
Svjetlosna tabla za crtanje BeCreative 
Upute za uporabu 

Čestitamo vam na kupnji svjetlosne table za crtanje BeCreative! 

Dobit ćete u paketu: 

 1x tabla za crtanje A4 (dvostrana), 

 1x svjetiljka s LED svjetlom i nevidljivim markerom, 

 1x marker s gumicom, 

 2x model s različitim motivima. 

Prednosti: 

 Zabavno i kreativno slobodno vrijeme. 

 Izvrsno za izražavanje i poticanje dječje kreativnosti. 

 Potiče učenje vašeg djeteta. 

 Zabava bez prljavštine i mrlja. 

 Dvostrana tabla za beskrajne kreacije. 

 Vaše će dijete otkriti svoju kreativnost dok uči. 

 Zajamčena zabava za cijelu obitelj. 

 Pogodno za uporabu u dječjim igrama. 

 Kreacije uz marker vidite u mraku. 

 Izvrsno za razvijanje motoričkih sposobnosti. 

 Potiče upotrijebu obje polovice mozga. 

 Lagana olovka pogodna je za crtanje na raznim površinama. 

 Intenzitet osvjetljenja ovisi o udaljenosti olovke od table. 

 Umjetnička djela automatski nestaju nakon 30-40 minuta. 

 Veličina table: A4 format - 21,5 x 1,5 x 30 cm. 

 

Odabrali ste najbolji poklon za svoje mališane. Uz svjetlosnu ploču BeCreative dječja igra postaje kreativna i poučna. 

Ovo je ploča koja će potaknuti vaše dijete da uvijek iznova izrazi svoju kreativnost. Kroz igru će dete razviti maštu i 

izraziti želju za učenjem. Uz laganu ploču za crtanje, zabavi nikad kraja. 

 

     Kako djeluje svjetlosna tabla 

Najbolji ćete učinak postići ako tablu koristite u 

zamračenoj ili potpuno mračnoj sobi. Površina 

jedne strane svjetlosne table presvučena je 

posebnim fotoluminiscentnim premazom. To 

apsorbira svjetlost i stvara užareni učinak u mraku. 

Premaz je izdržljiv i namijenjen je višestrukoj 

upotrijebi.  

Na vrhu je bilo napisano LED svjetlo. Prvo uklonite 

zaštitnu traku s njega. Svjetlo će se aktivirati 

pritiskom na gumb. Usmjerite je na onu stranu 

table koja ima premaz. Na njemu možete crtati, 

pisati i stvarati prema vlastitim željama. Vaše će    

kreacije svijetliti u mraku. 

           Slika 1 



Stvoreno se ne može izbrisati. Automatski će nestati nakon 30-40 minuta. Kreacije koje će se stvoriti preko već 

nacrtanog zasvjetlit će jače. Crtanje možete nastaviti i nešto kasnije. Sve dok crtež potpuno ne nestane. 

 

Kako djeluje nevidljivi marker

Upotrijebite nevidljivi marker za stvaranje tajnih poruka. Bit će 

vidljivi tek kad ih osvijetlite LED svjetlom. Nevidljivi marker možete 

koristiti na raznim površinama. Marker možete koristiti za crtanje, 

pisanje ili stvaranje na drugi način. Stvaranja neće biti vidljiva pri 

normalnom svjetlu. Napomena: Nevidljivi marker nije prikladan za 

upotrijebu na bijelom dijelu table.    

      

Skladištenje

Nakon upotrijebe, tablu spremite u zatvorenu kutiju ili drugu tamnu 

ambalažu. Držite ploču i njezine dijelove na tamnom mjestu. 

        

                                    Slika 2 

Održavanje

Također ćete nekoliko godina koristiti svjetlosnu tablu uz pravilno održavanje. Ne koristite druge olovke i pribor za 

izradu, kao što su: olovke, obični flomasteri, flomasteri, bojice, boje itd. Baterije u lampi ne trebaju se puniti i trajat 

će oko godinu dana.   

 

Svjetlosna olovka

Svjetlosna olovka ima 2 funkcije: 

 Namijenjen je emitiranju LED svjetla na isporučenoj tabli. 

 Unutar njega nalazi se nevidljivi marker pomoću kojeg stvarate tajne poruke na raznim površinama.  

 

Kako upotrijebiti svjetlosnu olovku

Svjetlosnu olovku približite tabli, zatim pritisnite gumb na njoj. Dok stvarate oko ploče, držite gumb cijelo vrijeme 

pritisnutom.  

Intenzitet osvjetljenja ovisi o udaljenosti olovke od table. Što je veća udaljenost od olovke od table, osvjetljenje je 

niže. Što bliže približite olovku svjetlosnoj tabli, to će vidljive kreacije biti jače i svjetlije.  

 Da biste stvorili svijetle i oštre crteže, držite olovku okomito (slika 3). 

 Stvorit ćete široke i raštrkane rubove držeći olovku malo odmaknutu od table (slika 4). 

 Držite olovku pod kutom, pritisnite gumb i povucite po površini da biste postigli učinak raspršenog ruba (slika 

5). 

 

                    Slika 3               Slika 4                        Slika 5 



Sve stvorene kreacije nestat će nakon 30-40 minuta. 

Uključenim modelima stvorit ćete različite motive. Stavite model na tablu i 

osvjetljavajte ga laganom olovkom dok se prostor potpuno ne popuni. Kada 

uklonite model, nacrtani motiv bit će vidljiv na tabli. 

Kako upotrijebiti nevidljivi marker

Uklonite vrh svjetlosne olovke. U njemu je skriven nevidljivi marker. Pomoću nje 

možete crtati na raznim površinama kao što su: stol, zid, papir itd. (Slika 7). 

Kreiranja neće biti vidljiva pri normalnom svjetlu.  

            Slika 6 

Upozorenje: Nemojte koristiti nevidljivi marker na bijeloj strani table. Ovaj je namijenjen samo stvaranju gumicom. 

Pritisnite gumb na markeru i usmjerite LED svjetlo na papir. Tinta će zasjati i otkrit će se vaša skrivena poruka (slika 

8). 

Nakon uporabe, stavite zaštitnu kapicu na marker. To će ga zaštititi od isušivanja 

   Slika 7         Slika 8 

 

Upozorenje 

1. Daska nije prikladna za djecu mlađu od 3 godine jer bi se njima mogli unositi ili gušiti sitni dijelovi. 

2. Ne koristite dasku u kadi, tušu, bazenu ili bilo gdje drugdje koji bi mogao biti izložen vodi ili tekućinama. Sve 

njegove dijelove držite podalje od vode. 

3. Ne izlažite tablu izravnom sunčevom svjetlu. 

4. Nemojte koristiti nevidljivi marker na bijeloj strani table, jer je namijenjen stvaranju gumicom za brisanje. 

Stvaranja na bijelom dijelu table neće automatski nestati i ne mogu se izbrisati.  

 

 

Želimo vam ugodno kreiranje  

 

 


