Jak pečovat o svou panenku
16 kroků k udržování vaší panny
• Panna by měla být čištěna každých 30 dní pomocí jemné mýdlové pěny. Hlavu sundejte a vyčistěte zvlášť. Udržujte
prosím hlavu mimo dosah vody. Intimní oblast panny by měla být vyčištěna co nejdříve po použití pomocí klystýru,
který je součást balení, aby se zabránilo šíření bakterií. Po vyčištění můžete pannu sterilizovat trochou zředěného
alkoholu.
POZOR: PANNU NEČISTĚTE JINÝMI ZPŮSOBY, NEŽ JE UVEDENO NÍŽE, NAPŘ. PARNÍMI ČISTIČI apod. - na panny
poškozené tímto druhem čištění se nebude vztahovat reklamace!
• Pokud by se kůže těla stala lepkavou, použijte tělový pudr nebo dětský pudr, aby kůže byla znovu suchá a hladká.
• Po očištění vysušte pannu jemně ručníkem a naneste na ni tělový nebo dětský pudr. Nepoužívejte vysoušeč vlasů k
osušení panny.
• Pro jemné čištění obličeje použijte mokrý ručník. Prosím, dělejte to lehce.
• Paruku umyjte jemným šamponem a kondicionérem. Nechte paruku přirozeně uschnout a opatrně ji poté učešte.
• Při přenášení panny buďte opatrní, protože je docela těžká. Vyhněte se tomu, aby panna upadla nebo aby
bouchala do tvrdých povrchů.
• Panna je vyrobena z kovové kostry, která má různé pevné spoje což umožňuje, aby byl výrobek flexibilní a umožnil
širokou škálu poloh. V kloubech, chodidle a noze jsou šrouby upevňující otvory. Je normální, aby vaše panna měla v
těchto částech nějaké nepatrné modifikace a stopy.
• Při manipulaci s pannou nepoužívejte ostré předměty a extrémní sílu, může to poškrábat povrch a poškodit kůži.
Poškození sníží kvalitu a životnost výrobku. Pokud budete chtít pannu posadit, musíte nejprve položit panenku rovně
do lehu. Stlačte břicho nebo tělo na panenky, pak vytáhněte nohy nahoru. Nesmíte vytáhnout tělo směrem do sedu,
když panenka leží. Tím byste zlomili pas. Pokud budete chtít opět pannu položit, nejprve ji položte ze sedu na záda a
poté jemně stlačte nohy dolů tak, aby panna ležela rovně.
• Na pannu by se nemělo používat oblečení, které by se mohlo snadno zašpinit. Doporučujeme oblékat pannu do
bílých či velice světlých odstínů oblečení, které nezpůsobí změnu barvy kůže panny, protože by bylo obtížné to
vyčistit. Výrobce nenese odpovědnost za tyto důsledky.
• Nepokládejte ji na předměty obsahující inkoust - jako jsou noviny a časopisy, vyhněte se používání tmavých nebo
kožených materiálů obsahujících pigmenty rozpustné v oleji.
• Nepokládejte pannu na přímé sluneční světlo delší dobu, zabráníte tak stárnutí materiálu.
• Tento výrobek (panna) je navržen pro použit ve vzpřímené poloze. Abyste zabránili dlouhodobému poškození,
které deformuje panenku, neohýbejte výrobek na dlouhou dobu. Prosíme, aby příliš dlouho nestála na nohou.
• Pokud je na povrchu panny viditelné vroubkování nebo značné stopy, nejprve položte na poškozenou oblast čistou,
vlhkou bílou látku a potom použijte vysoušeč vlasů k zahřátí povrchu tkaniny, dokud vroubkování nebo značka
nezmizí.
• Pokud je panna vystavována delší dobu a hromadí se na ni prach nebo nečistoty, lze ji vyčistit pouze pomocí
mýdlové vody. Nepoužívejte nehty, mohli byste poškrábat její povrch. Po uschnutí panny naneste pudr (lze ho
nahradit dětským pudrem) rovnoměrně na povrch pokožky. Výrobce doporučuje pravidelné čištění a údržbu panny.
• Panenky jsou určeny výhradně pro osobní potřebu, a pokud je to možné, dávají přednost použit kondomu.
• Nenatahujte nadměrně končetiny panenky.

