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VAROVÁNÍ

OBSAH BALENÍ

Doporučeno pro děti od 3 let.
Nenechávejte děti bez dozoru.
Obal nenechávejte v dosahu dětí, abyste zabránili jejich
udušení.

• 1x Kouzelná

kreslicí podložka

• 2x znovupoužitelná pera s různě
velkými hroty

ZÁRUKA
Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku můžete
uplatnit u společnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235
Radomlje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení
hodnoty nevyhovujícího produktu. Zašlete nám e-mail na adresu
support@d4web.eu s číslem objednávky a datem nákupu. Výrobek
má trvanlivost 24 měsíců od data přijetí výrobku.

SPECIFIKACE
• Velikost podložky je 80 x 60 cm, velikost plátna je 60 x 40
cm – podložka je na spodní straně voděodolná, takže voda
neprosákne.

• Na okraji podložky jsou tvary, zvířata a barvy na učení, na
spodní straně jsou očíslované tvary a zvířata na procvičování
počítání.

• Na horní straně a na bocích plátna je schovaná abeceda a
na spodní straně jsou skrytá čísla – objeví se při kontaktu s
vodou.
• Celé plátno je pokryté duhovými barvami, které se při
kreslení objevují.
• Netoxický materiál, bezpečné pro děti.

POKYNY
Před použitím namočte hrot pera na několik minut do vařící
vody, aby se roztáhl. Jakmile se hrot roztáhne, odšroubujte
ho a nalijte do pera vodu, utáhněte jej, aby z něj voda
nekapala, a začněte kreslit.
Po 5 minutách začnou kresby mizet, po 10 minutách, až se
voda zcela vypaří, bude plátno znovu úplně bílé a připravené
na další kreslení.
Až dojde v perech voda, stačí je znovu naplnit, počet použití
není ničím omezený.

KONTAKT
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia
Před použitím namočte hrot pera na několik minut do vařící vody, aby
se roztáhl. Jakmile se hrot roztáhne, odšroubujte ho a nalijte do pera
vodu, utáhněte jej, aby z něj voda nekapala, a začněte kreslit.

