
Ako sa starať o svoju pannu
16 krokov k udržiavaniu vašej panny

• Panna by mala byť čistená každých 30 dní pomocou jemnej mydlovej peny. Hlavu zložte a vyčistite 
zvlášť. Udržujte prosím hlavu mimo dosahu vody. Intímnu oblasť panny by mala byť vyčistená čo 
najskôr po použití pomocou klystíru, ktorý je súčasťou balenia, aby sa zabránilo šíreniu baktérií. Po 
vyčistení môžete pannu sterilizovať trochou zriedeného alkoholu.

POZOR: Pannu NEČISTITE iným spôsobom, ako je uvedený nižšie, napr. parným čističom apod. - na 
panny poškodené týmto druhom čistení sa nebude vzťahovať reklamácia!

• Ak by sa koža tela stala lepkavú, použite telový púder alebo detský púder, aby koža bola znovu 
suchá a hladká.

• Po očistení vysušte pannu uterákom a naneste na ňu telový alebo detský púder. Nepoužívajte sušič 
vlasov k osušeniu panny.

• Pre jemné čistenie tváre použite mokrý uterák. Prosím, robte to ľahko.

• Parochňu umyte jemným šampónom a kondicionérom. Nechajte parochňu prirodzene uschnúť a 
opatrne parochňu učešte.

• Pri prenášaní panny buďte opatrní, pretože je celkom ťažká. Vyhnite sa tomu, aby panna spadla 
alebo aby sa odierala po tvrdých povrchov.

• Panna je vyrobená z kovovej kostry, ktorá má rôzne pevné spoje, čo umožňuje, aby bol výrobok 
flexibilný a umožnil širokú škálu polôh. V kĺboch, chodidlách a nohách sú skrutky upevňujúce otvory. 
Je normálne, aby vaša panna mala v týchto častiach nejaké nepatrné modifikácie a stopy.

• Pri manipulácii s pannou nepoužívajte ostré predmety a extrémnu silu, môže to poškriabať povrch a
poškodiť kožu. Poškodenie zníži kvalitu a životnosť výrobku. Ak budete chcieť pannu posadiť, musíte 
najprv položiť bábiku rovno do ľahu. Stlačte brucho alebo telo bábiky, potom vytiahnite nohy hore. 
Nesmiete vytiahnuť telo smerom do sedu, keď bábika leží. Tým by ste zlomili pas. Ak budete chcieť 
opäť pannu položiť, najprv ju položte zo sedu na chrbát a potom jemne stlačte nohy dole tak, aby 
panna ležala rovno.

• Na pannu by sa nemalo používať oblečenie, ktoré by sa mohlo ľahko zašpiniť. Odporúčame obliekať
pannu do bielych či veľmi svetlých odtieňov oblečenia, ktoré nespôsobia zmenu farby kože panny, 
pretože by bolo ťažké to vyčistiť. Výrobca nenesie zodpovednosť za tieto dôsledky.

• Neukladajte výrobok na predmety obsahujúce atrament - ako sú noviny a časopisy, vyhnite sa 
používaniu tmavých alebo kožených materiálov obsahujúcich pigmenty rozpustné v oleji.



• Neklaďte výrobok na priame slnečné svetlo dlhšiu dobu, zabránite tak starnutiu materiálu.

• Tento výrobok je navrhnutý pre použitie vo vzpriamenej polohe. Aby ste zabránili dlhodobému 
poškodeniu, ktoré deformuje bábiku, neohýbajte výrobok na dlhú dobu. Prosíme, aby príliš dlho 
nestála na nohách.

• Ak je na povrchu panny viditeľné vrúbkovanie alebo značné stopy, najprv položte na poškodenú 
oblasť čistú, vlhkú bielu látku a potom použite sušič vlasov k zahriatiu povrchu tkaniny, kým 
vrúbkovanie alebo značka nezmizne.

• Ak je výrobok vystavovaný dlhšiu dobu a hromadia sa na ňom prach alebo nečistoty, možno ho 
vyčistiť iba pomocou mydlovej vody. Nepoužívajte nechty, mohli by ste poškriabať povrch výrobku. 
Po uschnutí panny naneste púder (možno ho nahradiť detským púdrom) rovnomerne na povrch 
výrobku. Výrobca odporúča pravidelné čistenie a údržbu panny.

• Panny sú určené výhradne pre osobnú potrebu a ak je to možné, dávajú prednosť použitia 
kondómu.

• Nenaťahujte nadmerne končatiny bábiky.


