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Obojok s ostňami a vodidlom Spiky Dom

Údržba

Hračka má síce vodoodolnú úpravu, ale pri údržbe ju radšej nenamáčajte do
vody. Kovové ostne obojka a retiazka vodidla sú náchylné na koróziu. V prípade
potreby preto stačí pomôcky utrieť vlhkou handričkou. Nakoniec hračku uložte
do zásuvky rozkoše v originálnom obale alebo textilnom vrecku, aby na seba
materiály ostatných pomôcok nemohli pôsobiť a poškodiť sa.

Vodeodolnosť

Vodoodolný obojok s vodidlom Spiky Dom vám uľahčí údržbu, ale kovový materiál sa s vodou moc nemusí, pretože
by po čase mohol začať korodovať.

Dizajn a tvar

Obojok pôsobí pevne a dominantne. Jeho obvod zdobí sedem špicatých kovových hrotov a strieborné nity. Zapína sa
na visiaci zámok, ktorý spoločne s dvoma kľúčikmi nájdete v balení. Obojok sa dobre drží v ruke a ostne pri tvrdých
BDSM hrách skvele poslúžia aj na mučenie rôznych častí tela subíka. Reťazové vodidlo má praktické pevné pútko
z čiernej koženky.

Materiál

Obojok z pevnej koženky vďaka semišovej podšívke neškriabe kožu. Kovové hroty a retiazka vodidla sú vyrobené
z chladivého kovu bezpečného pre telo.

100 % polyuretán
kov

Farba

Kombinácia čiernej koženky a strieborných komponentov evokuje dominanciu a pozýva vás za oponu drsných BDSM
praktík.

Rozmery

Obojok sa so svojimi rozmermi hodí skôr pre subíka s útlejším krkom.

Celková dĺžka obojku: 44,3 cm
Minimálny obvod obojku: 34,5 cm
Maximálny obvod obojku: 41 cm
Celková dĺžka vodidla: 79,5 cm
Dĺžka hrotov: 2,8 cm
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Hmotnosť: 178 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.
• 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.
• Obojky: nebezpečenstvo uškrtenia, medzi obojkom a pokožkou krku by mal zostať priestor, aby nedošlo k
začervenaniu
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