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KONTAKT

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko 
uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo 
vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto na 
support@d4web.eu s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek 
ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

GARANCIJA

VSEBINA PAKETA

SPECIFIKACIJE

NAVODILA ZA UPORABO

OPOZORILA

NAVODILA NAVODILA NAVODILA

• 1x Čudežna 
podloga za risanje
•  2x pisala za 
večvkratno uporabo 
z različno debelino 
konice

• Velikost podloge je 80 x 60 cm, velikost platna je 60 x 40 
cm - podloga je na dnu vodoodporna, voda ne bo puščala 
skozi.
• Na obrisu podloge so oblike, živali in barve za učenje, na 
dnu pa so oštevilčene oblike ali živali, ki pomagajo pri učenju 
štetja.
• Na vrhu in ob straneh platna je skrita abeceda, na dnu pa 
so skrite številke - razkrijejo se ob stiku z vodo.
• Celotno platno je prekrito z mavričnimi barvami, ki se 
razkrijejo med risanjem.
• Material ni strupen in je varen za otroke. 

Pred uporabo konico pisala za nekaj minut namočite v vrelo 
vodo, da se konica razširi. Ko se konica razširi, jo odvijte in 
vanjo nalijte vodo, zategnite navoj, da preprečite nepotreb-
no puščanje, in začnite risati.
Po petih minutah začne risba izginjati, po desetih minutah, 
ko voda popolnoma izhlapi, pa je platno spet belo in 
pripravljeno za ponovno uporabo.
Ko porabite vso vodo v pisalih, jih preprosto ponovno napol-
nite, uporaba je neskončna.

Priporočena starost je 3+ let.
Otrok ne puščajte brez nadzora.
Embalažno vrečko hranite nedosegljivo otrokom, da 
preprečite zadušitev.

Pred uporabo konico pisala za nekaj minut namočite v vrelo vodo, 
da se konica razširi. Ko se konica razširi, jo odvijte in vanjo nalijte 
vodo, zategnite navoj, da preprečite nepotrebno puščanje, in začnite risati.


