Gebruiksaanwijzing voor
Magic Footprint Special Set
Gefeliciteerd met de aankoop van uw “Magic Footprint Special Sets”. Lees eerst deze handleiding
zorgvuldig door voordat u met het maken van uw “Magic Footprints” begint!

Inhoud van het pakket
Magic Footprint Special Set
Magic Footprint Speciaal Geïmpregneerd Doekje
Aantal afdrukken
Gecoat Papier (140 x 110 mm)
Gecoat Papier (140 x 220 mm)
Gecoat Papier (280 x 220 mm)
Tas

Starter Set
1
8
6
4
./.
1

Profi Set
2
16
8
6
4
1

Deluxe Set
4
32
16
8
8
1

U krijgt de beste resultaten als de voet en/of de hand van uw baby schoon en droog zijn/is,
voordat u begint.
Zoek voor het afdrukken iemand die u even helpt en u terzijde staat.

Binnen seconden...

...krijgt u een herinnering voor het leven

Het systeem is heel eenvoudig te gebruiken:
1. De voet of de hand licht met het geïmpregneerde doekje inwrijven.
2. Breng de voet/hand behoedzaam in de juiste positie en neem deze daarna snel
weer weg.
3. De afdruk ontwikkelt zich binnen 10 tot 15 seconden
Voordat u begint
Leg het te bedrukken papier op een stroeve onderlaag.

Daar gaan we dan...
1.

Neem het geïmpregneerde doekje uit de verpakking en wrijf daarmee over de hand of de voet van
de baby. Het huidoppervlak waarvan u een afdruk wilt maken, moet daarbij volledig zijn
ingewreven.

2. Let erop dat uw eigen vingerafdrukken niet op het papier komen. Hierdoor kan het papier
verontreinigd worden omdat deze op dezelfde manier worden ontwikkeld als de hand of de voet
van de baby. Om dit te voorkomen moet één persoon de voet/ de hand van de baby inwrijven en
een tweede de afdruk op het papier aanbrengen,zodat het doekje zo min mogelijk wordt
aangeraakt. Een andere mogelijkheid is dat u handschoenen draagt bij het inwrijven van de voet
en de hand en deze weer uittrekt voordat u het papier aanraakt en de afdruk maakt.
3. Druk de ingewreven voet of hand op de kant van het papier ZONDER onze (“X”) markering. We
bevelen u aan het papier van een stevige ondergrond te voorzien, zodat het ondersteund wordt
wanneer u de hand of de voet erop drukt. U kunt het papier eveneens met een klem of een strook
plakband fixeren. De hand of de voet mogen niet over het oppervlak bewogen worden, omdat
dan de oppervlakte uitgesmeerd wordt. Druk zo mogelijk eerst de hiel op het papier en rol dan de
voet in de richting van de tenen af- zo wordt de gehele voetzool meegenomen. Dit bereikt u het
best wanneer de baby ontspannen is of zowaar slaapt.
Tip: U heeft twee vellen ter beschikking – één voor de proef en één voor de echte afdruk. Ook kunt u
meerdere afdrukken op een vel papier aanbrengen als u vooraf de juiste positie al heeft bepaald.
4. Neem dan de hand of de voet weer van het papier en klaar is Kees! Uw afdruk ontwikkelt zich nu
en al na korte tijd (10 tot 15 seconden) verschijnen als bij toverslag de details.

Belangrijke Waarschuwingen
De Magic Footprint Special Set is geen speelgoed!
Het is voor kinderen jonger dan 14 jaar niet geschikt om mee te spelen.
Hoewel het geïmpregneerde doekje vrij is van gevaarlijke stoffen (niet giftig) en ook in Amerikaanse
ziekenhuizen bij pasgeborenen wordt gebruikt, kunt u toch na het afdrukken de hand of voet van de baby
met een natte doek (of in warm zeepwater) afwassen om de restanten (sporen van de oplossing) van het
doekje, te verwijderen.
De baby moet de met het doekje afgewreven hand niet in de mond steken. Dit is slechts een
voorzorgsmaatregel. Tot nog toe zijn er geen gevallen bekend waarbij een baby schade heeft
ondervonden.
Nadat de geïmpregneerde doekjes uit de verpakking zijn gehaald moeten deze meteen worden gebruikt.
Leg de doekjes weer in de oorspronkelijke verpakking terug en doe deze in de meegeleverde zak(ken)
omdat de doekjes na opening niet lang houdbaar zijn.

Aanwijzingen op de verpakking (achterzijde in het
Engels)
Inhoud: Crêpepapier, diethyl-ftalaat, alkylbenzoaat, fluor
Veiligheidswaarschuwingen: Niet in de mond nemen. Vermijd contact met de ogen . Was de huid
die ermee in aanraking is gekomen, grondig met water en zeep. Op een koele plaats bewaren.
Eerste hulp: Vermijd contact met de ogen. Dit kan tot een lichte oogirritatie leiden. Spoel de
ogen meteen met veel water uit. Raadpleeg een arts.
Huidcontact: Was de huid die ermee in aanraking is gekomen, grondig met water en zeep.
Langdurig of veelvuldig contact kan een lichte huidirritatie veroorzaken. Staak het gebruik indien
de irritatie aanhoudt.
Bij inslikken: Drink twee glazen water en neem contact op met een arts.
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