
NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Silikónová plácačka Black Spanker

Údržba

Údržba plácačky Black Spanker je jednoduchá. Stačí ju umyť vodou s trochou mydla. Dezinfekcia
dotiahne očistu k dokonalosti.

Dizajn a tvar

Na obale pôsobí plácačka nevinne. Po rozbalení zistíte, že až také neviniatko, ako sa tvári, to nebude.
V ruke vyzerá majestátne, obzvlášť strana s diamantovými výstupkami. Druhá strana plácačky je
o trochu nežnejšia, má hladký a jemný povrch, ktorým to bude pekelne štípať. Rukoväť sa skvele drží,
len tak vám z ruky nevypadne, preto sa hodí pre dámy aj pánov.

Materiál

Silikónový materiál si zamilujete. Má množstvo výhod. Je jemný, pružný a vodeodolný. Takže vodné
hrátky a poriadne silný rozmach plácačku nezloží.

Farba

Matná čierna do ruky tajomného dominanta. Jedine čiernu dokážete, čo vo vás je …

Rozmery

Svojou veľkosťou a váhou sa parádne drží. Hravo si s ňou vyváľajú dámy aj páni.

Celková dĺžka s pútkom 40,5 cm
Dĺžka plácačky 21 cm
Šírka madlá v najužšom mieste 27 mm
Šírka plácačky 6 cm
Váha 160 g

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade poškodenej alebo inak 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
alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
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• 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 bezpečnostných pokynov nie je
možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
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