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KAPCSOLAT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete 
uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovinsko, a požiadať o bezplatné nahradenie alebo 
vrátenie hodnoty nevhodného produktu.
Pošlite nám e-mail (support@d4web.eu) s číslom objednávky a 
dátumom nákupu. Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu 
prijatia výrobku.

ZÁRUKA

BALENIE OBSAHUJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁVOD

VAROVANIE

INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE

• 1x Čarovná 
podložka na 
kreslenie
• 2x opakovane 
použiteľné perá s 
hrotmi rôznej 
veľkosti

• Rozmer podložky je 80 x 60 cm, rozmer plátna 60 x 40 cm 
- podložka je zospodu vodeodolná, voda cez ňu nepreteká.
• Na obryse podložky sú tvary, zvieratká a farby na učenie, 
na spodnej strane sú očíslované tvary alebo zvieratká, ktoré 
pomôžu naučiť sa počítať.
• Na vrchu a po stranách plátna je ukrytá abeceda a na 
spodku sú skryté čísla - odhalené pri kontakte s vodou.
• Celé plátno je pokryté dúhovými farbami, ktoré sa odhaľu-
jú pri kreslení.
• Netoxický materiál a bezpečný pre deti.

Pred použitím namočte hrot pera na niekoľko minút do 
vriacej vody, aby sa hrot uvoľnil. Keď sa hrot roztiahne, 
odskrutkujte hrot a nalejte do neho vodu, utiahnite pero, aby 
ste predišli zbytočnému vytekaniu a začnite kresliť.
Po 5 minútach začne kresba miznúť, po 10 minútach sa 
voda úplne odparí a plátno sa vráti do pôvodnej bielej 
reklamy, pripravené na opätovné použitie.
Akonáhle spotrebujú všetku vodu v perách, jednoducho ich 
znova naplňte, opätovné použitie je nekonečné.

Odporúčaný vek je 3+ roky.
Nenechajte deti bez dozoru.
Obalový vak uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste 
zabránili uduseniu.
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