• 4 Blopens + 2 fluo
• 6 sjablonen
• 2 vellen met zelf te maken stickers
• 10 tekenbladen

Handleiding voor het gebruiken
van de Blopens stiften
Uiteinde

Patroon

Dop

De Blopens komt met de patroon in de opslagpositie.

Richt de Blopens stift en blaas in de dop om
het papier te besprenkelen.

Verwijder de patroon en plaats de stift in het uiteinde.
Duw de stift in en breng de dop opnieuw aan.

Plaats de Blopens stift altijd in zijn initiële
positive wanneer het niet wordt gebruikt.

Om je stickers te maken, breng het sjabloon
over het overeenkomstig stickerblad aan zodat
de tekeningen zich op één lijn bevinden.
Blaas in je Blopens om unieke stickers te maken.
Verwijder je sjabloon en gebruik de Blopens
stiften om details aan te brengen.

GEBRUIK EN REINIGING
Alvorens te spelen, oefen een lichte druk uit op de uitneembare delen van de sjabloon (indien nodig). Blaas op een afstand van minstens 8 tot 10 cm van
het papier. Steek nooit het uiteinde of de inktpatroon in uw mond. Las een pauze in na elk gebruik. Spoel de uiteinden en doppen tussen elk gebruik en laat
ze vervolgens kortstondig drogen. Niet navulbaar.
De Blopens kunnen vlekken achterlaten. We bevelen aan om een schort te dragen en uw meubilair en vloerbedekking af te schermen. Verwijder vlekken op
de huid en kledingstukken met zeep.
Gebruik geen voorwasmiddelen, deze kunnen vlekken achterlaten. Laat eventueel een nacht weken, en was vervolgens in een warm sopje. Een extra
wasbeurt kan in geval van hardnekkige vlekken nodig zijn. Om verkleuring te voorkomen, volg de instructies van de fabrikant van de zeep of het wasmiddel. Gebruik geen chloor, chemische schoonmaakmiddelen of biologische wasmiddelen.

Waarschuwing !

Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het
speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft. Bewaar de informatie. De kleuren en versieringen kunnen
variëren. Waarschuwing: Nooit in de richting van iemands ogen of gelaat verstuiven. Bij spatten ruim met helder
water spoelen en een arts raadplegen, neem het product mee. Je kunt geen inkt inademen. Wast u vele handen na
de elementen gebruikt te hebben.
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