
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

Roubík Iron Spider

Údržba

Po použití otřete vlhkým hadříkem nebo krátce namočte tak, aby kožená část
nepřišla do kontaktu s vodou.

Materiál

Kroužek + ramena: chirurgická ocel
Řemínek: hovězí kůže (mohou se vyskytnout nedokonalosti)
Jako celek super, moc se nám líbí!

Barva

Stříbrná (ocelové části) + černá (řemínek).

Rozměry

Délka po rozepnutí: 60 cm
Šířka řemínku: 2,8 cm
Průměr kroužku: 3,8 cm
Hmotnost: 58 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
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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