
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
Όχι για Παιδιά κάτω των 3 ετών.
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΝΕΡΑΪΔΑ
ΜΑΓΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ Ή ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ, ΑΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥΣ Ή ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟ Ή ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ Ή ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
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Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
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Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίεςπροσεχτικάπροτού ξεκινήσετε.

Συνιστάται βοήθεια και καθοδήγηση ενήλικα.

Είναι κατάλληλο γιαπαιδιά ηλικίας άνω των8 ετών.

Αυτή η συσκευασία και το τελικό της προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό, αν δεν χρησιμοποιηθούν

σωστά. Κρατήστε τοπροϊόν μακριάαπόπαιδιά κάτω των3 ετών.

Απαιτείται ψαλίδι, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Η χρήση του ψαλιδιού πρέπει να γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη

ενήλικα.

Μην βάζετε τοπροϊόνστοστόμασας και μηνφέρετε σε επαφήμε το δέρμασας το χαρτί μεταφοράς εικόνας.

Πλύνετε τα χέριασαςαφότου χρησιμοποιήσετε το χαρτί μεταφοράς εικόνας.

Να εργάζεστεπάντασε μίασταθερή, επίπεδη επιφάνεια και ναπροσπαθείτε να κρατάτε τηνπεριοχήστεγνή και καθαρή.

Πάρτε το φύλλο με τα μεταφερόμενα σχέδια. Χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι που θα βρείτε στο σπίτι για να κόψετε τα σχέδια ένα-ένα. Υπάρχει

ένα διαφανέςφύλλοπου καλύπτει το μεταφερόμενο χαρτί.Μην το αφαιρέσετεπριν το βάλετεπάνωσταπλακάκια.

Τασχέδιαπρέπει να τοποθετούνται ένα-ένα κάθεφορά.Πάρτε ένασχέδιο και αφαιρέστε το διαφανέςφύλλο.

Τοποθετήστε τοσχέδιοσταπλακάκια, με την άσπρηπλευρά τουσχεδίου να κοιτάει προς ταπάνω.

Βάλτε στο σφουγγάρι λίγο νερό και χρησιμοποιήστε το για να βρέξετε την άσπρη πλευρά του σχεδίου έως ότου η επιφάνεια του να είναι λίγο

υγρή.

Μόλις η πίσω πλευρά έχει υγρανθεί πλήρως, αφήστε το σχέδιο για 1 λεπτό. Χρησιμοποιήστε το βρεγμένο σφουγγάρι για να αφαιρέσετε

απαλά το χαρτί από τοσχέδιο. Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να εφαρμόσετε τα υπόλοιπασχέδιασταπλακάκια.

Μην αγγίζετε το σχέδιο όσο είναι νωπό, καθώς ενδέχεται να χαλάσει. Αφήστε να περάσουν 3 ώρες για να στεγνώσει πλήρως προτού το

αγγίξετε.

Αφαιρέστε το πίσω μέρος του μαγνήτη και κολλήστε τον στο πίσω μέρος του πλακακίου. Πιέστε τον μαγνήτη για να σιγουρευτείτε ότι είναι

προσκολλημένοςστοπλακάκι.

Ομαγνήτηςψυγείουσας είναι έτοιμος!

8μικράπλακάκια, 8μαγνήτες, 1 χαρτί μεταφοράς εικόνων, 1 εργαλείομεσφουγγάρι και λεπτομερείς οδηγίες.

Συμβουλές: Προτού ξεκινήσετε, αποφασίστε για την τοποθεσία του σχεδίουπου θέλετε να βάλετε σταπλακάκια. Να θυμάστε ότι το σχέδιο θα βγει

αντίστροφααφότου το τοποθετήσετε πάνωσταπλακάκια.

Συμβουλή: Ξεκινήστε από ταμικρότερασχέδια, καθώς είναι ευκολότερο να τοποθετηθούνσταπλακάκια.

Συμβουλές: Αν δυσκολεύεστε να αφαιρέσετε το χαρτί, προσθέστε λίγο νερό και περιμένετε για άλλα 30 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε το χαρτί όσο

είναι ακόμα νωπό, καθώς δε θα μπορεί να αφαιρεθεί από το σχέδιο αν το χαρτί στεγνώσει. Αν θέλετε να καλύψετε κάποιο σχέδιο με ένα άλλο,

σιγουρευτείτε ότι το κάτωσχέδιο έχει σχεδόνστεγνώσει.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ

Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, ή αν

διαπιστώσετε πως κάποια κομμάτια αυτής της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη

χώρα σας, του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στη συσκευασία. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στο
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