KOVOVÝ DRŽÁK NA VARLATA
NÁVOD K POUŽITÍ KOVOVÉHO DRŽÁKU NA VARLATA
Jak kovový držák na varlata používat je sice poměrně zřejmé, přesto je vhodné dodržet následující pokyny,
a vyhnout se tak případným nepříjemnostem a zraněním.
1) Používat zdravý selský rozum není na škodu nikdy, držte se proto
tohoto pravidla i v tomto případě. Pokud jste v roli toho, kdo svého
partnera ovládá, je veškerá zodpovědnost na vás. Snažte se předvídat nečekané zvraty situace.

4) Bude-li vám s montáží pomáhat někdo nezasvěcený, připravte se na
dotěrné dotazy. Je vhodné si předem promyslet odpověď na otázku
„K čemu to je?“. Můžete to zkusit označit za držák na deštník, ale
umístění v ložnici vás může usvědčit ze lži.

2) Stojící člověk, zejména pokud je vystaven fyzickému a duševnímu
stresu, může snadno ztratit vědomí. Berte tento fakt v potaz.
Zejména pokud jste žena vážící 50 kg a máte takto upoutaného
muže vážícího 90 kg, počítejte s tím, že udržet jeho mrtvou váhu
vlastní silou, zatímco druhou rukou se snažíte uvolnit jeho upevněná varlata, je zhola nemožné. Proto doporučuji dodržet všechny
následující bezpečnostní body:

5) Pokud kromě montáže držáku zvažujete i montáž ok pro upoutání rukou a nohou a nevíte si rady, napište mi na info@bugshop.cz.
Po několika zvědavých otázkách na typ zdi a požadované parametry
závěsu rád připravím vhodný individuální produkt a poradím s montáží. V případě, že bydlíte v Praze či blízkém okolí a nevíte si rady
s montáží, mohu k vám poslat technika, který přiveze materiál i nástroje a o montáž se postará. Moji technici jsou nejen zruční, ale
také znalí v oboru. Nebojte se jim sdělit své představy. Při montáži
zohlední své dlouholeté zkušenosti s montážemi i Bugshop produkty a vše pro vás připraví k maximální spokojenosti.

-d
 alší fixaci připoutaného partnera
(například za ruce vytažené do výšky),
-p
 oužití křídlových matic na držák
(křídlové matice dokážete otevřít holou rukou),
- r ychlou demontáž držáku ze zdi
(uvolnění varlat z držáku je možné provést v horizontální poloze).

6) Při používání všech produktů Bugshop a při BDSM hrátkách vždy
dodržujte pravidla SSC. Více o tomto tématu a o BDSM najdete na
www.painart.cz.

3) Montáž držáku podle našeho návodu by měl zvládnout i méně
zručný jedinec. Přesto nejsou zkušenosti z oboru údržby na škodu.
Pokud jste žena, nechte to udělat chlapa. Koneckonců je zařízení
určeno pro jeho varlata, tak ať se snaží! A pokud dotyčnému montáž
nepůjde od ruky, můžete ho motivovat použitím tawse, koženého
provazu nebo jiného nástroje z Bugshopu.

Odměnou za práci s montáží vám budou dlouhá léta zábavy a dobrodružství.
Přeji hodně štěstí a těším se na váš další nákup na Bugshop.cz.
Bugtcher

KOVOVÝ DRŽÁK NA VARLATA
CO BUDETE POTŘEBOVAT K MONTÁŽI
Obsah balíčku:
Hmoždinka 8 x 40 mm – 4 ks
Šroub kombi M6 x 60 mm – 2 ks
Šroub kombi M6 x 80 mm – 2 ks
Podložka malá – 4 ks
Podložka velká – 4 ks
Matice M6 – 4 ks
Matice křídlová M6 – 2 ks
Matice uzavřená M6 – 2 ks
Šroub se šestihrannou hlavou 6 x 35 mm – 2 ks
Šroub se šestihrannou hlavou 6 x 50 mm – 2 ks

Co budete ještě potřebovat:
Vrtačka
Klíč stranový 10 mm
Vysavač (obejdete se i bez něj, ale doporučuju)
Pro montáž do zdi či betonu:
Vrták do zdi/betonu 8 mm
Kladívko a kleště (obejdete se i bez nich, ale doporučuju)
Sádra (obejdete se i bez ní, ale doporučuju)
Injekční stříkačku (obejdete se i bez ní, ale doporučuju)
Pro montáž do dřeva:
Vrták do dřeva 4mm
Mýdlo (obejdete se i bez něj, ale doporučuju)

NÁVOD K MONTÁŽI DRŽÁKU NA VARLATA
Montážní balíček obsahuje materiál nezbytný pro montáž do zdi a do dřeva. Uchycení držáku může být trvalé (držák zůstává stále na jednom místě), nebo přechodné
(držák lze snadno sundat, například při návštěvě příbuzných). Z bezpečnostních důvodů doporučuji přechodnou montáž s použitím křídlových matek.
Protože jsem chtěl připravit opravdu kompletní balíček pro montáž do různých typů stěn, najdete v balíčku vlastně dvě montážní sady.
Pokud budete zruční, můžete materiál využít pro přechodnou montáž držáku hned na dvě různá místa.
Tento návod jsem připravil velmi podrobně proto, abych usnadnil montáž, nikoli proto, abych zprostil uživatele povinnosti myslet.
Příprava montáže:
1) P
 řed montáží se ujistěte, zda v místě, kam chcete vrtat, nevede elektrický proud či vodovodní trubka. Zvažte také denní dobu, kdy se chcete do práce pustit.
Nic nevyděsí člověka tolik, jako nevychovaný soused, který se rozhodl ve tři ráno zvonit na zvonek a stěžovat si na hluk vrtačky.
2) V
 průběhu vrtání se objeví prach či dřevěné hobliny, počítejte s tím.
3) P
 okud se něco zvrtne, číslo na záchranku je 155 a 112.
4) P
 okud v průběhu vrtání zhasne světlo a vypne se vrtačka, je velmi pravděpodobné, že jste podcenil/a bod 1 a navrtal/a elektrický kabel.
5) P
 okud v průběhu vrtání zjistíte, že z díry teče voda, je na čase vypnout vrtačku, odstranit ji z dosahu vody a poohlédnout se po hlavním uzávěru vody (zkratka HUV,
bývá obvykle ve sklepě).
6) T
 ip pro muže: Pokud se rozhodnete na sobě držák zkoušet o samotě, použijte křídlové matky, nechte si v dosahu telefon a náhradní imbusový klíč si přilepte k ruce.
Pakliže to neuděláte a klíč upadne mimo váš dosah, připravte se na pomalou smrt hlady. Můžete se pokusit si varlata ukousat, tak jako to dělá zvěř v pasti. Řešení s
přilepeným náhradním imbusovým klíčem se mi přesto zdá elegantnější.
Montáž do zdi:
1) P
 řiložte držák ke zdi tam, kam ho chcete umístit. Tužkou nebo špičkou šroubu si vyznačte středy obou otvorů.
2) D
 o značek vyvrtejte otvory o průměru 8 mm a hloubce 40 mm.
3) V
 yluxujte prach z otvorů. Pokud máte injekční stříkačku, naplňte ji vodou a prach z otvoru vypláchněte. Pod okrajem otvorů přidržujte hadr, prach z červené cihly
může na bílé zdi nechat stopy.
4) R
 ozmíchejte trochu sádry s vodou (například v kelímku od jogurtu) a vzniklou kaši vtlačte do otvorů. Můžete znovu použít injekční stříkačku.
Do otvorů se sádrou zasuňte celou délku hmoždinky a vyčkejte několik minut.
5) P
 okud se rozhodnete pro trvalou montáž, upevněte držák na místo pomocí šroubů, podložek a stranového klíče.
6) P
 okud se rozhodnete pro přechodnou montáž, našroubujte na kombi šroub uzavřenou matici M6
a zašroubujte ho do poloviny do vyvrtaných otvorů. Na vyčuhující závit pak snadno upevníte držák pomocí podložek a křídlových matic.
7) P
 okud držák zrovna není na zdi, je snadné se o vyčuhující závity zachytit. Použijte uzavřené matice a tím zmírníte riziko.
Také není špatné vymyslet pro vyčuhující šrouby alternativní využití. Vyhnete se tak všetečným dotazům případných návštěv.
Montáž do dřeva:
1) P
 řiložte držák ke zdi tam, kam ho chcete umístit. Tužkou nebo špičkou šroubu si vyznačte středy obou otvorů.
2) P
 ředvrtejte si 4mm otvory vrtákem do dřeva do hloubky cca 40 mm.
3) Postupujte podle bodů 5 až 7 jako u montáže do zdi s tím rozdílem, že šrouby před zašroubováním namažete mýdlem. Půjde to pak lépe od ruky.

