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Pouta se zarážkami do dveří Let's play

Údržba

Údržba voděodolných pout vám zabere jen chviličku. Stačí, když je v případě
potřeby otřete vlhkým hadříkem. Umělou kůži nikdy nedřete. Jen ji jemně
otírejte. Po očištění vysušte řemínky suchým hadříkem a nechte pomůcku
volně uschnout. Nakonec hračku uložte zpátky do originálního obalu nebo
textilního pytlíku. Doporučujeme všechny erotické pomůcky skladovat zvlášť,
aby na sebe jejich různorodé materiály navzájem nereagovaly a
nepoškozovaly se.

Voděodolnost

Pouta se zarážkami do dveří Let's play mají voděodolnou úpravu. Na hrátky ve
sprchovém koutě se sice nehodí, ale když se trochu ušpiní, tak jejich řemínky
jednoduše otřete mokrým hadříkem.

Design a tvar

Pouta se skládají ze dvou koženkových řemínků na zápěstí a dvou látkových popruhů, včetně kovových oček a
karabin a zarážek do dveří. S celým postrojem se dobře manipuluje a jeho délku si nastavíte podle výšky postavy.
Celkově pouta působí luxusně a smyslně.

Materiál

Pouta se vyrábí z příjemné měkké umělé kůže, nylonu a kovových poutek s karabinami. Spoutaný partner se proto
bude cítit při hrátkách pohodlně.

Barva

Smyslná černá barva otevírá brány tajemného světa fantazie, ve kterém se prolíná disciplína s poslušností a
dominance s mocí.

Rozměry

Díky nastavitelným popruhům si upravíte obvod i délku pout přesně podle vlastních potřeb.

Maximální délka řemínků bez poutka s karabinou: 59 cm
Minimální délka řemínků bez poutka s karabinou: 30 cm
Celková délka poutka s karabinou: 7,2 cm
Minimální obvod zápěstí: 10 cm
Maximální obvod zápěstí: 26 cm
Hmotnost: 839 g
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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.
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