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Handleiding voor het gebruiken
van de Blopens stiften en glitter
Uiteinde

Patroon

Dop

1. De Blopens komt met de patroon in de opslagpositie.

De lessenaar in elkaar zetten.

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

3. Richt de Blopens stift en blaas in de dop om het papier te besprenkelen.
Plaats de stift altijd in zijn initiële positie wanneer het niet wordt gebruikt.

4. Schroef de dop van de glittertube los en plaats

het in de glitterhouder. Duw het stevig in zodat de
bovenkant van de tube zich op dezelfde hoogte bevindt
als de bovenkant van de glitterhouder. Schuif de glitterhouder op het uiteinde van de
Blopens.

Druk

Handleiding voor het
gebruiken van de sjablonen
• Alvorens te spelen, vraag aan een
volwassene om de sjablonen los te
maken door een lichte druk op de
uitneembare delen uit te oefenen. Doe
dit met de nodige voorzichtigheid.
• Leg de sjabloon op de zone van het
blad waar je wilt tekenen.
• Blaas in je Blopens stift om de
uitgenomen zones van de sjabloon te
kleuren.
• Verwijder langzaam de sjabloon om
je tekening te laten verschijnen.

Tips
• Blaas op een afstand van minstens
8 tot 10 cm van het papier.
• Steek nooit het uiteinde of de patroon
in uw mond.
• Las een pauze in na elk gebruik.
• Spoel de uiteinden, doppen en de
glitterhouder tussen elk gebruik en laat
ze vervolgens kortstondig drogen.
• Niet navulbaar

Handleiding voor het in elkaar
zetten van de ontwerpen:
1. Kies een ontwerpblad en kleur je ontwerp met
de Blopens. Opgelet, maak het ontwerp niet los
van het blad.
2. Eenmaal je ontwerp is gekleurd, laat de inkt
kortstondig drogen en leg de overeenkomstige
sjabloon er vervolgens bovenop om nieuwe
details toe te voegen. Je kunt tevens lijm
aanbrengen op alle zones die je met glitter wilt
versieren. Volg de vormen van de sjabloon naar
wens met je lijmpen.

4. Haal de sjabloon uit, schud het boven een
vuilnisbak om overtollige glitter te
verwijderen en leg het terzijde voor later
gebruik.
5. Laat circa 2 uur drogen en verwijder
vervolgens je creatie van het blad.

3. Neem je gewenste glittertube, haal de dop
af en plaats de tube in de glitterhouder.
Schuif je glitterhouder op het uiteinde van
de Blopens zoals weergegeven in deel 4
van de gebruiksaanwijzing. Richt naar de
delen die met lijm zijn bedekt en druk op je
glittertube om te besprenkelen. Na het
gebruiken van de glitter, haal de tube uit de
glitterhouder en breng de dop opnieuw aan.

Het mobiel
in elkaar zetten

DESSUS /
TOP

A

1. Volg de stippellijn om omhoog te
brengen en buig de bloemblaadjes
om volume te krijgen.

1. Vraag aan een
volwassene om je te
helpen bij het aan elkaar
vastmaken van beide
delen van je vlinder door
de gleuven op de vleugels
in elkaar te schuiven.

B

A’

De bloemen maken

B’

DESSOUS /
BOTTOM

2. Eenmaal in elkaar
geschoven, vouw de
vleugels van je vlinder
aan weerskanten om
volume te krijgen.
3. Breng het lint door het gat in de vlinder en vorm
een lus. Maak vervolgens 2 of 3 grote knopen
aan de onderkant van de vlinder. Breng de kleine
delen op het lint aan.

Aanbevelingen
FR ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de trente-six mois. Présence de petites
pièces. Danger d’étouffement.
Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection
ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l’enfant. Informations à conserver. Les décorations
et les couleurs peuvent varier. Il est recommandé de ne pas viser les yeux ou le visage. En cas de
projection rincez abondamment à l’eau claire et consultez un médecin en amenant le produit. Ne pas
inhaler. Bien se laver les mains après utilisation des éléments de la boîte.
Attention : N’utiliser les paillettes que pour appliquer sur les dessins. Ne pas les utiliser sur la peau.

GB WARNING! No suitable for children under 36 months. Contains small parts. Risk of choking.
Please remove all plastic tags, ties, and any other protective elements which do not make up part of
the toy, before giving it to the child. Please retain information for future reference. Colors and contents
may vary from those shown. Do not aim for eyes and face. In case of contact with the eyes, rinse
thoroughly with clear water and consult a doctor bringing the product with you. Should not be inhaled.
Wash hands well after use.
Warning : Use the glitters on the drawings only. Do not apply on skin.

DE ACHTUNG ! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Es wird empfohlen, alle Kunststoffstecker und andere Schutzteilchen, die kein Bestandteil des
Spielzeugs sind, zu entfernen, bevor das Spielzeug dem Kind gegeben wird. Information aufbewahren.
Farben und Muster können variieren. Achtung: Nicht auf Augen oder Augen zielen. Eventuell
herausgespritzte Farbe mit reichlich klarem Wasser abwaschen und einen Arzt konsultieren, wobei das
Produkt vorgelegt werden sollte. Inhalieren der Tinte nicht möglich. Waschen Sie sich gut die Hände
nachdem Sie die Elemente benutzt haben.
Achtung: Glitzern nur auf die Zeichnungen verwenden. Glitzern nicht auf die Haut verwenden.
BLOPENS® is a registered trademark of JAKKS Pacific,
Inc. and is used with permission.
©2016 JAKKS Pacific, Inc. All Rights Reserved.
Licensed by JAKKS Pacific, Inc.
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NL

WAARSCHUWING ! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. 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.
Waarschuwing : Gebruik alleen de glitter op De tekeningen , niet op de huid .

Reiniging
NL 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.

