
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

Erotická houpačka Love Swing

Údržba

Údržba voděodolné pomůcky vám zabere jen chviličku. Stačí, když ji po každém použití
otřete vlhkým hadříkem. Sedátko můžete z popruhů sundat a očistit ho zvlášť. Umělou
kůži nikdy nedřete. Jen ji jemně otírejte. Po očištění vysušte houpačku suchým ručníkem
a nechte volně uschnout. Nakonec hračku uložte zpátky do originálního obalu nebo do
šuplíku slasti. Doporučujeme všechny erotické pomůcky skladovat zvlášť, aby na sebe
jejich různorodé materiály navzájem nereagovaly a nepoškozovaly se.

Voděodolnost

Erotická houpačka Love Swing je voděodolná. Snadno ji tak po akci očistíte vlhkým
hadříkem.

Design a tvar

Závěsnou houpačku na dveře tvoří 6 popruhů, madla pro ruce, sedátko a jeden pár
smyček pro uchycení nohou. Součástí pomůcky jsou i zarážky do dveří. Svým tvarem
proto houpačka připomíná posilovací TRX popruhy. Celkově je tahle erotická hračka
trochu těžší, ale díky jednoduchosti se s ní snadno manipuluje.

Materiál

Erotická houpačka z hladkých popruhů, pružných držátek a polstrovaných, přesto pevných a odolných smyček na
nohy a sedátka v sobě kombinuje maximální pohodlí a funkčnost hračky.
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Barva

Smyslná černá barva vás naladí na vlnu nevšedních zážitků a pikantních erotických praktik.

Rozměry

Díky nastavitelným popruhům se do houpačky posadí jak muži, tak i ženy.

Výška sedu 35–125 cm
Velikost sedátka: 14 × 40 cm
Velikost smyček na nohy: 14 × 37 cm.
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Nosnost: 150 kg
Hmotnost houpačky: 1,6 kg
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