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Plyšové putá na ruky – červené

Údržba

Kovovú konštrukciu stačí utrieť vlhkou handričkou. Plyšovú časť prepláchnite
v umývadle a nechajte voľne uschnúť.

Dizajn a tvar

Putá majú štandardný vzhľad želiezok, Polovica kovovej konštrukcie, ktorá
zviera zápästia, je zaklapávacie, aby sa ruka dala ľahko uchytiť aj pustiť von.
Čím menšia ruka, tým viac môže zobáčik zájsť dovnútra dráhy v putách.
K vyslobodenie nepomôže sladký bozk, ale kľúčik. Tým odomknete kaštiele na
jednej i druhej strane. Keby ste stratili i náhradné kľúčik, nemusíte si vymýšľať
vierohodnou výhovorku pre pracovníkov na pohotovosti, stačí rúk potiahnuť
zaklapávacie časť. Pravú aj ľavú polovicu spája krátky reťaz v strednej veľkosti.
Pre mäkšie pobyt v putách môžete na okrúhlou časť nasadiť plyšové návleky.
Túto malú neslobodu si vychutnajú hlavne dámske ruky a páni s užším
zápästím. V niektorých prípadoch s týmito putami môžete znehybniť aj členky.

Materiál

Pevná putá z kovu len tak niečo nerozhodí. Ich chladivý dotyk vo vás vyvolá vzrušujúce chvenie. Plyšové návleky sú
hladkým a príjemným detailom.

Farba

Strieborná farba vám bude zrkadliť tajné túžby a sny. Červená červená rozprúdi vašu krv a dodá odvahu všetko
naplniť.

Rozmery

Putá si môžete upraviť podľa veľkosti vášho zápästia. Sadnú ženám aj pánom s užším zápästím.

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
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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.
• 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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