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Plyšové putá na ruky – biele

Údržba

Plyš je nutné prepierať v ruke a putá vlhkou handričkou, nemala by sa
namáčať.

Dizajn a tvar

Klasický priemer, guľaté (tvarom pripomínajú väčšie okuliare), 2 kľúče na
odomykanie. Na ruku ho nasadí všetky ženy a muži s bežným priemerom
zápästia. Na nohy už väčšinou nie (na to je iný model).

Kľúč funguje ako má, ale pretože je to len žartovný predmet, možno odomknúť
aj bez klúče. Ale pozor – spútaná osoba musí mať ruky pred telom a vedieť
o tejto možnosti, ak má ruky za chrbtom, bez klíčkov je pravdepodobne
neodomkne. Tiež nie je zlé spútanú osobu postrašiť, že bez kľúčov nemožno
otvoriť a tá sa väčšinou ani o nič nepokúša. :)

Materiál

Kovové putá s mäkkým a príjemným plyšom na dotyk.

Farba

Biela (plyš na putách ide zložiť) a pod ním sú ako všetky putá v striebornej farbe.

Rozmery

Minimálny obvod zápästia bez plyšu: 16 cm
Maximálna obvod zápästia bez plyšu: 19,6 cm (na tesno)
Minimálny obvod zápästia s plyšom: 14,4 cm
Maximálny obvod zápästia s plyšom: 18 cm (na tesno)
Dĺžka retiazky: 7,5 cm

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, 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.
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• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• 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.
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