
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

Obojek s vodítkem Vegan Fetish

Údržba

Voděodolný obojek moc často čistit nebudete, ale když už se ho rozhodnete
vyčistit, vezměte si na pomoc jemnou houbičku nebo měkký hadřík, který
namočíte v mýdlové vodě. Po omytí nechte pomůcku volně uschnout. Nesušte
ji na topení ani pomocí fénu. Po vyschnutí pak už jen obojek uložte zpátky do
krabičky nebo textilního pytlíku a skladujte ho odděleně od ostatních
erotických pomůcek. Zabráníte tak tomu, aby na sebe různorodé materiály
působily a ničily se. Při hrátkách si dejte pozor na to, abyste obojek neušpinili
od krve, barvy nebo ovocných šťáv se silným pigmentem. Takové tekutiny se
do korku s chutí zakousnou a už je z povrchu nikdy neodstraníte.

Voděodolnost

Obojek s vodítkem Vegan Fetish je voděodolný. V případě potřeby ho proto jemně otřete vlhkým hadříkem.
 

Design a tvar

Obojek vypadá trochu jako korkový pásek od kalhot. Společně s řetízkovým obojkem ale hračka vypadá elegantně a
nadčasově. Celkově se obojek i poutko dobře drží v ruce a snadno se zapíná.
 

Materiál

Pevný, ale poddajný korkový materiál si zamilujete. Korek je čistě přírodní produkt, který se získává z kůry dubu
korkového.

korek
kov

Podšívka obojku

100% polyester

Barva

Přírodní, světle hnědá barva korku v kombinaci se zlatým řetízkem vypadá luxusně a moderně.
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Rozměry

Díky zapínání na přezku obojek skvěle padne většině žen i mužů.

Minimální obvod: 35 cm
Maximální obvod: 44 cm
Délka vodítka: 85 cm
Hmotnost: 230 

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.
• Obojky: nebezpečí uškrcení, mezi obojkem a pokožkou krku by měl zůstat prostor, aby nedošlo k zardoušení
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