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

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată 
la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, 
cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului 
defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni 
de la data facturii.

GARANTIE

PACHETUL CONȚINE

SPECIFICAȚII

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI

• 1x Placă magică 
de desenat
• 2x creioane 
reutilizabile cu 
vârfuri de mărimi 
diferite

• Mărimea preșului este de 80 x 60 cm, mărimea pânzei este 
de 60x40 cm – preșul e rezistent la apă pe partea de jos, apa 
nu se va scurge.
• Pe marginea preșului sunt forme, animale și culori pentru 
învățat, pe partea de jos sunt forme numerotate și animale 
pentru a încuraja numărarea.
• Pe partea de sus și pe marginea pânzei sunt ascunse 
literele alfabetului și pe partea de jos sunt numere ascunse – 
care se văd când intră în contact cu apa.
• Pânza întreagă este acoperită de culori în curcubeu care 
apar când desenați.
• Material non-toxic și sigur pentru copii.

Înainte de utilizare, țineți vârful creionului în apă clocotită 
pentru câteva minute, pentru a crește. După ce a crescut, 
scoateți vârful și turnați apă în ei, apoi strângeți creionul 
pentru a evita scurgerea apei și începeți să desenați.
După 5 minute desenul va începe să dispară, după 10 
minute când apa s-a evaporat complet și pânza s-a întors la 
culoarea originală albă poate fi refolosită.
Odată ce s-a folosit toată apa din creion, îl puteți reumple și 
îl puteți folosi din nou la infinit. 

Vârsta recomandată este de peste 3 ani.
Nu lăsați copiii nesupravegheați cu produsul.
Țineți ambalajele departe de copii, pentru a preveni 
riscul sufocării.

Înainte de utilizare, țineți vârful creionului în apă clocotită pentru 
câteva minute, pentru a crește. După ce a crescut, scoateți vârful 
și turnați apă în ei, apoi strângeți creionul pentru a evita scurgerea
apei și începeți să desenați.


