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KONTAKT

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz 
ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę 
lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.
Wyślij wiadomość e-mail (support@d4web.eu) z numerem 
zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 
miesiące od daty otrzymania produktu.

GWARANCJA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPECYFIKACJA

JAK UŻYWAĆ

OSTRZEŻENIA

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTRUKCJA

• 1x Magiczna 
podkładka do 
rysowania
• 2x pisaki 
wielokrotnego 
użytku z różnymi 
rozmiarami 
końcówek

•  Wymiary maty 80x60 cm, wymiary płótna 60x40 cm - 
mata jest wodoodporna od spodu, woda nie będzie 
przeciekać.
•  Na obrysie maty znajdują się kształty, zwierzęta i kolory do 
nauki, na dole są ponumerowane kształty i zwierzęta do 
nauki liczenia.
•  Na górze i po bokach płótna ukryty jest alfabet, a na dole 
ukryte są cyfry - ujawniające się w kontakcie z wodą.
•  Całe płótno pokryte jest tęczowymi kolorami, które 
ujawniają się podczas rysowania.
•  Materiał nietoksyczny i bezpieczny dla dzieci.

Przed użyciem należy zamoczyć końcówkę pisaka we 
wrzątku na kilka minut, aby końcówka rozszerzyła się. Gdy 
końcówka się rozszerzy, odkręć końcówkę i wlej do niej 
wodę, dokręć pisak, aby zapobiec niepotrzebnemu wycie-
kowi i zacznij rysować.
Po 5 minutach rysunek zaczyna znikać, po 10 minutach, gdy 
woda całkowicie wyparuje, płótno jest z powrotem oryginal-
nie białego koloru, gotowe do ponownego użycia.
Po zużyciu całej wody w piórach, wystarczy napełnić je 
ponownie, ponowne użycie jest nieskończone.

Zalecany wiek to powyżej 3 lat.
Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru.
Trzymaj torbę z opakowaniem z dala od dzieci, aby zapo-
biec uduszeniu.

Przed użyciem należy zamoczyć końcówkę pisaka we wrzątku 
na kilka minut, aby końcówka rozszerzyła się. Gdy końcówka 
się rozszerzy, odkręć końcówkę i wlej do niej wodę, dokręć 
pisak, aby zapobiec niepotrzebnemu wyciekowi i zacznij rysować.


