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Kovový obojek s hroty Respect

Údržba

Obojek má voděodolnou úpravu, proto jeho údržbu zvládnete levou zadní.
Případné nečistoty ze záhybů vás možná maličko zdrží, ale stačí je otřít vlhkým
hadříkem s kapkou mýdla. Kov může při špatném vysušení nebo vystavení
vlhkosti začít rezavět. Proto obojek po 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

Pomůcka má voděodolnou úpravu, ale kov se k vodním hrátkám moc nehodí. Chromová ocel sice nepodléhá korozi
tak jako jiné kovové slitiny, ale obojek raději zbytečně nenamáčejte.

Design a tvar

Obojek působí dominantním dojmem a svým extrémním designem přitahuje pozornost. Na jeho vnitřní straně najdete
dvě řady dlouhých ostnů, které se při utažení pomůcky zaryjí do krku. Obojek se dobře drží v ruce a snadno ho
odepnete odháknutím jakéhokoliv spojovacího dílu z ostnaté části. Po nasazení hračky na krk dílek zase zpátky
zaháknete. K obojku je připojený nastavovací řetízek s okem, za které připnete vodítko a regulujete intenzitu utažení.

Materiál

Chromovaná ocel je bezpečná pro tělo a nezpůsobuje alergické reakce na kůži. Hroty obojku nemají ostrou špičku,
proto při lehkých BDSM hrátkách na krku nezanechávají stopy nebo poranění.

Barva

Dominantní stříbrná barva zrcadlí vášeň, touhu, dominanci i poslušnost.

Rozměry

Univerzální velikost obojku se přizpůsobí dámskému i pánskému obvodu krku.

Minimální průměr obojku: 9 cm
Maximální průměr obojku: 15 cm
Délka ostnaté části obojku: 42,5 cm
Průměr karabiny pro vodítko: 3,4 cm
Průměr rozestupu mezi ostny: 3,7 cm
Délka ostnů: 3 cm
Hmotnost: 228 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.
• Obojky: nebezpečí uškrcení, mezi obojkem a pokožkou krku by měl zůstat prostor, aby nedošlo k zardoušení
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