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Plyšová pouta na ruce – červená

Údržba

Kovovou konstrukci stačí otřít vlhkým hadříkem. Plyšovou část propláchněte
v umyvadle a nechte volně uschnout.

Design a tvar

Pouta mají standardní vzhled želízek, Polovina kovové konstrukce, která svírá
zápěstí, je zaklapávací, aby se ruka dala snadno uchytit i pustit ven. Čím menší
ruka, tím více může zobáček zajet dovnitř dráhy v poutech. K vysvobození
nepomůže sladký polibek, ale klíček. Tím odemknete zámečky na jedné i druhé
straně. Kdybyste ztratili i náhradní klíček, nemusíte si vymýšlet věrohodnou
výmluvu pro pracovníky na pohotovosti, stačí rukou potáhnout zaklapávací
část. Pravou i levou polovinu spojuje krátký řetěz ve střední velikosti. Pro měkčí
pobyt v poutech můžete na okrouhlou část nasadit plyšové návleky. Tuto
malou nesvobodu si vychutnají hlavně dámské ruce a páni s užším zápěstím.
V některých případech s těmito pouty můžete znehybnit i kotníky.

Materiál

Bytelná pouta z kovu jen tak něco nerozhodí. Jejich chladivý dotek ve vás vyvolá vzrušující chvění. Plyšové návleky
jsou hladkým a příjemným detailem.

Barva

Stříbrná barva vám bude zrcadlit tajné tužby a sny. Rudá červená rozproudí vaši krev a dodá odvahu vše naplnit.

Rozměry

Pouta si můžete upravit podle velikosti vašeho zápěstí. Sednou ženám i pánům s užším zápěstím.

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.
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• 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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