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D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KAPCSOLAT

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön e-mailt (support@d4web.eu) a megrendelés számával és a 
vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék 
átvételétől számítva.

GARANCIA

CSOMAG TARTALMA

LEÍRÁS

HOGYAN KELL HASZNÁLNI

FIGYELMEZTETÉSEK

UTASÍTÁS UTASÍTÁS UTASÍTÁS

• 1x Varázs rajztáb-
la
• 2x újrafelhasznál-
ható tollak másféle 
hegymérettel.

• A szőnyeg mérete 80 x 60 cm, a vászon mérete 60x40 cm 
- a szőnyeg alul vízálló, a víz nem szivárog.
• A szőnyeg körvonalán formák, állatok és színek vannak a 
tanuláshoz, alul számozott formák vagy állatok, amelyek 
segítenek a számolás megtanulásában.
• A vászon tetején és oldalán az ábécé, alul pedig a számok 
vannak elrejtve - akkor lesznek láthatóak, amikor vízzel 
érintkeznek.
• A teljes vásznat szivárvány színek borítják, amelyek 
rajzolás közben válnak láthatóvá.
• Nem mérgező anyag és biztonságos a gyermekek 
számára..

Használat előtt áztassa be a toll hegyét forró vízbe néhány percig, 
hogy a hegy kitáguljon. Miután a hegy kitágult, csavarja le, és 
öntsön bele vizet, húzza meg a tollat a felesleges szivárgás 
elkerülése érdekében, és kezdje el a rajzot.
5 perc elteltével a rajz kezd halványulni, 10 perc elteltével, amikor a 
víz teljesen elpárolog, pedig eltűnik és a vászon újra az eredeti fehér 
állapotába tér vissza és készen áll az ismételt felhasználásra.
Miután az összes viz elhasználódott a tollakban, egyszerűen töltse 
újra őket, és végtelenszer használja fel újra.

Ajánlott életkor 3+ év.
Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül.
A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol a csoma-
golózacskót a gyerekektől.

Használat előtt áztassa be a toll hegyét forró vízbe néhány percig,
 hogy a hegy kitáguljon. Miután a hegy kitágult, csavarja le, és öntsön 
bele vizet, húzza meg a tollat a felesleges szivárgás elkerülése 
érdekében, és kezdje el a rajzot.


