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Plyšová pouta na ruce – bílá

Údržba

Plyš je nutno přepírat v ruce a pouta vlhkým hadříkem, neměla by se namáčet.

Design a tvar

Klasický průměr, kulaté (tvarem připomínají větší brýle), 2 klíče na odemykání.
Na ruku jej nasadí všechny ženy a muži s běžným průměrem zápěstí. Na nohy
už většinou ne (na to je jiný model).

Klíč funguje jak má, ale protože je to jen žertovný předmět, lze odemknout
i bez kíče. Ale pozor – spoutaná osoba musí mít ruce před tělem a vědět o této
možnosti, má-li ruce za zády, bez klíčků je pravděpodobně neodemkne. Taky
není špatné spoutanou osobu postrašit, že bez klíčů nelze otevřít a ta se
většinou ani o nic nepokouší. :)

Materiál

Kovová pouta s měkkým a příjemným plyšem na dotek.

Barva

Bílá (plyš na poutech jde sundat) a pod ním jsou jako všechny pouta ve stříbrné barvě.

Rozměry

Minimální obvod zápěstí bez plyše: 16 cm
Maximální obvod zápěstí bez plyše: 19,6 cm (na těsno)
Minimální obvod zápěstí s plyšem: 14,4 cm
Maximální obvod zápěstí s plyšem: 18 cm (na těsno)
Délka řetízku: 7,5 cm

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.
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• 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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