
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
NAVODILA ZA 270343 CRAZY CHIC MAKE UP OGLEDALO BAT. ŠK. 15981 
 
Navodila za sestavo toaletne mizice: glejte sličice na originalnih navodilih:  
1.Pritrdite stranski predal na osnovo, varno ga zagozdite z zatičem. Ponovite enaki postopek še pri drugem stranskem predalu. 2. POMEMBNO. Prepričajte se, da sta srca na 
pravem položaju – morata biti na zunanji strani osnove. 2. Pritrdite samolepilno ogledalo na lepotilno mizico in odstranite zaščitni film. 3.  Ogrodje  toaletne mizice vstavite 
v osnovo toaletne mizice tako, da zaslišite »klik«. 4. Vstavite del toaletne mizice z lučkami v ogrodje toaletne mizice in varno z z zatičem.  Prednji del toaletne mizice 
vstavite v osnovo toaletne mizice. 6. Toaletno mizico okrasite z nalepkami »Crazy Chic«. 8. Uporabite priročne kljukice in vložke za shranjevanje nakita. 
VSEBINA: glejte sličice na embalaži in na originalnih navodilih: (1-6) shiny  lip gloss- lesketajoče  ličilo za ustnice (skupna  neto teža- 3,6  g) - Opozorilo. Vsebuje dišavne 
snovi, ki lahko povzročijo alergije. Benzyl benzoate. ;  (7-12) powdered eye shimmer – lesketajoče senčilo za veke (skupna neto teža – 5,4 g).; (13) blush – rdečilo (neto teža- 
3  g); (14) face powder - puder (neto teža- 3  g);  (15-18) powdered eyeshadow – senčilo v prahu za veke (skupna neto teža – 3,6 g); (19) powdered eye shimmer – 
lesketajoče senčilo za veke (neto teža – 0,9 g); (20-24) lip gloss- ličilo za ustnice (skupna  neto teža- 3 g) - Opozorilo. Vsebuje dišavne snovi, ki lahko povzročijo alergije. 
Benzyl benzoate. Številka serije (batch number) in rok uporabe (po odprtju) sta navedena na embalaži in na deklaraciji proizvoda. Sestavine ličil so navedene na embalaži in 
originalnih navodilih. 
OPOZORILA!  Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 6 let. Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe. Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot 
napotek. Igro/set hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 6 let. Otroci, mlajši od navedene starosti, in živali naj ne bodo v območju igralne dejavnosti. Odrasla oseba, ki 
nadzoruje igro, se mora pred začetkom dejavnosti pogovoriti z otrokom ali z otroci o opozorilih, varnostnih napotkih in morebitni nevarnosti. Pri nekaterih osebah se lahko 
pojavijo simptomi preobčutljivosti. Nekatere osebe imajo zelo občutljivo kožo. Občutljivost na proizvod preskusite tako, da malo ličila nanesete na notranjo stran  zapestja 
in počakate 30 min, nato ga odstranite. Če se pojavi razdražena koža, ličila ne uporabljajte. Ličila ne nanašajte na kožo, ki se lupi/lušči ali na razdraženo kožo. Transparentni 
pokrov za ličila je sestavni del proizvoda. Hranite ga na varnem mestu, saj vsebuje pomembne podatke o varni uporabi. Ličila hranite na suhem in hladnem mestu, ne na 
neposredni sončni svetlobi in ne ob viru toplote. Uporabljajte pripomočke seta samo na način kot je navedeno v navodilih. 
NASVETI ODRASLIM OSEBAM, KI IGRO NADZORUJEJO : Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot napotek. Igro/set hranite zunaj dosega otrok, 
mlajših od 6 let. Odrasla oseba, ki nadzoruje igro, se mora pred začetkom dejavnosti pogovoriti z otrokom ali z otroci o opozorilih, varnostnih napotkih in morebitni 
nevarnosti. Prepričajte se, da izdelek ne pride v stik z očmi. Pred in po vsaki uporabi si umijte roke. Območje, prostor, kjer se izvaja aktivnost mora biti čisto. Uporabite 
samo kozmetiko in pripomočke, ki so del seta. Po vsaki uporabi, transparentni pokrov položite nazaj na ličila in zaprite predal lepotilne mizice. Lepotilno mizico hranite na 
suhem in hladnem mestu, ne na neposredni sončni svetlobi in ne ob viru toplote. Datum roka uporabe se nanaša na pravilno shranjevanje kozmetike. 
NAČINI NANAŠANJA IN ODSTRANJEVANJA LIČIL: Pred nanosom ličil, si umijte roke in obraz. Predno začnete z ličenjem, se prepričajte, da je gobica za nanos ličila 
nedotaknjena. Ne mešajte vaših otroških ličil z ličili za odrasle. Ličila nanašajte na suho kožo. Ličila odstranite s toplo vodo in blagim milom. Pred spanjem vedno odstranite 
ličila. Po vsaki uporabi ličil priporočamo, da jih prekrijete s transparentnim pokrovom, da jih ohranite v dobrem stanju. 
Opozorilo. FUCHSIA aplikator uporabite samo za nanašanje lip gloss-a (ličila za ustnice).  LILAC aplikator uporabite samo za nanos senčila za veke. Zaradi higienskih 
razlogov, naj aplikatorje  uporablja samo ena oseba. Aplikatorje ohranjajte čiste tako, da jih umivate z blagim milom in vodo. Poškodovane aplikatorje zavrzite in 
nadomestite z novimi. 
Opozorilo. Uporabljajte previdno: ličila lahko uničijo tkanine, preproge ali porozne površine. 
SESTAVINE LIČIL: Poglejte si sestavine na embalaži ali na originalnih navodilih. OPOZORILO! Lahko vsebuje sledove snovi, ki lahko povzročijo alergije. Krom, nikelj. 
Opozorilo. Lip gloss in lesketajoč lip gloss vsebujeta dišavne snovi, ki lahko povzročijo alergije. Benzyl benzoate. 
KAM NANESTI POSAMEZNA LIČILA (poglejte sličice na originalnih navodilih): Eyeshadow-ličila za veke: nanesite na veke; blush-rdečilo: nanesite na lica; face powder – 
puder: nanesite na obraz; lip gloss- ličilo za ustnice: nanesite samo na ustnice, izogibajte se stiku z očmi. OPOZORILO! Ličila nanesite samo na predele obraza za katere so 
namenjena – navedeno zgoraj. 
INFORMACIJA ZA PRVO POMOČ: 

- Pri stiku z očmi: oči sperite z veliko količino vode; imejte oči odprte, če je potrebno. Če je potrebno, takoj poiščite zdravniško pomoč. 
- Pri zaužitju: usta sperite z vodo in spijte nekaj sveže vode. Ne sprožajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. 
- V primeru dvoma, takoj poiščite medicinski nasvet. Prinesite proizvod in škatlo s seboj. V primeru poškodbe vedno poiščite medicinski nasvet. 

Za SLOVENIJO:  
Center za zastrupitve se nahaja v glavni stavbi Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, na Zaloški 7, v Ljubljani. Telefon: +386 (01) 522 52 83. 
Preberite in shranite navodila za morebitno kasnejšo uporabo.  
NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABA ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV: del toaletne mizice z lučkami za delovanje potrebuje 2 alkalni bateriji tipa »AA/LR6« 1.5V 
(nista priloženi setu). Uporabite samo baterije, ki so predhodno navedene. Namestitev baterij: baterij naj vstavi odrasla oseba. Odprite baterijski pokrov, ki se nahaja na 
hrbti strani dela toaletne mizice z lučkami tako, da z izvijačem odvijete vijak. Vstavite  2 alkalni bateriji tipa »AA/LR6« 1.5V, prepričajte se, da ste jih vstavili pravilno glede 
na smer polarnosti (+/-), ki je prikazana na baterijskem pokrovu in na diagramu na originalnih navodilih. Zaprite baterijski pokrov, vijak pa zatisnite z izvijačem. Opomba: 
vse ostale informacije, ki se nanašajo na pravilno odlaganje baterij se nahajajo na priloženem listu «Navodila za pravilno uporabo igrač/iger z baterijami, ki jih je mogoče 
zamenjati«. Preberite in shranite za prihodnjo uporabo.  
V primeru težav:  V primeru nedelovanj, priporočamo, da se prepričate o sledečem: 1.  Luči se ne prižgejo:  ali so baterije pravilno vstavljene? Ali je potrebno baterije 
zamenjati?  V primeru nedelovanja, odstranite baterije in jih nadomestite z novimi. 
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:  Predno začnete s čiščenjem, odstranite baterije. Artikel očistite z vlažno krpo: ne uporabljajte abrazivnih  ali jedkih snovi. Artikla ne  potopite v 
vodo. Če pride artikel v stik z vodo, ga takoj osušite s čisto, mehko  in suho krpo. Ne posegajte v notranje dele artikla, da ga ne poškodujte. Akumulacija prahu na dele 
toaletne mizice z lučkami in izpostavljanje artikla visokim temperaturam, vlažnosti, šokom in padcem lahko povzročijo slabo delovanje artikla in lahko poškodujejo baterije 
in/ali plastične dele. Artikla ne uporabite, če je poškodovan. 

 
 
 
 


