
Realistické panny manuál

Predstavujeme nové bábiky do skutočného života, Majte rande kedykoľvek chcete so svojím novým
priateľom! S bábikami je potrebné zaobchádzať opatrne, takže tu je zoznam tipov na používanie, 
udržiavanie kvality a predĺženie životnosti vašej sexuálnej bábiky.

Parametre:
Hmotnosť.......……………………………………................... 29-49kg
Veľkosť nôh.………………………………….... 21cm (ženská bábiky)
Hĺbka vagíny..………………………………….. 18cm (ženská bábiky)
Hĺbka análu…………………………………………………….... 18cm
Hĺbka orálu.……………………………………………………....15cm
Veľkosť penisu……………………... 18cm/ D 3,8 cm (mužské bábiky)
Materiál ………………………….TPE, biely olej, priemyselný alkohol, 
                                                      kovová kostra z nehrdzavejúcej ocele, 
                                                                                         kovové skrutky

Balenie: 
Každá realistická bábika je zabalená v krabici, každá škatuľa je zabalená opatrne, prosím, opatrne 
otvorte. Hlava a parochňa sú balené samostatne. Naskrutkujte hlavu na telo a otáčajte hlavou, kým 
nebude stabilná. V tomto bode je možné parochňu pripevniť. Mužská bábika má penis zabalený 
samostatne. Jednoducho naskrutkujte penis na trup.

Popis:
Vaša bábika má plne polohovateľné ruky a nohy. Vždy jemne a opatrne presúvajte ruky a nohy do 
požadovanej polohy. Poznámka: Úplné rozšírenie rúk a nôh nie je povolené. Dbajte na to, aby bola
vaša bábika v čo najprirodzenejšej polohe, aby ste predišli zbytočnému namáhaniu kĺbov a tkanív. 
Vezmite do úvahy, že kĺby sú tuhšie otáčateľné, aby sa vaša bábika dokázala udržať v jednotlivých 
polohách, nepoužívajte hrubú silu, ale jemne a opatrne nastavte polohu, ktorú si pre bábiku želáte. 
Ženská bábika má otvory pre úžasnú erotickú hru. (ústa, análny a vaginálny kanál). Mužská bábika 
má 2 otvory, ústa a análny kanál. Na sexuálne hry vždy používajte telové mlieko na báze vody 
alebo lubrikant na báze vody pomocou vaginálnych análnych alebo orálnych kanálikov, aby ste 
zabránili roztrhnutiu pokožky.

Pre pozície, ako je psí štýl, sa odporúča podopierať trup bábiky vankúšmi. Počas sexuálnych hier 
nedávajte žiadnu váhu na ruky alebo zápästia bábik. Nepoužívajte bábiku pod vodou a 
neponárajte hlavu do vody alebo akéhokoľvek druhu tekutiny.

Pre jednoduché čistenie odporúčame použiť kondóm. 

Balenie môže obsahovať USB zariadenie na oteľovanie tela, poprípade ak ste si zakúpili 
variant bez toho zariadenia, môžete si ho dokúpiť zvlášť:
Na dosiahnutie realistickejšieho pocitu použite zariadenie na otepľovanie tela. Ak chcete použiť 
otepľovací prvok, zapojte port USB. Nechajte 3 minúty v porte USB, aby ste dosiahli maximálne 
teplo. Potom vložte prvok do preferovaného otvorenia vašej bábiky.

UPOZORNENIE: Nenechávajte otepľovací prvok vložený v bábike dlhšie ako 8 minút. Keď sa 
otvory zahrejú na telesnú teplotu, odstráňte prvok a vypnite napájanie, aby ste predišli roztaveniu 
bábiky a zbytočnému poškodeniu.



Používanie bábiky nie je povolené pri zahrievaní. Nezodpovedáme za poškodenie alebo zranenie 
spôsobené nesprávnym používaním bábiky v zmysle týchto pokynov.

Vnútorné čistenie: Vagína, Anál, Orál
Vaginálne, análne a ústne oblasti bábiky je potrebné po každom použití vyčistiť, aby sa zabránilo 
hromadeniu baktérií.
Prepláchnite každý kanál jemnou antibakteriálnou mydlovou vodou pomocou klystírovej sady až do
úplného vyčistenia, opláchnite kanál čistou vodou znova pomocou tejto sady, kým sa neodstráni 
všetko mydlo.
Kanál dôkladne vysušte. Po vysušení použite obnovujúci prášok alebo detský zásyp zvnútra aj 
zvonka. Na sušenie nepoužívajte sušič vlasov ani iné elektrické zariadenie. 

Vonkajšie čistenie
Aby bola bábika v najlepšom stave, dôrazne sa odporúča čistiť ju každých 20 dní pomocou jemnej 
antimikrobiálnej mydlovej vody alebo jemnej sprchovej peny.
Hlavu je potrebné odstrániť a vyčistiť oddelene. Hlavu držte mimo vody.
Nepoužívajte bábiku pod vodou a neponárajte hlavu bábiky do vody alebo akéhokoľvek druhu 
tekutiny.
Po umytí použite bavlnený uterák na sušenie bábiky a naneste trochu obnovujúceho prášku. Na 
vyfúknutie bábiky nepoužívajte sušič vlasov, ani iné elektrické zariadenia. 

Pokožka a tvár: Na jemné čistenie tváre použite mokrý uterák. Urobte to zľahka. Nikdy hlavu 
nenamáčajte do vody alebo inej tekutiny. 

Parochňa / vlasy: Najprv odstráňte parochňu z hlavy. Na umývanie parochne používajte jemný 
šampón. Nechajte parochňu prirodzene vyschnúť. Na styling: Na jemné usporiadanie vlasov použite
hrebeň so širokým usporiadaním zubov. 

Oblečenie: Odporúčame, aby ste oblečenie bábiky prezliekli a a prali na mesačnej báze. 

Bábika je ťažká a z tohto dôvodu by sa mala opatrne pohybovať. Vyhnite sa pádu bábiky alebo jej 
váľaniu a šúchaniu po tvrdom povrchu. Mechanické poškodenie materiálu, z ktorého je bábika 
vyrobená nie je výrobnou závadou a nevzťahuje sa na neho reklamácia. 

Nakoľko bábika obsahuje kovovú kostru s pevnými časťami, s kĺbami a skrutkami, je bežné, že 
povrchový materiál môže mať jemné nedostatky a modifikácie. Tie však neuberajú na realistickosti 
bábiky, ani žiadným spôsobom nebránia v jej užívaniu na čo bola určená. 

Údržba: Keď sa pokožka tela stane lepkavou, použite obnovujúci prášok, aby bol povrch bábiky 
suchý a hladký.

Starostlivosť o nohy:
Bábika má stojace skrutky, ktoré poskytujú správnu rovnováhu na státie. Tieto skrutky je možné 
odstrániť. Stačí ich otáčaním vykrútiť. Upozornenie: keď sú skrutky odstránené, bábika nemôže 
stáť! Bábika môže nosiť topánky, ale odporúča sa nosiť iba ploché topánky, žiadne podpätky.

Poznámka: Aby boli chodidlá a členky bez zranení, neohýbajte členok nahor alebo zo strany na 
stranu

Poznámka: Pri pripevnení skrutiek nie je potrebný žiadny stojan.

STAROSTLIVOSŤ o POVRCHOVÝ MATERIÁL: 



Nenechávajte svojej bábiky ruky alebo nohy hore alebo doširoka otvorené po dobu dlhšiu ako 10 
minút. Úplné roztiahnutie nôh a rúk nie je povolené. Poškodenie materiálu takýmto namáhaním je 
mechanickým poškodením a nie je možné si na takéto poškodenie uplatniť reklamáciu. 

Ak necháte svoju bábiku so zdvihnutými rukami alebo roztiahnutými nohami, napätie kladené na 
materiál spôsobí roztrhnutie. Materiál z ktorého je tvorená „koža a svaly“ bábiky bude po takomto 
pnutí rozhrhaný v oblasti podpazušia a slabín. Tieto potom budú vyžadovať opravu. Preto dbajte na 
to, aby ste svoju bábiku vždy vrátili do neutrálnej polohy bez pnutia. Ruky dole po bokoch a nohy 
zatvorené, keď bábiku nepoužívate.
Ak je pokožka babiky na dotyk lepkavá, po očistení a vysušení bábiku zľahka poprášte 
obnovujúcim práškom, aby bola jej pokožka opäť zamatovo hladká. To je veľmi dôležité urobiť, 
aby ste zabránili roztrhnutiu vašej sexuálnej bábiky.

Dávajte pozor, aby ste svoju sexuálnu bábiku neumiestňovali s predmetmi obsahujúcimi atramenty 
alebo na položky, ako sú noviny, časopisy, farebný materiál, čierne alebo mokré plachty alebo 
kožené materiály obsahujúce pigmenty rozpustné v oleji.

Používajte lubrikant iba na vodnej báze. Silikónové lubrikanty alebo lubrikanty na báze oleja 
môžu poškodiť pokožku vašej bábiky.

Nevystavujte svoju sexuálnu bábiku priamemu slnečnému žiareniu, aby ste zabránili starnutiu 
materiálu.

Materiál obsahuje olej, to je to, čo robí materiál tak mäkkým a chvejúcim sa. Preto dávajte pozor, 
aby ste svoju bábiku neumiestňovali na nezapečatené povrchy, ktoré by z nej mohli vylúhovať olej 
a vysušiť pokožku, čo by spôsobilo jej prasknutie alebo rozštiepenie.

Oblečenie:
Dbajte na to, aby akékoľvek oblečenie nasadené na vaše bábiky bolo odolné voči prenosu farieb. 
Povrchový materiál bábiky je porézny a tmavšie farby alebo vzory môžu púšťať farby a spôsobiť 
zmenu farby vašej bábiky.

Ďalšie pokyny na starostlivosť:
Roztieranie hydratačného krému "Nivea" týždenne v lakťoch, kolenách a podpazuší tiež pomôže 
znížiť pravdepodobnosť opotrebovania.
Vyhnite sa ostrým predmetom alebo predmetom, ktoré môžu poškodiť vašu bábiku.
Držte sa ďalej od ohňa alebo zdrojov tepla. Materiál môže byť horľavý. Nepoužívajte dezinfekčné 
prostriedky priemyselného štýlu ani výrobky na báze alkoholu.

Regeneračný postup:
Ak dôjde k roztrhnutiu povrchového materiálu, trhlinu vyčistite a za pomoci špáradla naneste malé 
množstvo lepidla na obe strany trhliny a tieto strany spojte a držte až kým sa nezlepia. Používajte 
výhradne lepidlo určené na silikónové materiály. Nadmerné množstvo lepidla odstráňte vlhčeným 
obrúskom ešte pred uschnutím. 



Ako osadiť hlavu:
Naskrutkujte hlavu na telo a otáčajte hlavou, kým nebude stabilná.

Ako odstrániť skrutky:
Otáčaním skrutiek ich odskrutkujte. Upozornenie: keď sú skrutky odstránené, bábika nemôže stáť!
Bábika potrebuje aj ležať, nenechávajte ju dlhodobo v stoji. 

Upozornenie:
Úplné rozšírenie rúk a nôh sa neodporúča. Dbajte na to, aby bola vaša bábika v čo najprirodzenejšej
polohe, aby ste predišli zbytočnému namáhaniu kĺbov a tkanív. Bábika nie je gymnastka a rozsah jej
pohybov zodpovedá pohyblivosti bežnej ženy nešportovkyne. Poškodenie materiálu 
nerešpektovaním tohto odporučania je mechanickým poškodením materiálu. Mechanické 
poškodenie bábiky nie je možné reklamovať. 

Bábiku nepoužívajte na BDSM hry:  Aj keď materiál, z ktorého je bábika vyrobená je veľmi 
dotykovo podobný ľudskej pokožke, narozdiel od nej, nemá schopnosť hojiť sa a obnovovať. 


