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Plácačka s kovovými výstupky Agony

Údržba

Údržbu voděodolné plácačky zvládnete i potmě. Po výprasku ji stačí otřít
vlhkým hadříkem a uložit zpátky do šuplíku slasti nebo pověsit za poutko
zpátky na háček. Pokud ale chcete pomůcku schovat mezi ostatní hračky,
dbejte na to, aby se jejich materiály vzájemně nedotýkaly. V originálním obalu
nebo textilním pytlíku budou v bezpečí.

Voděodolnost

Plácačka má voděodolnou úpravu, proto ji k vodním hrátkám raději nezvěte.
Kovové výstupky by mohly časem zkorodovat a to by byla škoda.

Design a tvar

Plácačka Agony evokuje pádlo a okouzlí vás hlavně svými propracovanými detaily. Jednu stranu zdobí kovové
výstupky ve tvaru malých pyramid, druhá strana plácačky je hladká. Na rukojeti, která se dobře drží v ruce, najdete
taky praktické poutko na zavěšení. Obvod pomůcky lemuje prošívání černou nití.

Materiál

Na dotek příjemný vinyl připomíná pravou kůži. Při výrobě plácačky ale netrpělo žádné zvíře, takže tento materiál
nezatěžuje životní prostředí. Ozdobné výstupky z kovu příjemně chladí a dopřejete jimi partnerovi i pořádný výprask.

Barva

Černá barva plácačky evokuje tajemství a vášeň. Stříbrné výstupky se ve tmě lesknou jako měsíc na vodní hladině.

Rozměry

Velikostně hračka dobře padne do dlaně a potěší milovníky lehkého laškování i drsného spankingu.

Celková délka: 31,8 cm
Délka plácačky: 14,3 cm
Délka madla: 17,5 cm
Průměr plácačky: 6,2 cm
Průměr madla: 5,9 cm
Průměr madla v nejužší části: 3,2 cm
Hmotnost: 110 g
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Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě 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.
• 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 bezpečnostních pokynů nelze v žádném
případě převzít odpovědnost.
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