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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

Kožený obojek BlackRed

Rozměry

Průměr krku minimální:
Obvod krku (změřte provázkem) minimální 35 cm (když je krk menší, bude
obojek trochu volný, což nevadí, nebo je možné udělat další otvory). Součástí
pout není upevňovací pásek na konci řemínku, aby pouta neodstávala.

Průměr krku maximální:
Obvod krku (změřte provázkem) maximální 40 cm (je-li krk 40cm nebo větší,
bude obojek hodně těsný nebo nepůjde zapnout,proražením další dírky by bylo
možné ještě o cca 1 cm obvod zvětšit).

Celková šířka obojku: 5,5 cm
Šířka řemínku: 3 cm
Hmotnost: 134 g

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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