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Plácačka s kovovými výstupkami Agony

Údržba

Údržbu vodoodolnej plácačky zvládnete aj po tme. Po výprasku ju stačí utrieť
vlhkou handričkou a uložiť späť do zásuvky slasti alebo zavesiť za pútko späť
na háčik. Ak ale chcete pomôcku schovať medzi ostatné hračky, dbajte na to,
aby sa ich materiály vzájomne nedotýkali. V originálnom obale alebo textilnom
vrecúšku budú v bezpečí.

Vodeodolnosť

Plácačka má vodoodolnú úpravu, preto ju k vodným hrám radšej nepozývajte.
Kovové výstupky by mohli časom skorodovať a to by bola škoda.

Dizajn a tvar

Plácačka Agony evokuje pádlo a očarí vás hlavne svojimi vypracovanými detailmi. Jednu stranu zdobia kovové
výstupky v tvare malých pyramíd, druhá strana plácačky je hladká. Na rukoväti, ktorá sa dobre drží v ruke, nájdete
tiež praktické pútko na zavesenie. Obvod pomôcky lemuje prešívanie čiernou niťou.

Materiál

Na dotyk príjemný vinyl pripomína pravú kožu. Pri výrobe plácačky ale netrpelo žiadne zviera, takže tento materiál
nezaťažuje životné prostredie. Ozdobné výstupky z kovu príjemne chladia a doprajete nimi partnerovi aj poriadny
výprask.

Farba

Čierna farba plácačky evokuje tajomstvo a vášeň. Strieborné výstupky sa v tme lesknú ako mesiac na vodnej hladine.

Rozmery

Veľkostne hračka dobre padne do dlane a poteší milovníkov ľahkého laškovania aj drsného spankingu.

Celková dĺžka: 31,8 cm
Dĺžka plácačky: 14,3 cm
Dĺžka držadla: 17,5 cm
Priemer plácačky: 6,2 cm
Priemer držadla: 5,9 cm
Priemer držadla v najužšej časti: 3,2 cm
Hmotnosť: 110 g
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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.
• 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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