
СМЯНА НА ЦВЕТА:

BG

ВЪЗРАСТ: 3+ ГОДИНИ
ВНИМАНИЕ! ЗАБРАНЕНО ЗА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ! 
СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ!

• Смяната на цвета ще започне при температура на водата около 15°С, а 
най-добри резулати ще се постигнат, ако водата се охлади до 0°С. 
• Куклите със смяна на цвета и домашния любимец не задържат вода.
• Смяната на цвета става само на някои части от тялото на куклата и 
животинчето.
• Ако смяната на цвета не настъпва бързо, вероятно температурата на тялото на 
куклата или животинчето е близка до тази на водата.
• Температурата за смяна на цвета може да се повлияе от климатичните 
условия.
• Смяната на цвета на части от тялото на куклата и животинчето е 
продължително във времето, но има определен срок на използване.

ТАБЛЕТКА, ОБРАЗУВАЩА ПЯНА: 
• Премахнете найлоновата опаковка от таблетката. След това пуснете в купа с 
вода, с температура около 37°С и вижте как ще се разтвори и ще се появи 
сърцето.
• Да се разтвори в поне 3л вода. 
• Разтворете в отделна купа! Не използвайте опаковката!
• Не поставяйте куклата и домашния любимец в разтвора, който се е получил 
при разтварянето на таблетката, може да доведе до нежелано оцветяване!
• Не пипайте водата по време на разтварянето на таблетаката, може да оцветите 
кожата си.

ВНИМАНИЕ!*
• Необходимо е наблюдение от възрастен по време на игра.
• Не позволявайте на децата да играят с вода близо до електрическа апаратура.
• Не поставяйте в устата!
• Съдържа лимонена киселина! Спазвайте инструкциите за употреба.
• Избягвайте директен контакт на разтвора с кожата! 
• Пазете далеч от малки деца!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 
• Преди игра, покрийте района наоколо, за да предпазите от евентуално 
изцапване!
• Оцветяващите продукти може да направят петна!
• Измийте ръцете след употреба със сапун и вода!
• Забранено за използване във ваната.
• Не поставяйте куклата и животинчето в много гореща вода.
• Не дръжте куклата на директна слънчева светлина за продължителен 
  период от време.
• Излагането на слънчева светлина може да се отрази върху промяната на цвета.
• Премахвайте водата от шишенцето на куклата след всяка игра.
• Изсушавайте всички части върху хавлия и проветриво място,
  преди да ги приберете след игра!
• Не вдишвайте и не поглъщайте пясъка. 
   Ако погълнете пясък потърсете медицинска помощ.
• Дръжте пясъка далеч от очи, нос и уста.
• Ръцете ви трябва да са сухи преди да започнете игра с таблетката.
• Не играйте с пясък или разтвора от таблетката с наранена кожа. Ако се появи 
раздранение, прекратете играта.
Моля, запазете инструкциите за употреба за бъдещи справки, съдържат важна 
информация.Илюстрациите са само за справка. Съдържанието може да се 
различава от илюстрациите.Произведено и принтирано в Китай.

IMPORTANT INFORMATION

WARNING*
•  ADULT SUPERVISION REQUIRED when children are playing with heart �zz and 

near water.
•  DO NOT allow children to play with water near any electrical source or 

apparatus. 
•  DO NOT eat �zz.
•  Contains citric acid. Use as directed. 
•  Avoid direct dermal contact with the zz.
•  Keep out of reach of small children.

• Before beginning, cover the play area to protect from possible water
and color damage.

• COLOR MAY STAIN.
• WASH HANDS THOROUGHLY AFTER USE WITH MILD SOAP AND WATER. 
• Not intended for bathtub use.
• Bubbly SurpriseTM will come with one doll and one pet. 
• Do not place the doll or pet in extremely hot water.
• Do not store the doll or pet in direct sunlight for extended periods of time. 
• Exposure to sunlight may deactivate color change feature.
• Squeeze out all water from the bottle after each use.
• Dry all components on a towel in a well-ventilated area before storing.
• Do not inhale or ingest sand. If ingested, seek medical advice if necessary. 
• Keep sand away from eyes, nose and mouth. 
• Hands should be dry before dissolving �zz.
• Do not play with sand or dissolved �zz with broken skin. If irritation occurs, discontinue use. 
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The preferred method of contact for 
Customer Service is through our e-mail 

contact form at www.mgae.com

Запазете инструкциите за употреба. Съдържа важна информация!

© 2019 MGA Entertainment, Inc. L.O.L. SURPRISE!TM is a trademark of 
MGA in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, 
likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property 
of MGA.
16300 Roscoe Blvd. Van Nuys, CA 91406 U.S.A • (800) 222-4685
MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks,
UK • + 0800 521 558
Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd
Suite 2.02, 32 Delhi Road • Macquarie Park NSW 2113 • Tel. 1300 059 676
Произведено в Китай
Authorized Representative of the Manufacturer: MGA Entertainment 
(Netherlands) B.V. 

Вносител: 
Комсед АД, 

ул.Тодор Каблешков 76, 
1404 София, България,

тел.: 02/9589915, 
факс: 02/9589918,
www.comsed.net

COLOR -CHANGE

EN

AGES 3+
ADULT SUPERVISION REQUIRED

• Color change will start at approximately 59ºF (15ºC), but best results occur if the ice water is chilled 
to approximately 32ºF (0ºC) or colder.

• Color change doll and pet will not retain water from the bottle. 
• Color change will only work on certain parts of the doll’s or pet’s  body. Not all included accessories 

change color. 
• If color change does not work properly or quickly, the temperature of the doll’s or pet’s body may be 

too close to the temperature of the water. 
• Color change temperatures may vary according to weather conditions. 
• The color-change e�ect of the doll and pet’s body has a  lengthy, but limited lifespan.
HEART FIZZ
• Remove plastic wrap from �zz. Then, drop �zz into a large bowl of warm water (98ºF/37ºC)  and 

watch it dissolve to reveal a heart!
• Dissolve the heart �zz in at least 12 cups (3 liters/ 101.4 � oz) of water.
• DO NOT USE THE CASE TO DISSOLVE THE FIZZ. USE A SEPARATE BOWL.
• It is not recommended to use the doll and pet in dissolved �zz water due to possible color transfer. 
• Avoid touching the water until �zz has fully dissolved, as it may temporarily color your hands. 

ЗАБРАНЕНО ЗА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ! 
СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! ОПАСНОСТ 

ОТ ЗАДАВЯНЕ!

ВНИМАНИЕ:
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