
Spominska štampiljka za otroške odtise TipTap 
M200black: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

• 1x blazinica za tiskanje 

• 2x list belega papirja. 

Prednosti 

• Inovativna spominska štampiljka za odtis prstov, rok ali tačk hišnih ljubljenčkov, 

• tiskanje odtisov je popolnoma brez dotika črnila, 

• ne pušča umazanije na prstih ali drugih predmetih, 

• namenjena otrokom od 0-6 meseca starosti, 

• odličen pripomoček za beleženje rasti otrok, 

• domiselno darilo za mlade mamice in starše, 

• kakovostno črnilo je dolgo obstojno in se ne razmaže, 

• namenjena enkratni uporabi, 

• popolnoma varna za uporabo, saj ne vsebuje nevarnih kemikalij, 

• velikost znotraj okvirja: 9,5 x 5,8 cm, celotna velikost: 12,5 x 8 cm, 

• barva črnila za tiskanje: črna. 

Uporaba 

V štampiljko boste nežno pritisnili otrokovo roko ali prst, na listu pa 

bo ostal odtis. Ker je črnilo  samo na eni strani štampiljke, bo 

otrokova roka ostala povsem čista. TipTap je popolnoma varen za 

uporabo.  

Kakovostno črnilo se med uporabo ne bo razmazalo in bo detajlno 

prikazalo podrobnosti odtisa. Z odtisi boste spremljali rast svojega 

otroka ter jih uokvirili za večen spomin. Je izvrstno darilo za vse 

novopečene starše.  

TipTap je primeren tudi za odtis tačk vašega hišnega ljubljenčka. 

 

 Opozorila 

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.  

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 



Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje 

in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z 

odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.  

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali 

pogoltnejo majhne delce. 
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