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Putá so zarážkami do dverí Let's play

Údržba

Údržba vodoodolných pút vám zaberie len chvíľočku. Stačí, ak ich v prípade
potreby utriete vlhkou handričkou. Umelú kožu nikdy nedrite. Len ju jemne
utierajte. Po očistení vysušte remienky suchou handričkou a nechajte pomôcku
voľne uschnúť. Nakoniec hračku uložte späť do originálneho obalu alebo
textilného vrecka. Odporúčame všetky erotické pomôcky skladovať zvlášť, aby
na seba ich rôznorodé materiály navzájom nereagovali a nepoškodzovali sa.

Vodeodolnosť

Putá so zarážkami do dverí Let's play majú vodoodolnú úpravu. Na hry v
sprchovacom kúte sa síce nehodia, ale keď sa trochu zašpinia, tak ich remienky
jednoducho utrite mokrou handričkou.

Dizajn a tvar

Putá sa skladajú z dvoch koženkových remienkov na zápästie a dvoch látkových popruhov vrátane kovových očiek,
karabín a zarážok do dverí. S celým postrojom sa dobre manipuluje a jeho dĺžku si nastavíte podľa výšky postavy.
Celkovo putá pôsobia luxusne a zmyselne.

Materiál

Putá sa vyrábajú z príjemnej mäkkej umelej kože, nylonu a kovových pútok s karabínami. Spútaný partner sa preto
bude cítiť pri hrách pohodlne.

Farba

Zmyselná čierna farba otvára brány tajomného sveta fantázie, v ktorom sa prelína disciplína s poslušnosťou a
dominancia s mocou.

Rozmery

Vďaka nastaviteľným popruhom si upravíte obvod aj dĺžku pút presne podľa vlastných potrieb.

Maximálna dĺžka remienkov bez pútka s karabínou: 59 cm
Minimálna dĺžka remienkov bez pútka s karabínou: 30 cm
Celková dĺžka pútka s karabínou: 7,2 cm
Minimálny obvod zápästia: 10 cm
Maximálny obvod zápästia: 26 cm
Hmotnosť: 839 g
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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.
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