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Kožený roubík s penisem Hard Cock

Údržba

Kožená část vyžaduje zvláštní opatrné ošetřování, tak jako kožené boty (určitě
máte nějaké v botníku) a oblečky. Výrobce přikládá podrobný návod na péči
o kožené hračky v češtině, což je super. Latexovou část (roubík + dildo)
odepněte z obojku a opatrně omyjte vodou a mýdlem tak, aby se nenamočila
kůže okolo. Dezinfekce pomůcek poslouží k dokonalému vyčištění. Nastříkejte,
nechejte chvíli působit a zase opláchněte vodou.

Design a tvar

Roubík vypadá jako oboustranný penis s žaludem na obou koncích. Kratší
strana penisu slouží jako roubík, delší jako dildo. Díky cvočkům se dá připnout
na kožený pásek, který má uprostřed díru na vložení roubíku.

Materiál

Vyrobeno zčásti z latexu z přírodního kaučuku. Připínací pásek z pravé kůže –
hezky voní.

Barva

Roubík i kožený pásek mají černou barvu, cvoky na připnutí a spona stříbrnou.

Rozměry

Délka kratšího penisu do úst (roubíku): 6,5 cm
Délka delšího penisu (dilda): 13,5 cm
Průměr obou penisů (dilda i roubíku): 3,5 cm
Průměr otvoru na roubík v koženém pásku: 3,5 cm
Celková délka pásku: 73,5 cm
Obvod pásku při největším stažení: 48,5 cm
Obvod pásku při nejmenším stažení: 68,5 cm
Hmotnost: 112 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, jinak nebo podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré
fyzické kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
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jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít odpovědnost.
• Respektujte své fyzické možnosti a nenasazujte roubík do úst násilím nebo přes bolest.
• Nebezpečí zadušení. v případě, že se začnete dusit, nebo nemůžete volně dýchat, výrobek ihned vyndejte z úst.
• Nebezpečí poškození chrupu při použití roubíku Iron Spider - předejděte poškození chrupu opatrným nasazením
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