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KONTAKT

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την εγγύηση από την εταιρεία D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία   και να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση 
ή επιστροφή της αξίας του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται. Στείλτε 
μας ένα email στη διεύθυνση support@d4web.eu με τον αριθμό 
παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 
24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• 1x Μαγικό 
μαξιλαράκι 
ζωγραφικής
• 2x 
επαναχρησιμοποιού
μενα στυλό με 
μύτες διαφορετικού 
μεγέθους

•  Το μέγεθος του χαλιού είναι 80x60 εκ., το μέγεθος του καμβά είναι 
60x40 εκ. - το χαλάκι είναι αδιάβροχο στο κάτω μέρος, το νερό δεν θα 
διαρρεύσει.
•  Στο περίγραμμα του χαλιού υπάρχουν σχήματα, ζώα και χρώματα για 
μάθηση, στο κάτω μέρος υπάρχουν αριθμημένα σχήματα ή ζώα που 
βοηθούν στην εκμάθηση του μετρήματος.
•  Στην πάνω μέρος και στα πλάγια του καμβά κρύβεται το αλφάβητο 
και στο κάτω μέρος κρύβονται αριθμοί - αποκαλύπτονται όταν έρχονται 
σε επαφή με το νερό.
•  Ολόκληρος ο καμβάς καλύπτεται με τα χρώματα του ουράνιου τόξου 
που αποκαλύπτονται κατά τη σχεδίαση.
•  Μη τοξικό υλικό και ασφαλές για παιδιά.

Πριν από τη χρήση, μουλιάστε την άκρη του στυλό σε βραστό νερό για 
λίγα λεπτά, για να επιτρέψετε στο άκρο να επεκταθεί. Μόλις το άκρο 
έχει επεκταθεί, ξεβιδώστε το άκρο και ρίξτε νερό σε αυτό, σφίξτε το 
στυλό για να αποφύγετε άσκοπη διαρροή και αρχίστε να σχεδιάζετε.
Μετά από 5 λεπτά το σχέδιο αρχίζει να εξαφανίζεται, μετά από 10 
λεπτά το νερό θα εξατμιστεί τελείως και ο καμβάς επιστρέφει στο 
αρχικό λευκό και είναι έτοιμος για επαναχρησιμοποίηση.
Μόλις εξαντληθεί όλο το νερό στα στυλό, απλά γεμίστε τα ξανά, η 
επαναχρησιμοποίηση είναι άπειρη.

Η προτεινόμενη ηλικία είναι 3+ ετών.
Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Κρατήστε τη σακούλα συσκευασίας μακριά από παιδιά, 
για να αποφύγετε την ασφυξία.

Πριν από τη χρήση, μουλιάστε την άκρη του στυλό σε βραστό νερό για λίγα 
λεπτά, για να επιτρέψετε στο άκρο να επεκταθεί. Μόλις το άκρο έχει 
επεκταθεί, ξεβιδώστε το άκρο και ρίξτε νερό σε αυτό, σφίξτε το στυλό 
για να αποφύγετε άσκοπη διαρροή και αρχίστε να σχεδιάζετε.


