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Rozperná tyč Steel Restraint

Údržba

Údržbu vodeodolnej hračky zvládnete aj potme. Po hrátkach ju stačí utrieť
vlhkou handričkou a po uschnutí schovať do skrine. Rozpernú tyč skladujte
oddelene od ostatných pomôcok, pretože rôznorodé materiály na seba
chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Vodeodolnosť

Vodeodolnú pomôcku po akcii ľahko očistíte vlhkou handričkou, takže nad jej údržbou nestrávite celý večer.

Dizajn a tvar

Rozperná tyč pôsobí nenápadným dojmom a nezúčastnení pozorovatelia možno na prvý pohľad nespoznajú, na čo
kovová pomôcka slúži. Svojim tvarom totiž trochu pripomína ramienko na šaty. Po stranách a uprostred tyče nájdete
oká na pripnutie vodítka, pút alebo prevlečenie lán. Tyč sa dobre drží v ruke a okorení rôzne BDSM hrátky.

Materiál

Kvalitná nerezová oceľ si vás získa svojou odolnosťou a dominantným vzhľadom. Pevný kov nemôžete ohnúť ani
zlomiť, takže odolá aj poriadnej divočine.

Farba

Metalická strieborná farba vo vás prebudí ľadový pokoj aj spaľujúcu túžbu po tvrdých praktikách, ktorá preverí limity
aj dôveru medzi D/s partnermi.

Rozmery

Rozpernú tyč schováte do každej šuplíka i cestovnej batožiny.

Celková dĺžka tyče: 30 cm
Priemer stredového oka: 4,2 cm
Priemer postranných ôk: 5,2 cm
Hmotnosť: 198 g

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej alebo 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.
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• 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.
• Rešpektujte svoje fyzické možnosti a nerozťahujte tyč viac, než vaše telo znesie.
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