
KRESLICÍ TABULKA - MALOVÁNÍ SVĚTLEM
Zábavné malování pro holky i kluky. Toto malování se bude dětem líbit.

Počítejte, malujte, trénujte psaní písmen nebo obkreslujte podle šablon. Fajn je zahrát si i rychlo
piškvorky!

Nejlépe jsou obrázky vidět v přítmí.

Jak malování světlem funguje?

V sadě najdete pěnovou tabulku, která má speciální úpravu a na povrchu zelenkavou svítivou vrstvu.

Dále šablonu s obrázky, písmeny nebo čísly (varianta je vždy náhodná).

A jako poslední - magické pero. Pero má na svém konci speciální světýlko - tímto světýlkem
přejedete po tabulce, světlo tabulka pohltí a ihned se rozzáří vaše malůvka! Pozor, ta po chvilce
začne mizet!

Položte šablonu na tabulku a světýlkem na peru vybarvěte obrázky. Pak šablonu odstraňte a sledujte,
co jste nakreslili, vlastně vysvítili.

Pero má ještě jednu funkci! Odstraňte z pera vršek se světýlkem - uvnitř se nachází magický fix,
kterým můžete napsat cokoliv na papír, ale přečíst to půjde pouze s kouzelným světýlkem na
vršku pera.

Fixem si tedy můžete psát do deníčku a nikdo nebude moct vaše poznámky přečíst, pouze vy!

Výhodou této sady je, že je velmi lehká a skladná, vejde se i do dětského batůžku, a navíc, nehrozí
pokreslení sedaček v autě, či nábytku doma.

Při kreslení světlem nemusíte děti hlídat!

Návod k peru:

Z pera odstraňte ochranný pásek mezi bateriemi. Po zmáčknutí tlačítka začne pero svítit, po ukončení
kreslení vždy pero vypněte.

Pro výměnu baterií odstraňte kryt v přední části pera. Vložte 3xLR41 1,5V baterie, dbejte na správnou
polaritu. Kryt opět nasaďte.

Abyste nakreslili tenké čáry, držte pero přibližně 0,5 cm od desky, pro tlusté čáry držte pero přibližně 8
cm od desky.

Obsah balení:

1x kreslící tabulka dle Vámi zvolené varianty

1x šablona na kreslení

1x kreslící pero

3x baterie LR41, 1,5V (uvnitř pera)

Likvidace: Obaly roztřiďte na papír a plast. Pěnová tabulka patří do směsného odpadu. Pero vyhoďte
do kontejneru pro elektrozařízení.

Dovozce: EFLY s.r.o., Kaprova 42/14, 11000 Praha

Vyrobeno v Číně

Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části. Odstraňte obalový materiál
z dosahu dětí. Udržujte mimo dosah ohně, vody a jiných kapalin. Používat pouze pod dohledem
dospělé osoby. Obal uschovejte pro případnou potřebu. V případě poškození produktu jej přestaňte
okamžitě používat.

Údržba: V případě potřeby otřete suchým hadříkem.


