74-7252- Crayola Washimals/ Kimosható kutyusok (gyerekjáték)
Színezd ki állatkáidat és játssz velük! Ha meguntad, csak mosd ki, és kezdheted elölről.
Anyaga: textil, műanyag, Minőség: I.o; Származási hely: Kína, Tartalom: 2 kutyus, 3 filctoll, 1 súroló
kefe, 1 használati utasítás (Figyelmeztetések: Vigyázat! Fulladásveszély! A termék nem alkalmas 3
éves kor alattiak számára, mivel apró, lenyelhető alkatrészeket tartalmaz. Csak 3 éves kortól ajánlott
a termék jellegéből adódóan! Tartsa meg a csomagolást és ezt a címkét, a rajta található
információkra a jövőben még szüksége lehet! A termék tartalma, színei és jellemzői eltérhetnek a
csomagoláson láthatótól. Ajánlott a felnőtt felügyelet, hogy gyermeke a terméket biztonságosan,
funkciójának megfelelően használja. Használat előtt olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót! A
használat megkezdése előtt távolítsa el a csomagolást, a különböző címkéket és rögzítő huzalokat,
mivel ezek nem a termék részei és veszélyeztetik gyermeke biztonságát! A filctollak festéke
lemosható a bőrről és a legtöbb mosható ruháról. Azonnal mossa ki a szennyezett ruhát melegvizes
programon, előmosás és klóros adalékanyag nélkül. Többszöri mosás szükséges lehet. Tartsa távol a
festett falaktól, tapétától, kezelt és nyers fától, linóleumtól, bútorszövetektől és egyéb nem mosható
felületektől.
Magyarországon forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14;
Tel: 06-1/431-7451;
www.modellhobby.hu
74-7253- Crayola Washimals/ Kimosható cicák (gyerekjáték)
Színezd ki állatkáidat és játssz velük! Ha meguntad, csak mosd ki, és kezdheted elölről.
Anyaga: textil, műanyag, Minőség: I.o; Származási hely: Kína, Tartalom: 2 cica, 3 filctoll, 1 súroló kefe,
1 használati utasítás (Figyelmeztetések: Vigyázat! Fulladásveszély! A termék nem alkalmas 3 éves kor
alattiak számára, mivel apró, lenyelhető alkatrészeket tartalmaz. Csak 3 éves kortól ajánlott a termék
jellegéből adódóan! Tartsa meg a csomagolást és ezt a címkét, a rajta található információkra a
jövőben még szüksége lehet! A termék tartalma, színei és jellemzői eltérhetnek a csomagoláson
láthatótól. Ajánlott a felnőtt felügyelet, hogy gyermeke a terméket biztonságosan, funkciójának
megfelelően használja. Használat előtt olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót! A használat
megkezdése előtt távolítsa el a csomagolást, a különböző címkéket és rögzítő huzalokat, mivel ezek
nem a termék részei és veszélyeztetik gyermeke biztonságát! A filctollak festéke lemosható a bőrről
és a legtöbb mosható ruháról. Azonnal mossa ki a szennyezett ruhát melegvizes programon,
előmosás és klóros adalékanyag nélkül. Többszöri mosás szükséges lehet. Tartsa távol a festett
falaktól, tapétától, kezelt és nyers fától, linóleumtól, bútorszövetektől és egyéb nem mosható
felületektől.Magyarországon forgalmazza:Modell & Hobby Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.
12-14; Tel: 06-1/431-7451; www.modellhobby.hu
74-7249- Crayola Washimals/ Kimosható állatkák Kád szett (gyerekjáték)
Színezd ki állatkáidat és játssz velük a kádban. Ha meguntad, csak mosd ki, és kezdheted elölről.
Anyaga: textil, műanyag, Minőség: I.o; Származási hely: Kína, Tartalom: 4 állatka, 16 filctoll , 2 súroló
kefe, 1 használati utasítás (Figyelmeztetések: Vigyázat! Fulladásveszély! A termék nem alkalmas 3
éves kor alattiak számára, mivel apró, lenyelhető alkatrészeket tartalmaz. Csak 3 éves kortól ajánlott
a termék jellegéből adódóan! Tartsa meg a csomagolást és ezt a címkét, a rajta található
információkra a jövőben még szüksége lehet! A termék tartalma, színei és jellemzői eltérhetnek a
csomagoláson láthatótól. Ajánlott a felnőtt felügyelet, hogy gyermeke a terméket biztonságosan,
funkciójának megfelelően használja. Használat előtt olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót! A
használat megkezdése előtt távolítsa el a csomagolást, a különböző címkéket és rögzítő huzalokat,
mivel ezek nem a termék részei és veszélyeztetik gyermeke biztonságát! A filctollak festéke
lemosható a bőrről és a legtöbb mosható ruháról. Azonnal mossa ki a szennyezett ruhát melegvizes
programon, előmosás és klóros adalékanyag nélkül. Többszöri mosás szükséges lehet. Tartsa távol a

festett falaktól, tapétától, kezelt és nyers fától, linóleumtól, bútorszövetektől és egyéb nem mosható
felületektől.
Magyarországon forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14;
Tel: 06-1/431-7451;

