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NAVODILA ZA 270345 CRAZY CHIC SET IZDELAVA TATTOO 15316 
Preberite in shranite navodila za kasnejšo uporabo. Sledite sličicam na originalnih navodilih. 
VSEBINA: delovna postaja-lepotilna mizica, samolepilno ogledalo, predhodno izrezani obojestranski  tattoo-ji, začasni tatttoo-ji (animirani, zlati, lesketajoči tattoo-ji), zlati in 
srebrni hologrami, samolepilne šablone, 1,2 g lepilo za telo –body glue-vsebina navedena na originalnih navodilih/embalaži/artiklu, čopič, 4 x 4 g barvitega svetlikajočega prahu - 
glitter - vsebina navedena na originalnih navodilih/embalaži/ artiklu,  2 x 0,5 g barvica za telo (vijola barvica za telo, črna barvica za telo) - body crayon -vsebina navedena na 
originalnih navodilih/embalaži/artiklu, Crazy chick nalepka. Sestavine za: prenosni tattoo-ji (transfer tattoos),  lepilo za telo (body glue), vijolična barvica za telo (purple body 
crayon), črna barvica za telo (black body crayon), barvit svetlikajoč prah (coloured glitter) -  navedene na originalnih navodilih.  
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. Dekoracijo in pripomočke, ki so del seta, uporabljajte 
samo na način kot je zapisano v navodilih. Ne nanašajte lepila za telo,  barvic za telo in svetlikajočega prahu na kožo , ki je olupljena ali razdražena.  Lepila za telo, barvic za telo, 
tattoo-jev in lesketajočega prahu  ne nanašajte na predele kože, ki so blizu odprte rane ali/in razdražene kože. Poskrbite, da lepilo za telo ne pride v stik z občutljivimi deli telesa, 
posebno z očmi ali z usti. Set s kozmetiko (barvico in lepilo za telo, tattoo-je)  hranite v hladnih in suhih prostorih, stran od direktne sončne svetlobe in virov toplote. 
PRIPOROČILA ZA ODGOVORNO ODRASLO OSEBO, KI NADZORUJE IGRO: Pred uporabo preberite navodila, sledite jim in shranite za morebitno kasnejšo uporabo. Preberite in 
upoštevajte ta navodila, varnostna pravila in informacije o prvi pomoči in jih obdržite 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. Pazite, da izdelek ne pride v stik s 
očmi. Pred začetkom in po vsaki uporabi si vedno umijte roke. Uporabite samo kozmetiko, ki je del seta. Datum zapadlosti roka uporabe velja ob pravilnem shranjevanju 
kozmetike. Nekatere osebe lahko doživijo simptome preobčutljivosti. Testirajte proizvod tako, da nanesete majhen delež le-tega na notranjo stran zapestja in ga odstranite po 
30 minutah. Ne uporabite kozmetike, če se pojavi razdraženost kože.  Ne uporabljajte na olupljeni ali razdraženi koži.  
KAKO NANAŠAMO IN ODSTRANJUJEMO TATTOO-JE:  Odlepite zaščitno folijo s tattoo-ja in takoj uporabite. Tattoo-je nanašamo samo na suho kožo. Nikoli jih ne namestite na 
odrgnjeno ali na razdraženo kožo. Nikoli ne nanesite blizu ali na območje oči. Nanesite tattoo, prepričajte se, da je obarvan del tattoo-ja obrnjen proti koži. Navlažite gobico in 
močite tattoo najmanj 20 sekund, dokler ni slika v celoti prenesena na kožo. Previdno odlepite stran hrbtno stran tattoo-ja. Pustite nekaj minut, da se posuši. S kože tattoo-je 
očistimo stran s pomočjo odstranjevalca za ličila ali 70% alkoholne raztopine.  
SPLOŠNE INFORMACIJE PRVE POMOČI: Sledite sledečim napotkom: 

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. 

OPOZORILO. Predno nanesete tattoo, se prepričajte,  da je koža čista in ne preveč suha ter da na njej ni sledi ličil ali ostalih proizvodov. Nikoli ne nanašajte lesketajočega prahu 
ali ne uporabite posebnega  svinčnika (priložen setu) direktno čez ali blizu tattoo-ja, saj bo to preprečilo pravilno delovanje animacije. Animacija mogoče ne bo delovala na 
nekaterih tipih kože. Ta aplikacija deluje samo s Crazy Chic začasni tattoo-ji. Zagotovite, da ste v dobro osvetljenem prostoru ter da je tattoo v središču vaše pozornosti. Če 
animacija ne deluje, ker je slika zamegljena, prilagodite položaj naprave in/ali del telesa s tattoo-jem ter ponovno skenirajte. Animacija lahko ne deluje, če posamezni deli tattoo-
ja niso bili v celoti preneseni. Po nekaj dneh lahko tattoo izgine ali izgubi nekaj detajlov, kar pomeni, da animacija ne bo delovala. Po dolgotrajni uporabi, se lahko naprava 
pregreje. To je zato, ker aplikacija zahteva veliko energije (predvsem VIDEO MODE (video način)), kar lahko prepreči pravilno delovanje funkcije skeniranja tattoo-ja. Če se to 
zgodi, vam priporočamo, da zapustite aplikacijo in pustite napravo, da se »ohladi«, predno jo ponovno uporabite. Če pride do svetlobnega odboja med skeniranjem, se 
animacija ne bo začela. Če se to pojavi, spremenite položaj naprave in/ali del telesa s tattoo-jem ter ponovite postopek. Ko je baterija v napravi na 10-20%, animacija mogoče ne 
bo delovala pravilno. 
NAMESTITEV DELOVNE POSTAJE  
Ko ste namestili delovno postajo, namestite še samolepilno ogledalo v obliki srca. 
KAKO NAMESTIMO APLIKACIJO 
Če vaša naprava uporablja operacijski sistem Android, boste morali dostopati do »Google Play« trgovine, poiščite »My Crazy Tattoo APP« in jo naložite na vašo napravo. 
Če vaša naprava uporablja iOS operacijski sistem, boste morali dostopati do »App Store SM«, poiščite »My Crazy Tattoo APP« in jo naložite na vašo napravo. Tablica ali pametni 
telefon mora imete sledeče minimalne zahteve: Procesor : ARMv7 500Mhz; Operacijski sistem: Android 4.0 ali iOS 7. Ni kompatibilen z Windows operacijskim sistemom. Ta 
aplikacija deluje samo s Crazy Chic začasni tattoo-ji in s slikovnimi karticami, ki so priložene setu.  Animacija lahko NE DELUJE na nekaterih tipih kože ali če kamera na napravi ne 
more jasno dobiti tatto-ja v središče. 
ANIMIRANI TATTOO-JI (ANIMATED TATTOOS) : Ne nanašajte lesketajočega prahu, ki je priložen setu in ne rišite z barvicami za telo čez ali v bližini tattoo-ja, saj drugače 
aplikacije ne bo mogoče zagnati. Izberite začasni tattoo in ga izrežite s pomočjo zaobljenih škarjic (niso priložene setu), pazite da ne režete črnih linij (slika1 na originalnih 
navodilih). Odlepite zaščitno, transparentno folijo s tattoo-ja (slika 2 na originalnih navodilih). Položite tattoo na želeno območje, prepričajte se, da je obarvana stran tattoo-ja 
obrnjena proti koži. Opomba. Nanesite na del kože, ki naj bo čim bolj raven in ne preveč ukrivljen, tako da kamera na vašem telefonu ali napravi lahko poskenira vsak del vašega 
tattoo-ja (slika 3 na originalnih navodilih). Navlažite tattoo z vlažno gobico (ni priložena setu) – najmanj 20 sekund, dokler ni slika v celoti prenesena na kožo  (slika 4 na 
originalnih navodilih). Previdno odlepite karton z zadnje strani tattoo-ja (slika 5 na originalnih navodilih). Sedaj naložite aplikacijo, obiščite stran za video učenje in se zabavajte 
ob odkrivanju animacij za tattoo-je, ki so v setu. Skenirajte nanešen tattoo s tablico ali pametnim telefonom. Opomba. Prepričajte se, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da 
je tattoo v središču vaše pozornosti. Če animacija ne deluje, ker je slika zamegljena, prilagodite položaj naprave ali/in del telesa  s tattoo-jem ter ponovno skenirajte. Glejte kako 
slika oživi, kot da bi bila čarovnija (slika 6 na originalnih navodilih). SEDAJ LAHKO:   
POSNAMETE SLIKO (slika 7 na originalnih navodilih), da izberete ikono           in jo shranite s       . Nato jo lahko personalizirate-poosebite  z nalepkami, tekstom in okvirji, ki jih 
lahko izberete z menija (slika 8 na originalnih navodilih). Lahko povečate ali zmanjšate velikost izbrane dekoracije z zumiranjem s pomočjo vaših prstov. 
POSNAMETE VIDEO (slika 9 na originalnih navodilih). 
UPORABITE OPCIJO »FREE MODE« tako, da lahko vidite animacije na ekranu, tudi če oddaljite napravo od tattoo-ja (slika 10 na originalnih navodilih). Opomba. Animacijo lahko 
tudi obračate in spreminjate velikost. Sedaj lahko shranite        animacijo, s pritiskom ikone in jo delite s prijatelji         (slika 11 na originalnih navodilih). 
»ZLATI TATTOO-JI«: 
Odstranite prvi sloj zlato obarvanega papirja, da odkrijete lepljivi del kot prikazuje slik 12 na originalnih navodilih. Vzemite zlat list, ki je priložen setu, položite mat stran na 
lepljivo površino in pritisnite navzdol s prsti, drgnite naprej in nazaj (slika 13 na originalnih navodilih). Dvignite zlati list in videli boste, da se je pigment zalepil na lepljivo stran 
(slika 14 na originalnih navodilih). Odstranite še drugo plast na srebrno obarvanem papirju. Vzemite srebrn list in ponovite korake, ki so prikazani na ilustracijah 12-13-14. Tattoo 
je pripravljen. Sedaj ga samo nanesite na kožo tako, da na zadnji strani odstranite lepilni film (slika 15 na originalnih navodilih). 
»LESKETAJOČI TATTOO-JI«: 
Previdno odstranite šablono izbranega tattoo-ja z ozadja papirja (slika 16 na originalnih navodilih) in nanesite šablono tattoo-ja naravnost na izbran del telesa (slika 17 na 
originalnih navodilih). Nežno s prsti pritisnite šablono tattoo-ja na kožo. S čopičem nanesite tanek sloj lepila za telo v vrzeli na šabloni tattoo-ja  (slika 18 na originalnih navodilih). 
Izberite barvo lesketajočega prahu, ki vam je najljubša, in ga s pomočjo čopiča razporedite čez celotno vrzel v šabloni (slika 19 na originalnih navodilih). OPOMBA: lesketajoč 
prah nanašajte na površini, ki ste jo pred tem zaščitili s starim časopisnim papirjem, da lahko poberete odvečen prah. Ko okrasite celoten tattoo, previdno odstranite šablono 
(slika 20 na originalnih navodilih). Počakajte nekaj minut, da se lepilo posuši in … tattoo je pripravljen. Sprostite svojo domišljijo in okrasite dele telesa s priloženimi barvicami  za 
telo (slika 21 na originalnih navodilih). 
»ZAČASNI TATTOO-JI« (navodila in opozorila na hrbtni strani izdelka, sestavine-ingredients so navedene na hrbtni strani izdelka):  
Navodila za uporabo: 1. Odstranite zaščitni papir s tattoo-ja. 2. Položite začasni tattoo s slikico obrnjeno navzdol na vašo kožo. 3. Zmočite hrbtno stran tattoo-ja z vato ali gobico. 
4. Držite 20 sekund in pazljivo odstranite papir. 5. Pustite, da se posuši. PREVIDNOSTNI UKREPI UPORABE: Zunanja uporaba. Uporabite takoj po odprtju. Ne uporabite na 
občutljivi ali razdraženi koži. Ne nanesite blizu oči. Tattoo lahko odstranite s 70% alkoholom ali z odstranjevalcem ličil. Dermatološko testirano. Opozorilo. Ni primerno za otroke 
mlajše od 36 mesecev. Majhni deli. Nevarnost zadušitve. Shranite informacije za morebitno kasnejšo uporabo. Sestavine: navedene na hrbtni strani proizvoda.  
OPOZORILO! Glavni centri za zastrupitve v posameznih državah – podatki zapisani na originalnih navodilih.  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. 
 


