
NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Postroj s pouty Sinner

Údržba

Díky voděodolnosti budete mít údržbu hračky hotovou během pár minut. V případě
ušpinění stačí, když postroj s pouty opatrně a jemně otřete vlhkým hadříkem. Nikdy
materiál nedrhněte ani nenamáčejte pod vodou. Mohl by se poničit. Taky pomůcku
nesušte fénem ani na topení. Materiál by se zvlnil nebo popraskal. Nakonec uložte
postroj s pouty do originální krabičky a skladujte ho odděleně od ostatních
erotických hraček ve vašem šuplíku slasti. Zabráníte tak tomu, aby na sebe
jednotlivé materiály pomůcek reagovaly a poškozovaly se.

Voděodolnost

Postroj s pouty Sinner má voděodolnou úpravu. Do sprchy si ho proto vzít sice
nemůžete, ale kdykoliv ho snadno očistíte.

Design a tvar

Černý postroj s pouty a obojkem se skládá z několika řemínků a kovových spon.
Submisivního partnera proto jednoduše spoutáte stejným způsobem, jakým si
zapínáte pásek u kalhot. Pomůcka působí dominantně a snadno se s ní manipuluje.
Díky univerzálnímu provedení s několika očky pro zapnutí skvěle sedí většině otroků
a otrokyň.

Materiál

Postroj s pouty se vyrábí z hladkého polyuretanu, který na první pohled evokuje pravou kůži. Zamilujete si ho pro
jeho odolnost a jemný povrch, po kterém budete plout konečky prstů jako po klidné jezerní hladině.

Barva

Temně černá barva podtrhne atmosféru z BDSM hrátek. Podlehněte jejímu kouzlu a ponořte se do nejtemnějších
hlubin vaší fantazie.

Rozměry

Díky nastavitelným rozměrům pouta skvěle sedí na mužském i ženském těle.

Obvod kolem krku: 28–43 cm
Obvod v pase: 60–101 cm
Obvod zápěstí: 15–24 cm
Hmotnost: 374 g
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Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo jinak 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
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.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• 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.
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