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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά 
κομμάτια. Δεν είναι κατάλληλο 
για παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ 
ΚΟΥΤΙ & ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού ξεκινήσετε. 2. Συνιστάται βοήθεια και επίβλεψη ενήλικα. 3. Αυτή η συσκευασία και το τελικό της προϊόν περιέ-
χουν μικρά κομμάτια, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
4. Απαιτείται ψαλίδι, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Η χρήση του ψαλιδιού πρέπει να γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη ενήλικα.

1 κρυσταλλικό κουτί σε σχήμα καρδιάς, 1 πλάκα σε σχήμα πεταλούδας, 7 σακουλάκια με κρυσταλλικές χάντρες, 3 μεταλλικές ράβδοι, κορδέλα, κόλλα, νήμα και 
λεπτομερείς οδηγίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια τεχνική για να προσθέσετε  τις κρυσταλλικές χάντρες και στο κρυσταλλικό κουτί και στο μεταλλόφωνο.
1. Προτείνεται να διακοσμήσετε τις επιφάνειες τμηματικά. Βάλτε κόλλα ομοιόμορφα σε μία περιοχή κάθε φορά.
2. Κόψτε προσεκτικά την άκρη της σακούλας με τις κρυσταλλικές χάντρες. Μην κάνετε το άνοιγμα πολύ μεγάλο, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε εύκολα την ποσότητα 
των χαντρών που θα βγουν από μέσα. Ρίξτε τες ομοιόμορφα πάνω στις περιοχές με κόλλα. Διακοσμήστε το κουτί και την πλάκα με χρώματα της επιλογής σας. Αφήστε τα 
να στεγνώσουν μέχρι την επόμενη ημέρα. 
3. Για να ολοκληρώσετε το μεταλλόφωνο, δέστε κάτω από την πλάκα τις μεταλλικές ράβδους με το νήμα που παρέχεται στη συσκευασία. Δέστε την κορδέλα στο πάνω 
μέρος της πλάκας για να την κρεμάσετε.
4. Το πολύχρωμο κρυσταλλικό κουτί και το μεταλλόφωνό σας είναι έτοιμα! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουτί για να αποθηκεύσετε τα κοσμήματά σας και να κρε-
μάσετε το μεταλλόφωνο έξω για να το φυσάει ο αέρας και να ακούτε τον όμορφο ήχο του! 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ: Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊ-
όν είναι σημαντική για εμάς. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, ή 
διαπιστώσετε ότι κάποια από τα κομμάτια της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, 
παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, η διεύ-
θυνση του οποίου αναγράφεται στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινω-
νήσετε με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στο Email: infodesk@4M-
IND.com, Fax: (852) 25911556, Tel: (852) 28936241, Website: WWW.4M-IND.COM
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