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Twórz w 3D !

Instalacja baterii

ź Rozpocznij tworzenie przed włączeniem światła UV. Pomoże to  utrzymać dyszę w czystości i zapobiegnie 
gromadzeniu się żelu.

ź Umieść dyszę na karcie do malowania, a następnie włącz światło UV i unieś pisak w pionie.

W zestawie baterie: 3x LR44/AG13



Wskazówki:

Zasilanie:

Pielęgnacja:

Ostrzeżenie:

Bezpieczeństwo:

ź Rozpocznij malowanie przed włączeniem światła UV. 
ź Można tworzyć dzieło z obu stron arkusza.
ź Obserwuj swoje dzieło, aby tworzyć odpowiednio grube i cienkie elementy.
ź Żel da się rozprowadzać dopóki nie zostanie utwardzony.
ź Jeśli dysza zostanie zatkana, zakręć nasadkę, następnie odkręć i usuń wysuszony żel.
ź Aby połączyć dwa kawałki, umieść kilka kropel żelu na jednym z elementów, połącz je i utwardź.
ź Możesz wyłączać światło, w celu utwardzenia oddzielnych elementów.
ź Jeśli żel jest nadal lepki musisz go dłużej utwardzać.
ź Jeśli czas utwardzania trwa dłużej niż jedną minutę, wymień baterię w nakładce UV.

ź Jeśli urządzenie nie działa poprawnie sprawdź baterie.
ź Nie mieszaj starych baterii z nowymi oraz alkaicznych ze standardowymi.
ź Baterie muszą być podłączone prawidłowo, zgodnie z instrukcją instalacji.
ź Nie próbuj otwierać baterii.
ź Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
ź Baterie powinny być zmieniane przez osobę dorosłą.
ź Wyjmij baterie przed długotrwała przerwą w korzystaniu.
ź Zużyte baterie należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych do recyklingu.

ź W przypadku kontaktu żelu ze skórą i włosami, umyj je mydłem i ciepłą wodą.
ź Po skończeniu tworzenia umyj ręce. Jeśli na rękach pozostanie żel lub uczucie lepkości, użyj środków myjących 
     na bazie alkoholu.

Ten produkt zawiera baterie typu Bateria Pastylkowa - Guzikowa. Połknięta bateria może powodować wewnętrzne 
oparzenia chemiczne, a w zaledwie 2 godziny doprowadzić do śmierci. Zużyte baterie należy natychmiast 
zutylizować. Trzymaj nowe i używane baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte 
lub umieszczone wewnątrz którejś z części ciała zwróć się do lekarza.

ź Podczas tworzenia zaleca się, aby dzieci nosiły fartuch i / lub inne ubrania ochronne.
ź Unikaj bezpośredniego patrzenia na światło. Nie kieruj światła w kierunku swoich oczu lub kogoś innego.
ź Po skończeniu rysowania zawsze zamykaj dyszę. Żela działa najlepiej jeśli jest używany i przechowywany 
     w suchym i chłodnym miejscu (16 -32 C).
ź Aby uzyskać najlepsze rezultaty w tworzeniu, należy rysować bezpośrednio na dołączonej folii z tworzywa 

sztucznego i szablonach. Dzięki temu powierzchnia rysunku będzie czysta i schludna.
ź Po skończeniu pracy umyj dokładnie ręce wodą z mydłem.
ź Nie wkładaj żelu do ust i nie spożywaj go. W przypadku dostania się żelu do oczu, przemyj je dużą ilością wody, 
     a w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej skontaktuj się z lekarzem.
ź Produkt najlepiej sprawdza się w ciągu 12 miesięcy od momentu otworzenia opakowania z żelem.
ź System utwardzania nie wykorzystuje dodatkowego ciepła do tego procesu, ale podczas utwardzania wytwarza 
     się ono przez około 5 sekund. Nie nakładaj żelu na skórę i nie narażaj jej na działanie światła z nakładki UV,  
     ponieważ może to spowodować podrażnienie lub oparzenie.
ź W przypadku kontaktu żelu ze skórą i włosami, umyj je mydłem i ciepłą wodą.
ź Wymagany jest nadzór osób dorosłych. Uważnie obserwuj dzieci i interweniuj w razie potrzeby, aby zapobiec 

potencjalnym zagrożeniom.
ź Rysunki i rezultaty tworzenia różnią się w zależności od wieku i poziomu umiejętności dziecka.
ź Trzymaj materiały z dala od zwierząt.
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