
                                                                                   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!

V239E Magické lepidlo- plastová hmota pro vytváření 3D obrázků   

Popis:

Sada barevných lepidel jistě ukradne srdce každého malého umělce. Kouzelný box obsahuje 
všechny potřebné prvky potřebné k vytvoření jedinečných děl v podobě barevných figurek.

Výsledné tvary mohou být použity nejen pro zábavu, budou také originální dekorací interiéru 
nebo vytvoří jedinečné šperky. 

Nalijte vodu do plastové nádoby a nalijte granule pro stvrdnutí. Vyberte si formu se vzorem a 
naplňte ji svými oblíbenými barvami. Poté naplněnou formu vložte do připraveného roztoku. Po
chvíli by měl vzor ztvrdnout a odlepit se od formy.

Získané figury jsou pružné, připomínají silikon.

Můžete také nalít lepidlo přímo do roztoku, čímž vytvoříte své vlastní jedinečné vzory. Popusťte
uzdu své fantazii a vytvořte jedinečná umělecká díla.

Vše je zabaleno v praktickém plastovém boxu pro snadné skladování.

Obsah sady:
8x gelová lepidla v různých barvách

10x forem s různými figurkami

1x nádoba na vodu

7x sáčky s tvrdnoucími granulemi

Technické specifikace:

kapacita jednoho gelu: 60 ml

hmotnost sáčku s granulemi: g

rozměry formy: 8,7 cm x 8,7 cm

rozměry balení: 25,5 cm x 16,5 cm x 16 cm

Výrobek je zabalen v plastové krabičce pro snadné uložení sady po hře.

POZOR- Vždy držte svého tvora ve vodě. Jinak ztvrdne a zmenší se.

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

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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