Barvni markerji PaintPens
PMA-520: Navodila za uporabo
Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli
•

12 barvnih markerjev PaintPens: rdeče, roza, rjave, rumene,
oranžne, modre, zelene, vijolične, črne, bele, zlate in srebrne
barve.

Prednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barva na osnovi olj,
ergonomično držalo,
žive barve,
vodoodporni,
permanentni,
kvalitetna konica debeline 2,0 – 2,8 mm,
barvni pokrovčki,
enostavna uporaba,
12 različnih barv,
primerno za vse površine,
okolju prijazni,
primerno za otroke in odrasle.

Uporaba
•
•
•
•
•
•
•

Pred uporabo marker dobro pretresite.
Odstranite pokrovček.
Konico nekajkrat pritisnite na želeno podlago. Tako
boste omogočili pretok barve.
Marker je pripravljen.
Ima trdno konico za lažje pisanje po vseh površinah.
Po končani uporabi na marker obvezno pritrdite
pokrovček.
Shranjujte ga v navpičnem položaju.

PaintPens barvni markerji vsebujejo črnilo na oljni osnovi, so brez vonja,
nestrupeni, brez kislin in varni za okolje. Namenjeni so za otroke, odrasle,
umetnike in vse profesionalne oblikovalce.
Markerji so vodoodporni, se hitro sušijo in zagotavljajo dolg obstoj. Kreacije
bodo ostale enake kot prvi dan. Odlično se obnesejo na steklu, plastiki, lesu,
platnu, kovini, gumi ali kamnu.
Primerni so za okraševanje, personalizacijo predmetov, izdelavo razglednic,
plakatov, poslikavo kamnov, stekla, oblačil ali označevanje pnevmatik.

Opozorila
•
•
•
•
•
•
•

Mlajši otroci naj barvnih markerjev ne uporabljajo brez prisotnosti staršev.
Shranjujte izven dosega otrok.
Niso primerni za uživanje.
Markerji so vodoodporni, zato niso primerni za nanos na kožo.
So zelo pigmentirani.
Med uporabo ne tresite markerja, da se barva ne razlije.
Po uporabi marker obvezno pokrijte s pokrovčkom.

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.

