Návod k produktu
Dětské otisky
Pokyny a často kladené otázky
Jak dlouho potrvá vyhotovit otisk?
Přibližně 30 minut. Doporučujeme ale, nejdříve si vytváření otisku vyzkoušet!
Z čeho se barva vyrábí?
Barva neobsahuje žádné škodlivé látky. Složení: 84,7% uhličitan vápenatý
(křída); 8,5% kukuřičný škrob; 4,2% etylen-vinyl kopolymer octan – používá
se např. na výrobu lahví pro děti); 2,6% přírodní barvivo
Jak odstranit barvu?
Jakmile jste dokončili otisk, jednoduše smyjte barvu teplou vodou užitím mýdla.
Barva není škodlivá, ale pokud by se nechala zaschnout, mohla by být těžko smytelná. V tomto
případě postačí ruku omýt opět teplou vodou s mýdlem, dokud se barva nesmyje.
Když zkouším roztok připravit, barva je moc světlá. Co dělám špatně?
Pravděpodobně jste rozpustili barvu ve velkém množství vody. V tomto případě použijte více prášku,
aby byla barva tmavší.
Případně, pokud barva zaschne, aplikujte vodu a zkuste to znovu.
Může barva poškodit oblečení nebo nábytek?
Doporučujeme pracovat opatrně a zakrýt všechny choulostivé věci ručníky, nebo je jinak zakrýt.
Pokud se vám barva vylije na oblečení, ihned ho omyjte teplou mýdlovou vodou. Je velice
nepravděpodobné, že by barva přischla.
Otisk jsem dokončil. Jak ho mám pověsit?
Jednoduše zavěste otisk na zeď připínáčkem. Nic jiného na to nepotřebujete.

Slovo úvodem
Gratulujeme Vám, právě jste získal hodnotný dárek ve formě balíčku „Baby Prints“. Tento balíček
vám dává možnost vytvořit otisk ručičky nebo nožičky vašeho dítěte a ponechat si ho pověšený třeba
na zdi.
Tento balíček obsahuje:
Pokyny a často kladené otázky, barvu k vytvoření otisku, štětec, zkušební papír, bavlněné plátno na
otisk, příručku.
Vytvoření malého suvenýru je velice jednoduché – přiložená příručka vám to usnadní. Doufáme, že si
nový dárek náležitě užijete.
Budete potřebovat: zkušební papír, bavlněné plátno, barvu, štětec, ručníky nebo
prostěradlo, misku
Než začnete: Doporučujeme místo, kde budete otisk vytvářet, pokrýt ručníky. Nezapomeňte,
děti nadělají hodně nepořádku! Připravte si také plátno, na které se otisk nanese. Přejete si
otisknout obě ruce, nohy, nebo jen prst?
Krok 1) Ujistěte se, že nožičky a ručičky vašeho dítěte jsou suché a čisté.
Krok 2) Opatrně umístěte destičku s barvou do misky a nalijte do ní vodu tak, aby voda dosahovala
mírně pod vloženou destičku. Ponechte v tomto stavu asi 30 sekund.
Krok 3) Přiložte nohu nebo ruku na vlhkou stranu destičky a rovnoměrně naneste barvu. Toto
několikrát opakujte, dokud není barva po celé ploše kůže, kterou chcete otisknout a ujišťujte se, že je
nanášená barva stále dostatečně vlhká.
Krok 4) Jakmile jste nanesli barvu, otiskněte nohu, či ruku na zkušební list papíru, který je přiložen.
Pokud je obtisk nevýrazný, buď jste nanesli málo barvy, nebo barva uschla. Opakujte předchozí krok,
dokud nebudete s výsledkem spokojeni.
Krok 5) Pevně přiložte ručičku (nožičku) dítěte na bavlněné plátno. Případně se ujistěte, že necháváte
dostatek místa i pro obtisk druhé ruky. Abyste zabránili rozmazání, velice opatrně lehce
obtiskovanou část těla odejměte z plátna. Nechte uschnout.
Krok 6) Ruce a nohy dítěti umyjte teplou vodou a mýdlem.
Krok 7) Na váš malý suvenýr ještě připište jméno a věk vašeho dítěte.
Krok 8) Obtisk připíchněte připínáčkem na zeď a užívejte si hezkých vzpomínek!

