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info@mamacimkek.hu

Ossza meg velünk a bélyegző okozta örömöt 
a Facebookon vagy az Instagramon.

Kérdése van? Írjon nekünk! 

 Itt találja a textil bélyegzőt 
a Mama Címkéktől...

Az Üzleti feltételeket a www.mamacimkek.hu honlapunkon 
tanulmányozhatja.

FIGYELMEZTETÉS: Fontos információk a használatra vonatkozóan gyermekek esetében.

Ne feledje, hogy a bélyegző nem játék, így azt felnőttnek vagy felnőtt felügyelete mellett kell 
felhelyezni. Minden termékünk rendkívül tartós, azonban nem állandó.

Füzet bélyegzőnk 3 évesnél idősebb gyermekek számára készül.

Csehországban gyártva.
© Brdy Ventures s.r.o. Minden jog fenntartva.

Reméljük, hogy bélyegzőnk elnyeri a tetszését. Ha bármilyen észrevétele 
van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Köszönjük 
megrendelését!



Textilbélyegző
Fontos információk

A pecsét gyorsan száradó tintát tartalmaz, ezért 3 havonta újra kell tölteni.

Mindegyik lyukba elég két cseppet csepegtetni, tehát összesen 6 cseppre 
lesz szükség. Javasoljuk, hogy rendeljen tartalék patront is a pecséthez, 
hogy a bélyegzőt sokáig használhassa (tartalék patronnal kb. 6000 
lenyomat).

Helyes alkalmazás esetén nagyon jól és sokáig tart. A bélyegzőlenyomat 
mosószertől, víztől és anyag típustól függően akár 20 mosást is kibír 
40°C fokon.

A bélyegzőlenyomat nem állandó, a ruhadarabok ideiglenes megjelölésére 
szolgál.

Bélyegzővel ellátott ruhák esetén kerülje az öblítő, a folttisztító és 
a fertőtlenítő használatát.

Sima felületű nedvszívó anyagokra könnyebben felvihető, mint 
pl. bolyhozott plüssre, polár gyapjúra.

Vasaláskor a bélyegzőlenyomat környékén ne alkalmazzon gőzölést.

Használati utasítás textil bélyegzőhöz

Mossa ki a ruhát
Vigye fel a bélyegzőt szennyeződés- és zsírmentes felületre.1

Használjon alátétet
Helyezze a ruhát kemény felületre (pl. asztalra).2

Pecsételjen, és tartsa lenyomva 
Távolítsa el a fekete kupakot a bélyegzőről, nyomja a pecsétet 
a ruhára, és tartsa néhány másodpercig lenyomva.
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Helyezze vissza a kupakot
Tegye vissza a fekete kupakot a bélyegzőre.4

Hagyja megszáradni
Mosás előtt 24 órán át hagyja száradni.5

Kerülje a kiszáradást 
A bélyegzőre mindig tegye rá tetejét, és a fekete fedőre állítva tárolja 
a mellékelt zárható zacskóba csomagolva. Így megakadályozza, hogy 
a pecsét kiszáradjon.
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Mosógépbe alkalmas Szárítógépbe alkalmas Egyszerű használat 100% elégedettségi garancia


