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Kožený obojok BlackRed

Rozmery

Priemer krku minimálny:
Obvod krku (zmerajte povrázkom) minimálny 35 cm (keď je krk menšie, bude
obojok trochu voľný, čo nevadí, alebo je možné urobiť ďalšie otvory). Súčasťou
pút nie je upevňovací pásik na konci remienka, aby putá neodstávali.

Priemer krku maximálny:
Obvod krku (zmerajte povrázkom) maximálny 40 cm (ak je krk 40cm alebo
väčší, bude obojok veľa tesný alebo nepôjde zapnúť, prerazením ďalšie dierky
by bolo možné ešte o cca 1 cm obvod zväčšiť).

Celková šírka obojku: 5,5 cm
Šírka remienka: 3 cm
Hmotnosť: 134 g

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.
• 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.
• Obojky: nebezpečenstvo uškrtenia, medzi obojkom a pokožkou krku by mal zostať priestor, aby nedošlo k
začervenaniu
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