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Kožený náustok s penisom Hard Cock

Údržba

Kožená časť vyžaduje zvláštne opatrné ošetrovanie, tak ako kožené topánky
(určite máte nejaké v botníku) a oblečky. Výrobca prikladá podrobný návod na
starostlivosť o kožené hračky v slovenčine, čo je super. Latexovú časť (roubík +
dildo) odopnite z obojku a opatrne umyte vodou a mydlom tak, aby sa
nenamočila koža okolo. Dezinfekcia pomôcok poslúži k dokonalému vyčisteniu.
Nastriekajte, nechajte chvíľu pôsobiť a zase opláchnite vodou.

Dizajn a tvar

Roubík vyzerá ako obojstranný penis s žaluďom na oboch koncoch. Kratšie
strana penisu slúži ako roubík, dlhšie ako dildo. Vďaka cvočkom sa dá pripnúť
na kožený opasok, ktorý má uprostred dieru na vloženie roubík.

Materiál

Vyrobené sčasti z latexu z prírodného kaučuku. Pripínací opasok z pravej kože –
pekne vonia.

Farba

Roubík aj kožený opasok majú čiernu farbu, cvoky na pripnutie a spona striebornú.

Rozmery

Dĺžka kratšieho penisu do úst (roubík): 6,5 cm
Dĺžka dlhšieho penisu (dilda): 13,5 cm
Priemer oboch penisov (dildá i roubík): 3,5 cm
Priemer otvoru na roubík v koženom opasku: 3,5 cm
Celková dĺžka opasku: 73,5 cm
Obvod pásku pri najväčšom stiahnutí: 48,5 cm
Obvod pásku pri najmenšom stiahnutí: 68,5 cm
Hmotnosť: 112 g

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej, inak alebo podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej
fyzickej kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie
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alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania týchto bezpečnostných pokynov
nie je možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
• Rešpektujte svoje fyzické možnosti a nenasadzujte kolík do úst násilím alebo cez bolesť.
• Nebezpečenstvo zadusenia. v prípade, že sa začnete dusiť, alebo nemôžete voľne dýchať, výrobok ihneď vyberte z
úst.
• Nebezpečenstvo poškodenia chrupu pri použití nástavca Iron Spider - predíďte poškodeniu chrupu opatrným
nasadením
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