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Padák na varlata Loaded

Údržba

Jednoduchá údržba vodotěsné hračky vás moc dlouho nezdrží. Pokud se vám
kožený límec zašpiní, doporučujeme ho opatrně očistit pomocí navlhčeného
hadříku. Nečistoty nedrhněte, pouze je jemně stírejte tak, abyste nepoškodili
povrch materiálu. Poté nechte límec uschnout na čerstvém vzduchu. V žádném
případě pomůcku nesušte na topení ani pomocí fénu. Kůže by mohla ztvrdnout.
Po uschnutí můžete límec ošetřit speciálním balzámem na kůži. Prodloužíte tím
jeho životnost. Kovové komponenty můžou při špatném vysušení nebo
vystavení vlhkosti začít rezavět. Proto řetízky padáčku po případné očistě
nezapomeňte vytřít dosucha. Hračku uložte odděleně od ostatních pomůcek,
aby na sebe jejich materiály nemohly působit a poškodit se. Super bude
originální obal nebo textilní pytlík.

Voděodolnost

Padák na varlata Loaded má vodotěsnou úpravu, ale kůže se s vodou moc
nemusí a doplňky z kovu jsou náchylné na korozi. Proto pomůcku k vodním
hrátkám raději nezvěte.

Design a tvar

Pomůcka s kovovými řetízky svým tvarem připomíná malý padáček. Kožený límec se dobře drží v ruce a připnete ho
na varlata pomocí dvou kovových cvočků. Velikost padáčku je nastavitelná, proto si můžete vybrat, s jak velkou
intenzitou varlata zaškrtíte. Na řetězy spojené kroužkem z pevného kovu připnete závaží nebo třeba vodítko.

Materiál

Kůže patří k přírodním materiálům s dlouhou životností a se správnou údržbou vám padáček vydrží dlouho jako nový.
Lehounké kovové řetězy odolají i připnutému závaží nebo škubnutí vodítkem.

Barva

Černou barvu padáčku doplňují stříbrné komponenty, které hračce dodávají punc dominantnosti, otroctví a touhy
po moci.

Rozměry

Pomůcka padne jakékoliv mužské chloubě. Průměr koženého límce si pánové podle potřeby nastaví ve dvou
velikostech.

Celková délka padáčku s řetízky: 22,8 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


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

Minimální průměr límce: 2,8 cm
Maximální průměr límce: 3,2 cm
Šířka límce: 5 cm
Hmotnost: 104 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.
• 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.
 
Obecné informace o kůži
 
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Kůže je přírodní produkt. Reaguje na teplo, chlad, sucho a vlhkost.
• Kůže, která bývá vystavena kolísání tělesné teploty a potu a není ošetřována a čištěna, zmatní, zkřehne a nakonec
ztvrdne a stane se lámavou.
 
Používání kožených výrobků
 
• Dbejte na šetrné používání výrobku.
• Před prvním použitím produkt naimpregnujte běžně dostupným sprejem na impregnaci kůže, dle typu kůže
(broušená, hladká). Tento sprej má vodu odpuzující účinek a snižuje náchylnost k zašpinění.
• Po použití výrobek opět opatrně sundejte ze svého těla.
 
Pokyny k péči o kůži
 
• Na lehké skvrny a znečištění použijte měkkou, vlhkou utěrku nebo měkký kartáč a speciální přípravek pro péči o
kůži, dle typu kůže.
• Pro odolné skvrny nebo pro kompletní vyčištění předejte výrobek do speciální čistírny kůže.
• Větší výrobky za účelem vysušení rozprostřete na ručník. Nejprve nechte vyschnout vnitřní a poté vnější stranu.
Dbejte na to, aby byly kompletně vysušeny zipy, detaily a kapsy.
• Uchovávejte výrobek na čistém, chladném a suchém místě. Vyvarujte se přímého slunečního světla, přímých zdrojů
tepla, silné vlhkosti.
• Aby nedocházelo k chemickým reakcím a tím k poškození výrobku, skladujte výrobek samostatně. Neskladujte jej s
jinými výrobky z odlišných materiálů.
• Aby se zabránilo korozi na kovových částech a případně plísni na kůži, nechte výrobek důkladně vyschnout a
neskladujte jej v plastových sáčcích.
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• Čas od času kůži potřete běžně dostupným prostředkem pro péči o kůži, dle typu kůže.
 
www.ruzovyslon.cz
 
Růžový slon s.r.o. U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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