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Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Προορίζεται για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω με την επίβλεψη ενήλικα.
2. Απαιτείται χρήση φούρνου για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Απαιτείται βοήθεια και επίβλεψη 
από ενήλικα όταν γίνεται χρήση φούρνου. Μην αγγίζετε τις φιγούρες ενώ είναι ακόμα καυτές.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ:
Σκηνή τσίρκου, 2 χαρτιά που συρρικνώνονται (περιλαμβάνουν 12 έτοιμες κομμένες φιγούρες και 3 δο-
κιμαστικά σχήματα), 4 ξυλομπογιές, επαναχρησιμοποιούμενη κολλητική ταινία και λεπτομερείς οδηγίες.

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ
1. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΑ:
Πάνω στα σχήματα του τσίρκου που συρρικνώνονται, υπάρχουν 
σημειωμένοι αριθμοί δίπλα στις εσοχές. Ζήτα τη βοήθεια ενός 
ενήλικα για να βγάλεις τα σχήματα, και να τα ομαδοποιήσεις 
σύμφωνα με τους σημειωμένους αριθμούς. (Σημείωση: τα τρία 
αστέρια, σημειωμένα με τον αριθμό «8», είναι μόνο δοκιμαστι-
κά, για να κάνεις τη δοκιμή με το ψήσιμο στο βήμα 2.) Μετά, 
χρωμάτισε τα σχήματα από την τραχιά πλευρά χρησιμοποιώντας 
τις ξυλομπογιές που υπάρχουν στη συσκευασία. Μπορείς επίσης 
να χρησιμοποιήσεις και άλλες ξυλομπογιές από το σπίτι για να 
κάνεις τα σχήματά σου ακόμη πιο πολύχρωμα. Τα χρώματα θα 
γίνουν πιο βαθιά και φωτεινά αφού ψηθούν και συρρικνωθούν 
τα σχήματα.
2. ΨΗΣΙΜΟ
Προθέρμανε το φούρνο στους 160oC. (Σημείωση: Απαιτείται 
επίβλεψη και βοήθεια από ενήλικα όταν γίνεται χρήση φούρνου.) 
Τοποθέτησε ένα αλουμινόχαρτο ή λαδόκολα πάνω σε ένα ταψί. 
Άπλωσε τις φιγούρες του τσίρκου με τη χρωματιστή πλευρά να 
κοιτάζει προς τα πάνω. Σιγουρέψου ότι θα αφήσεις περίπου 2εκ. 
κενό ανάμεσα στις φιγούρες του τσίρκου ώστε να μην κολλάνε 
μεταξύ τους. Δες τις φιγούρες του τσίρκου να συρρικνώνονται! 
Στην αρχή θα διπλώσουν και μετά θα γίνουν και πάλι επίπεδες. 
Μόλις είναι και πάλι επίπεδες, ψήσ’τες για ακόμα 30 δευτερό-
λεπτα πριν τις βγάλεις προσεκτικά από το φούρνο. Ολόκληρη 
η διαδικασία συρρίκνωσης θα διαρκέσει περίπου 2-4 λεπτά. Αν 
ψήσεις πάρα πολύ τις φιγούρες, οι άκρες τους θα γίνουν κίτρινες 
και η εικόνα θα διαλυθεί. Μετά το ψήσιμο άφησέ τες στην άκρη 
να κρυώσουν. Μπορείς να βάλεις ένα χοντρό βιβλίο από πάνω 
τους για να τις κάνεις πιο επίπεδες. Όταν θα έχουν πια κρυώσει, 
θα παρατηρήσεις ότι είναι πιο παχιές αλλά το συνολικό μέγε-
θός τους έχει μειωθεί στο ένα πέμπτο του αρχικού. (Σημείωση: 
Καθώς ο χρόνος ψησίματος μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το 
μέγεθος και την απόδοση του φούρνου, μπορεί να χρειαστεί να 
κάνεις ορισμένες δοκιμές πρώτα με τα δοκιμαστικά κομμάτια που 
έχουν σημειωμένο πάνω τους τον αριθμό «8».

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ένωσε τις φιγούρες όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Τα κομμάτια που είναι σημειωμένα με ένα αστέρι στην 

εικόνα από πάνω είναι από τη χάρτινη μακέτα. Δίπλωσέ τα στη μέση πριν τα χρησιμο-
ποιήσεις. Βάλε την επαναχρησιμοποιούμενη κολλητική ταινία στις εσοχές αν χρειάζεται.
4. ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΤΣΙΡΚΟΥ:
Τοποθέτησε το σκηνικό του παιχνιδιού όπως φαίνεται στην εικόνα, και βάλε τις φιγούρες που έχεις συναρ-
μολογήσει πάνω στη σκηνή. Στη συσκευασία θα βρεις ένα ξεχωριστό κενό ταμπελάκι για να γράψεις ένα 
μοναδικό όνομα για το τσίρκο σου. Το σκηνικό του παιχνιδιού σου διαθέτει ένα σημείο με ζωγραφιστές 
ράγες για τον ελέφαντα ποδηλάτη, μία κορδέλα για τα ποντίκια χορευτές, και μία υπερυψωμένη σκηνή για 
τις μαϊμού- δες ακροβάτες. Τοποθέτησε την ομάδα του τσίρκου σου και κάνε 
παραστάσεις
για να εντυ-
πωσιάσεις 
τους φίλους σου! 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά 
κομμάτια. Όχι για Παιδιά κάτω των 
3 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποντίκια Χορευτές

Τίγρης Μπάλα Κανονιού Λιοντάρι Ζογκλέρ Μαϊμούδες Ακροβάτες

Κουνέλι ΙππέαςΕλέφαντας
ΠοδηλάτηςΦώκια Ισορροπίστρια

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