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Kovové závaží Gravity (249 g)

Údržba

Díky voděodolné úpravě zvládnete údržbu kovového závaží levou zadní. Stačí ho
po hrátkách otřít vlhkým hadříkem. Myslete ale na to, že kovové komponenty
můžou při špatném vysušení nebo vystavení vlhkosti začít rezavět, proto
pomůcku nezapomeňte vyleštit dosucha. Závaží uložte do originálního obalu
nebo textilního pytlíku, aby na sebe ostatní materiály nemohly působit a
poškodit se.

Voděodolnost

Kovové závaží má voděodolnou úpravu, která se hodí pro rychlou očistu, ale
k mokrým hrátkám pomůcku raději nezvěte. Kov je náchylný na korozi.

Design a tvar

Hračka působí sofistikovaným dojmem a svým kulatým tvarem v nás evokuje
náušnici. Kovová karabina se dobře drží v ruce a spolehlivě připevní závaží
k padáku na varlata nebo k řetízku svorek na bradavky.

Materiál

Chromovaná ocel příjemně chladí kůži a leskne se jako měsíc na noční obloze.

Barva

Dominantní stříbrná barva zpestří BDSM hrátky zvědavým vanilkám i nejzkušenějším pistáciím.

Rozměry

Hračka se parádně hodí i pro začátečníky a hravě ji schováte do každého šuplíku rozkoše.

Celková délka: 8,5 cm
Délka karabiny: 4 cm
Průměr závaží: 3,8 cm
Hmotnost: 249 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.
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• 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.
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