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Gravity fém súly (249 g)

Karbantartás

A vízálló felületnek köszönhetően kezelheti a bal hátsó fémsúly karbantartását.
Csak törölje le egy nedves ruhával játék után. De ne feledje, hogy a fém
alkatrészek rozsdásodni kezdhetnek, ha nincsenek megfelelően szárítva vagy
nedvességnek vannak kitéve, ezért ne felejtse el a szerszámot szárazon
polírozni. Tárolja a súlyt az eredeti csomagolásában vagy textilzacskójában, hogy
más anyagok ne kölcsönhatásba léphessenek egymással és ne okozhassanak
károkat.

Vízállóság

A fémsúly vízálló felülettel rendelkezik, ami alkalmas a gyors tisztításra, de vizes
játékokba inkább ne hívd meg a szerszámot. A fém érzékeny a korrózióra.

Design és alak

A játék kifinomult megjelenésű, kerek formája pedig fülbevalót idéz bennünk. A
fém karabiner jól illeszkedik a kézbe, és megbízhatóan rögzíti a súlyokat a
hereejtőernyőhöz vagy a mellbimbóbilincsek láncához.

Anyag

A krómacél kellemesen hűti a bőrt, és úgy ragyog, mint a hold az éjszakai égbolton.

Szín

A domináns ezüst szín változatossá teszi a BDSM játékokat a kíváncsi vaníliák és a legtapasztaltabb pisztácia
számára.

Méretek

A játék kezdőknek is kiváló, és játékosan elrejtheti minden élvezeti fiókban.

Teljes hossza: 8,5 cm
Karabiner hossza: 4 cm
Súlyátmérő: 3,8 cm
Súly: 249 g
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Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• 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.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• A helytelen kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk és balesetek
semmilyen körülmények között nem vállalhatók.
felelősség.
 
www.ruzovyslon.cz
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