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Podziel się z nami swoją radością z naszych naprasowanek 
za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama.

Masz pytanie? Napisz do nas! 

 Twoje naprasowanki imienne 
na ubranie Mama Labels znajdują się 

tutaj…

Warunki handlowe można znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.mamalabels.pl.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące stosowania przez dzieci. 

Należy pamiętać, że naklejka nie jest zabawką i powinna być aplikowana przez osobę dorosłą 
lub pod nadzorem osoby dorosłej. Wszystkie nasze naklejki są bardzo wytrzymałe, jednak nie 
są trwałe. Naklejki można odlepić i w ten sposób mogą zostać połknięte przez dziecko. Prosimy 
o zachowanie ostrożności i ciągłe sprawdzanie stanu naklejki, aby zapobiec takim sytuacjom. 

Nasze naklejki przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Wyprodukowano w Czechach.
© Brdy Ventures s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mamy nadzieję, że nasze naprasowanki imienne przypadną Ci do gustu. 
Jeśli masz jakieś uwagi, zapraszamy do kontaktu z nami.

Dziękujemy 
za zamówienie!



Naprasowanki imienne na ubranie
Ważne informacje

Naprasowanki imienne na ubranie są bardzo odporne na pranie 
w pralce (do 60 °C) i suszenie w suszarce.
Naprasowanki imienne na ubranie można aplikować na każdy 
materiał, który można prasować (bluzy, swetry, t-shirty, spodnie, 
spodnie dresowe, bielizna, skarpety, t-shirty, kurtki, czapki, 
rękawiczki, ręczniki).
Ich aplikacja jest prosta (bez haftów, bez markerów), 
a na ubraniach utrzymują się naprawdę długo.
Podczas prasowania nie należy przejeżdżać żelazkiem 
po miejscu, gdzie naprasowanka jest umieszczona (mogłaby 
ulec uszkodzeniu).
Po wypraniu wyjmij mokre ubranie z pralki – jeśli zostawisz 
mokre ubranie w pralce na noc, naprasowanki mogą ulec 
uszkodzeniu.
Naprasowanki imienne na ubranie są bardzo trwałe. Nie są 
one jednak laminowane, aby jak najlepiej przylegać do odzieży, 
dlatego kolor może się lekko rozmazać przy bezpośrednim 
kontakcie z kremem przeciwsłonecznym.
Naprasowanek nie można usunąć z odzieży.

Instrukcja aplikacji narasowanek na ubranie

Wypierz ubranie
Nakładaj naprasowanki na suchą, czystą i odtłuszczoną odzież.1

Rozłóż ubranie
Odwróć odzież na lewą stronę i rozłóż na twardej, płaskiej powierzchni.2

Regulacja temperatury
Ustaw żelazko na średnie lub wysokie ustawienie (bawełna). Dostosuj 
temperaturę żelazka do materiału, na który naprasowujesz. 
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Bez pary
Wyłącz parowanie i pozwól żelazku się rozgrzać.4

Rozgrzej tkaninę
Użyj żelazka, aby wstępnie podgrzać tkaninę w miejscu naprasowania przez 
kilka sekund.
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Nałóż naprasowankę 
Umieść naprasowankę z napisem skierowanym do góry w odpowiednim 
miejscu, takim które jest łatwo dostępne dla żelazka (nie nad szwem lub fałdą).
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Papier do pieczenia
Przykryj naprasowankę papierem do pieczenia będącym w kopercie.7

Naprasuj 
Naciśnij żelazko całą powierzchnią i przytrzymaj przez 5 sekund. Nie należy 
przesuwać żelazka ani papieru do pieczenia. Powtórz procedurę jeszcze 2 razy.
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Pozostaw do wyschnięcia 
Zanim włożysz ubranie z naprasowanką do pralki lub założysz ubranie, pozwól 
mu wyschnąć przez 24 godziny.
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Idealna temperatura 
Jeśli naprasowanki bedą się odklejać, zwiększ temperaturę podczas 
następnego naprasowywania.
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Nadają się do pralki Nadają się do suszarki

Wytrzymałe 100% gwarancja satysfakcji


