
Wprowadzenie
Moxie Girlz  uwielbiają prezentować swoje atuty  (Art-titute) poprzez nadawanie indywidualnego 
wyglądu do swego stylu. Teraz najlepsze przyjaciółki Avery i Merlin będą miały podwójną radość  
poprzez wymianę  i ubieranie swych nowych kreacji.

ZAWARTOŚĆ
a. 1 Lalka Avery z kostiumem
b.b. 1 lalka Merin z kostiumem
c. 2 pary kolczyków
d. Pisaki
e. Deskorolka
f. Gitara

WAŻNE – PROSZĘ PRZECZYTAĆ ZANIM ZACZNIESZ
• Przykryj powierzchnię roboczą gazetą lub tekturą (brak w zestawie) gdy używasz pisków.
• Gdy pisak wydaje się być suchy przy pierwszym użyciu , przekręć pisak nakrętką w dół na chwilę aby • Gdy pisak wydaje się być suchy przy pierwszym użyciu , przekręć pisak nakrętką w dół na chwilę aby 
kolor  doleciał do koniuszka markera.
• Używaj pisaków tylko na  powierzchniach ubrania pokazanych poniżej tej instrukcji oraz na desko-
rolce i gitarze. Koloru nie można dokładnie usunąć z innych powierzchni ubrania, butów.
• Zdejmij ubranie z lalki przed kolorowaniem, jak również przed praniem ubrania. Nie pozwól aby 
atrament z pisaka dotarł do ciała lalki gdyż śladów pisaka nie można dokładnie usunąć ze skóry lalki.

SZYBKI START
Dodając atuty (Art.-titude) do twojej mody dorzuć koloru i stylu do załączonych ubrań i akcesoriów.
Kolorując kostiumy:
• Zdejmij kostium z lalki przed pokolorowaniem stroju dołączonymi do zestawu pisakami. (Nie pozwól 
aby atrament z markera dotarł do skóry lalki gdyż koloru z  pisaka nie można  kompletnie usunąć ze 
skóry lalki).
• Usuń nakrętkę z pisaka i pokoloruj w swoim 
wymyślonym  stylu i kolorze, tylko w miejscach 
pokazanych na obrazku.pokazanych na obrazku.

WAŻNE:
• Nie koloruj pisakami butów, gdyż są one niezmywalne
• Zakręć nakrętkę po użyciu pisaka aby nie wysechł

WAŻNE:
Używaj markerów tylko  na wyznaczonych powierzchniach. 
Markera nie można zupełnie zmyć z innych części lalki.

Usuwanie Usuwanie kolorów z kostiumów:
• Zdejmij ubranie z lalki  i upierz ręcznie w wodzie z delikatnym płynem lub z płynem do naczyń
• Kostium musi być pozostawiony do wyschnięcia, bez wspomagania suszarką ani żelazkiem

Usuwanie kolorów z deskorolki  i gitary:
• Użyj ręcznika papierowego nawilżonego wodą aby zmyć  pisaka z deskorolki i gitary.
• Pozwól dodatkom wyschnąć na wolnym powietrzu

WAŻNE: 
NIE UŻYNIE UŻYWAJ żadnych detergentów, papieru ściernego , ani żrących chemikaliów aby usunąć kolor.
RÓWNIE WAŻNE: Pomalowane pisakiem powierzchnie przeznaczone do malowania mogą również nie 
dać się wyczyścić dokładnie jeżeli zostaną zmyte w krótkim czasie.

WAŻNE INFORMACJE
• Nie używaj żadnych innych pisaków, niż te które są dołączone do produktu, gdyż inne pisaki mogą   
   być permanentne lub niezmywalne.
• Nie używaj pisaków z innego zestawu ART-TITUDE  do przedmiotów z tego zestawu.
• • Kolor pozostawiony na przedmiocie przez całą noc  może być nie do usunięcia.
• Zamykaj markery po ich użyciu, nie zostawiaj markerów na słońcu lub w bardzo gorących miejscach.
• Myj ręce i wszystkie akcesoria dokładnie po użyciu markerów.
• Marker musi wyschnąć pomiędzy kładzeniem jednego i drugiego koloru aby nie doprowadzić do 
   ubrudzenia skóry, materiałów, mebli itd.
• Pozostawić do wyschnięcia. Nie umieszczać akcesoriów w suszarce, ani nie suszyć przy użyciu 
   gorąca.

UUWAGA
• Trzymaj pisaki w bezpiecznej odległości od oczu. W wypadku kontaktu oczu z markerem, opłucz je 
    jak najszybciej dużą ilością wody i poradź się lekarza.
• Nie używaj markerów z tego zestawu  na innych materiałach, meblach, ludziach, zwierzętach itd.
• Markery trzymaj z daleka od miejsc, w których przygotowuje się i spożywa posiłki.
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