
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V221G Diamantové malování Jelen

Popis:

TRVÁ DLOUHÉ HODINY  - diamantová výšivka spočívá v vyplnění hotového vzoru na obrázku 
malými diamanty různých barev. Je to činnost na mnoho hodin, která nevyžaduje speciální 
dovednosti, pouze trpělivost a preciznost, je to zajímavý nápad pro trávení volného času, který
se může proměnit v nový, neobvyklý koníček .

PROBUĎTE SE KREATIVITY A ROZVOJOVÉ PŘEDSTAVENÍ  -  umělecké činnosti, zejména malba
diamantů, mají velký dopad na kreativitu a představivost,  což se vyplatí v mnoha dalších 
sférách života .

ODSTRAŇUJE STRES A CVIČENÍ  -  diamantová mozaika vyžaduje hodně soustředění, 
přesnosti a trpělivosti. Je to způsob, jak soustředit své myšlenky pouze na tuto aktivitu, díky 
níž  se můžete zbavit stresu a dočasně se odříznout od každodenního života.

PŘEDSTAVUJE KRÁSNĚ PO DOBĚ  - konečný výsledek je působivý nejen pro osobu, která se 
zabývala malbou diamantů, ale také pro každého, kdo obrázek vidí. Diamanty se jemně třpytí 
a působí úžasným dojmem. Hotový obrázek lze  zarámovat nebo pověsit bez rámečku - určitě 
se stane jedinečnou výzdobou interiéru.

SPECIFIKACE:

vzor: jelen

rozměry: 40x30 cm

tkanina potažená lepicí vrstvou: ano

hmotnost: 0,1 kg

hmotnost v balení: 0,103 kg

ZAHRNUTA:

obrázek, barevné diamanty, aplikátor, suché lepidlo, kontejner                                              

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let. Schovejte obal a díly, aby se zabránilo udušení 
při hře dětí.
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Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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