
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KONTAKT

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може 
да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с 
нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка 
на продукта. Моля, изпратете ни е-mail (support@d4web.eu) с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 
месеца след датата на покупка на продукта.

ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

• 1x Магическа 
подложка за 
рисуване
• 2x Флумастери 
за многократна 
употреба с 
различен размер 
връхчета

• Размерът на подложка е 80 x 60 cm, размерът на 
платно е 60x40 cm – подложката е водоустойчива 
отдолу, водата не тече през нея.
• По краищата на подложката има обучаващи форми, 
животни и цветове, отдолу има номерирани форми или 
животни, които да Ви помогнат да броите.
• Отгоре и отстрани на платното е скрита азбуката, а 
отдолу са скрити числа – показват се, когато бъдат в 
допир с вода.
• Цялото платно е покрито с цветовете на дъгата, които 
се разкриват при рисуване.
• Нетоксичен и безопасен за деца материал.

Преди използване потопете върха на флумастера във 
вряща вода за няколко минути, така че той да се 
разшири. Щом върхът се разшири, развийте връхчето, 
налейте вода в него, затегнете флумастера, за да 
предотвратите излишни течове и започнете да 
рисувате.
След 5 минути започва да се показва рисунка, след 10 
минути, когато водата напълно се изпари, а платното е 
пак в първоначалното си бяло състояние и готово да 
бъде използвано пак.
Щом се използва цялата вода във флумастрите, просто 
ги напълнете пак, повторната употреба е безкрайна.

Препоръчителната възраст е 3+ години.
Не оставяйте деца без надзор.
Дръжте опаковъчната торбичка далеч от деца, за да 
предотвратите задушаване.

Преди използване потопете върха на флумастера във вряща 
вода за няколко минути, така че той да се разшири. Щом върхът 
се разшири, развийте връхчето, налейте вода в него, затегнете 
флумастера, за да предотвратите излишни течове и започнете 
да рисувате


