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Steel Restraint távtartó rúd

Karbantartás

A vízálló játékot még sötétben is karbantarthatod. A játékok után csak törölje le
egy nedves ruhával, és száradás után helyezze el a szekrénybe. A távtartó
rudat a többi szerszámtól elkülönítve tárolja, mivel a különféle anyagok kémiai
reakcióba lépnek egymással és megsérülhetnek.

Vízállóság

A vízálló segédeszközt a rendezvény után könnyedén megtisztíthatod egy nedves ruhával, így nem töltöd az egész
estét a karbantartással.

Design és alak

A távtartó nem feltűnő benyomást kelt, és a nem résztvevő megfigyelők első pillantásra nem tudják, mire való a fém
segédeszköz. A formája egy kicsit ruhaakasztóra emlékeztet. A rúd oldalán és közepén fűzőlyukak találhatók póráz,
bilincs vagy kötél rögzítéséhez. A bot jól tart a kézben, és különféle BDSM játékokat fűszerez.

Anyag

A minőségi rozsdamentes acél tartósságával és domináns megjelenésével megnyeri a tetszését. A tömör fémet nem
tudod meghajlítani vagy eltörni, így még a vadat is kibírja.

Szín

A fémes ezüst szín jeges nyugalmat és égető vágyat ébreszt a kemény gyakorlatok iránt, ami próbára teszi a
korlátokat és a bizalmat a D/s partnerek között.

Méretek

A távtartó rudat minden fiókban és csomagban elrejtheti.

A bot teljes hossza: 30 cm
Középső szem átmérője: 4,2 cm
Oldalháló átmérője: 5,2 cm
Súly: 198 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg vagy irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.

mailto:hello@sexyelephant.hu


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Eladó: Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Růžový slon s.r.o. Segítségre van szüksége?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
• Tartsa tiszteletben fizikai képességeit, és ne feszítse jobban a rudat, mint amennyit a teste elbír.
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