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Kovové závažie Gravity (249 g)

Údržba

Vďaka vodoodolnej úprave zvládnete údržbu kovového závažia ľavou zadnou.
Stačí ho po hrách utrieť vlhkou handričkou. Myslite ale na to, že kovové
komponenty môžu pri zlom vysušení alebo vystavení vlhkosti začať hrdzavieť,
preto pomôcku nezabudnite vyleštiť dosucha. Závažie uložte do originálneho
obalu alebo textilného vrecúška, aby na seba ostatné materiály nemohli pôsobiť
a poškodiť sa.

Vodeodolnosť

Kovové závažie má vodoodolnú úpravu, ktorá sa hodí na rýchlu očistu, ale k
mokrým hrám pomôcku radšej nezvite. Kov je náchylný na koróziu.

Dizajn a tvar

Hračka pôsobí sofistikovaným dojmom a svojím okrúhlym tvarom v nás evokuje
náušnicu. Kovová karabína sa dobre drží v ruke a spoľahlivo pripevní závažie k
padáku na semenníky alebo k retiazke svoriek na bradavky.

Materiál

Chrómovaná oceľ príjemne chladí kožu a leskne sa ako mesiac na nočnej oblohe.

Farba

Dominantná strieborná farba spestrí BDSM hry zvedavým vanilkám aj najskúsenejším pistáciám.

Rozmery

Hračka sa parádne hodí aj pre začiatočníkov a hravo ju schováte do každej zásuvky rozkoše.

Celková dĺžka: 8,5 cm
Dĺžka karabíny: 4 cm
Priemer závažia: 3,8 cm
Hmotnosť: 249 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.
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• 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.
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