
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.

Black Magic csipesz mellbimbóra

Karbantartás

Könnyen kezelheti a vízálló bilincsek karbantartását. Ha szükséges, nedves
ruhával tisztítsa meg őket. A fém rozsdásodni kezdhet, ha nincs megfelelően
szárítva vagy nedvességnek van kitéve, ezért ügyeljen arra, hogy a bilincsek
mindig szárazak legyenek. Segédeszközök fertőtlenítése minden élvezeti
fiókhoz tartozik, mert megszabadítja az erotikus játékokat minden rejtett
szennyeződéstől. A bilincseket az eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban
tárolja, hogy a segédeszközök anyagai ne érintkezzenek egymással és ne
sérülhessenek.

Vízállóság

A bilincsek vízálló kezelése megkönnyíti a karbantartást, de ne áztassuk őket feleslegesen vízbe. Elkezdhetnek
korrodálódni.

Design és alak

A bilincsek gyönyörű, időtlen kialakításúak, amely nem hiányozhat egyetlen BDSM játékkollekcióból sem. Alakjuk
kissé hasonlít egy úszópingvinre. De miután rögzíti a bilincseket a mellbimbókhoz vagy a test más részeihez, gyorsan
rájön, hogy ezek messze nem aranyos állatok. Az állkapocs kisebb területe extrém fájdalmat okoz. A bilincsek jól
tartanak a kézben, és könnyen nyithatók az oldalsó karok megnyomásával.

Anyag

A könnyű fém kellemesen hűt. A gumivédők nem sértik meg a mellbimbók érzékeny bőrét, és a csúszásgátló
kezelésnek köszönhetően a játék teljes időtartama alatt a helyükön maradnak. A fekete festék még hosszú használat
után sem válik le a bilincsekről.

Szín

A titokzatos fekete szín domináns hatású, és kontrasztot alkot az emberi bőr világos színével.
 

Méretek

A bilincsek erősnek tűnnek, de szinte semmi súlyuk.

Teljes hossza: 46 cm
Lánc hossza: 28,5 cm
A bilincs hossza: 8,7 cm
Szorító szélessége: 3,5 cm
Súly: 39 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.
• 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.
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