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Padák na semenníky Loaded

Údržba

Jednoduchá údržba vodotesnej hračky vás veľmi dlho nezdrží. Ak sa vám
kožený golier zašpiní, odporúčame ho opatrne očistiť pomocou navlhčenej
handričky. Nečistoty nedrhnite, len ich jemne stierajte tak, aby ste nepoškodili
povrch materiálu. Potom nechajte golier uschnúť na čerstvom vzduchu. V
žiadnom prípade pomôcku nesušte na kúrení ani pomocou fénu. Koža by mohla
stvrdnúť. Po uschnutí môžete golier ošetriť špeciálnym balzamom na kožu.
Predĺžite tým jeho životnosť. Kovové komponenty môžu pri zlom vysušení alebo
vystavení vlhkosti začať hrdzavieť. Preto retiazky padáčika po prípadnej očiste
nezabudnite vytrieť dosucha. Hračku uložte oddelene od ostatných pomôcok,
aby na seba ich materiály nemohli pôsobiť a poškodiť sa. Super bude originálny
obal alebo textilné vrecúško.

Vodeodolnosť

Padák na semenníky Loaded má vodotesnú úpravu, ale koža sa s vodou moc
nemusí a doplnky z kovu sú náchylné na koróziu. Preto pomôcku k vodným
hrám radšej nepozývajte.

Dizajn a tvar

Pomôcka s kovovými retiazkami svojím tvarom pripomína malý padáčik. Kožený golier sa dobre drží v ruke a pripnete
ho na semenníky pomocou dvoch kovových cvočkov. Veľkosť padáčika je nastaviteľná, preto si môžete vybrať, s akou
veľkou intenzitou semenníky zaškrtíte. Na reťaze spojené krúžkom z pevného kovu pripnete závažia alebo napríklad
vodidlo.

Materiál

Koža patrí k prírodným materiálom s dlhou životnosťou a so správnou údržbou vám padáčik vydrží dlho ako nový.
Ľahučké kovové reťaze odolajú aj pripnutému závažiu alebo šklbnutiu vodidlom.

Farba

Čiernu farbu padáčika dopĺňajú strieborné komponenty, ktoré hračke dodávajú punc dominantnosti, otroctva a túžby
po moci.

Rozmery

Pomôcka padne akejkoľvek mužskej chvále. Priemer koženého goliera si páni podľa potreby nastavia v dvoch
veľkostiach.
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Celková dĺžka padáčika s retiazkami: 22,8 cm
Minimálny priemer goliera: 2,8 cm
Maximálny priemer goliera: 3,2 cm
Šírka goliera: 5 cm
Hmotnosť: 104 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.
• 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.
 
Všeobecné informácie o koži
 
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Koža je prírodný produkt. Reaguje na teplo, chlad, sucho a vlhkosť.
• Koža, ktorá býva vystavená kolísaniu telesnej teploty a potu a nie je ošetrovaná a čistená, zmatní, skrehne a
nakoniec stvrdne a stane sa lámavou.
 
Používanie kožených výrobkov
 
• Dbajte na šetrné používanie výrobku.
• Pred prvým použitím produkt naimpregnujte bežne dostupným sprejom na impregnáciu kože, podľa typu kože
(brúsená, hladká). Tento sprej má vodu odpudzujúci účinok a znižuje náchylnosť na zašpinenie.
• Po použití výrobok opäť opatrne zložte zo svojho tela.
 
Pokyny na starostlivosť o kožu
 
• Na ľahké škvrny a znečistenie použite mäkkú, vlhkú utierku alebo mäkkú kefu a špeciálny prípravok na starostlivosť
o kožu, podľa typu kože.
• Pre odolné škvrny alebo pre kompletné vyčistenie odovzdajte výrobok do špeciálnej čistiarne kože.
• Väčšie výrobky za účelom vysušenia rozprestrite na uterák. Najprv nechajte vyschnúť vnútornú a potom vonkajšiu
stranu. Dbajte na to, aby boli kompletne vysušené zipsy, detaily a vrecká.
• Uchovávajte výrobok na čistom, chladnom a suchom mieste. Vyvarujte sa priameho slnečného svetla, priamych
zdrojov tepla, silnej vlhkosti.
• Aby nedochádzalo k chemickým reakciám a tým k poškodeniu výrobku, skladujte výrobok samostatne. Neskladujte
ho s inými výrobkami z odlišných materiálov.
• Aby sa zabránilo korózii na kovových častiach a prípadne plesni na koži, nechajte výrobok dôkladne vyschnúť a
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neskladujte ho v plastových vreckách.
• Čas od času kožu potrite bežne dostupným prostriedkom na starostlivosť o kožu, podľa typu kože.
 
www.ruzovyslon.cz
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