ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.
FR. Veuillez scanner le code QR pour afficher les instructions
multilingues pour ce kit. DE. Bitte scanne den QR-Code, um die
mehrsprachige Anleitung für dieses Set anzusehen. NL. Scan de
QR-code om de instructies voor deze set in verschillende talen te
bekijken. IT. Scansiona il codice QR per visualizzare le istruzioni
multi-lingua per questo kit. ES. Escanee el código QR para ver
instrucciones en varios idiomas para este kit. JA. QRコードをスキャンして









、本キットの多言語説明書をご覧ください。

ΖΩΥΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά Κομμάτια.

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε.
2. Απαιτείται βοήθεια και επίβλεψη ενήλικα.
3. Η υπερβολική έκθεση στη σκόνη γύψου μπορεί να ερεθίσει τα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό. Να γίνεται χρήση με
προσοχή και πάντα υπό την επίβλεψη ενήλικα. Μην βάζετε το υλικό στο στόμα ή στο σώμα. Αποφύγετε την επαφή
µε τα µάτια και την εισπνοή της σκόνης. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε νερό και συμβουλευτείτε
τον γιατρό σας εάν η ενόχληση επιμένει. Κατά τη διαδικασία της ανασκαφής, να αφαιρείτε ανά διαστήματα τη σκόνη
με το πινέλο. Μην φυσάτε για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι με νερό για να μειώσετε τη σκόνη
και να την αφαιρέσετε ευκολότερα από την επιφάνεια εργασίας. Ο υγρός γύψος ενδέχεται να λεκιάσει τα ρούχα, γι'
αυτό φορέστε ποδιά ή παλιά ρούχα. Για επιπλέον προστασία, φορέσετε προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προσώπου,
όταν κάνετε την ανασκαφή.
4. Αυτή η συσκευασία προορίζεται για παιδιά άνω των 5 ετών.
5. Αυτή η συσκευασία και το τελικό της προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν
πνιγμό, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Πάντα να δουλεύετε σε μια σταθερή κι επίπεδη επιφάνεια εργασίας. Καλύψτε την επιφάνεια με εφημερίδα για να
την προστατέψετε και την καθαρίσετε ευκολότερα.
2. Φορέστε ποδιά ή παλιά ρούχα, καθώς ο υγρός γύψος ενδέχεται να λεκιάσει τα ρούχα. Να χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικό πλυντηρίου στα λερωμένα ρούχα και να τα πλένετε ξεχωριστά.
3. Απορρίψτε τον γύψο που έχει απομείνει στα σκουπίδια. Μην ρίχνετε τη σκόνη γύψου σε νιπτήρα ή μπανιέρα,
καθώς αυτό μπορεί να φράξει τις σωληνώσεις.
Σημείωση: Για τη διαδικασία της ανασκαφής πρέπει να έχετε υπομονή. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να
διαρκέσει μερικές ώρες ή ημέρες. Ωστόσο, εάν θέλετε να επιταχύνετε τη διαδικασία ανασκαφής, ψεκάστε με νερό τον
γύψο ή βυθίστε ολόκληρο το κομμάτι του γύψου σε μια λεκάνη με νερό για ένα λεπτό πριν το σκάψετε. Με αυτόν τον
τρόπο ο γύψος θα μαλακώσει. Προσέξτε καθώς ο υγρός γύψος ενδέχεται να λεκιάσει τα ρούχα.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κομμάτι γύψου με ανατριχιαστικά ζωύφια (αράχνη, σκορπιός, γεωσκώληκας, μυρμήγκια, μικρές αράχνες, σκουλήκια
που λάμπουν στο σκοτάδι), εργαλείο ανασκαφής, πινέλο, μικρές και μεγάλες κάρτες δειγμάτων, ειδικές θήκες,
μεγεθυντικός φακός και λεπτομερείς οδηγίες.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Βρείτε τις διακεκομμένες γραμμές στο πίσω μέρος του κουτιού του προϊόντος και αφαιρέστε το συγκεκριμένο
τμήμα του. Αυτός θα είναι ο δίσκος σας για τη διαδικασία ανασκαφής.
2. Τοποθετήστε το κομμάτι γύψου στη μέση του δίσκου. Έτσι θα διατηρήσετε την περιοχή εργασίας σας καθαρή, ενώ
ξεθάβετε τα ζωύφια.
3. Σκάψτε τον γύψο με το εργαλείο ανασκαφής χρησιμοποιώντας την πλευρά του σφυριού. Όταν ο γύψος
χαλαρώσει, απομακρύνετε τα κομμάτια με την επίπεδη πλευρά του εργαλείου. Όταν ένα ζωύφιο αρχίσει να
εμφανίζεται, σκάψτε με προσοχή! Αφαιρέστε με προσοχή τον γύψο που περιβάλλει τα ζωύφια χρησιμοποιοώντας
την πλευρά της λεπίδας από το εργαλείο ανασκαφής. Χρησιμοποιήστε το πινέλο για να αφαιρέσετε τον υπόλοιπο
γύψο από τα ζωύφια. Η σκόνη που απομένει μπορεί να αφαιρεθεί με ένα υγρό πανί. Μόλις βρείτε όλα τα ζωύφια,
τοποθετήστε στις κάρτες δειγμάτων.
4. Μέσα στο κομμάτι γύψου θα βρείτε αράχνη, σκορπιό, γεωσκώληκα, μυρμήγκια, μικρές αράχνες, σκουλήκια που
λάμπουν στο σκοτάδι. Βγάλτε τις κάρτες δειγμάτων και τις ειδικές θήκες. Γράψτε το όνομα του ζωυφίου στο σημείο
των πληροφοριών. Αφού συμπληρώσετε τις πληροφορίες, τοποθετήστε την ειδική θήκη που περιέχει το ζωύφιο στην
κάρτα δείγματος. Τα σκουλήκια για να λάμψουν στο σκοτάδι, βάλτε τα στο φως για λίγα λεπτά και θα λάμψουν όταν
τα βάλετε στο σκοτάδι.
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Σκουλήκια που φωσφορίζουν στο σκοτάδι

Ε. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Ένας ιστός αράχνης χρειάζεται 20 μέτρα μετάξι.
• Οι περισσότερες αράχνες έχουν οκτώ μάτια, αλλά ορισμένες έχουν μόνο έξι, ενώ άλλες έχουν λιγότερα.
• Οι σκορπιοί ανήκουν στο γένος των Αραχνοειδών, όπως οι αράχνες.
• Ένας σκορπιός τσιμπά τη λεία του με το δηλητηριώδες άκρο της ουράς του, δηλαδή το κεντρί του.
• Διαφορετικά είδη σκορπιών έχουν διαφορετικούς τύπους δηλητηρίων για να σκοτώνουν τα θηράματά τους.
• Ορισμένα είδη σκορπιών έχουν αρκετά ισχυρό δηλητήριο για να σκοτώσουν έναν άνθρωπο.
• Υπάρχουν περίπου 6.000 διαφορετικά είδη γεωσκώληκα.
• Τα μεγαλύτερα είδη γεωσκώληκα έχουν μήκος έως 3 μέτρα!
• Τα μυρμήγκια είναι εξαιρετικά δυνατά για το μέγεθός τους - ένα μυρμήγκι μπορεί να σηκώσει περίπου πενήντα
φορές το σωματικό του βάρος.
• Το μυρμήγκι σφαίρα, που ζει σε ζούγκλες, έχει το πιο επώδυνο δάγκωμα από οποιοδήποτε έντομο, καθώς ο πόνος
μοιάζει σαν το χτύπημα από σφαίρα!
• Τα μυρμήγκια χρησιμοποιούν χημικά σήματα που ονομάζονται φερομόνες για να στέλνουν μηνύματα σε άλλα
μυρμήγκια.
• Ένα σκουλήκι είναι η προνύμφη μιας μύγας. Τρώει ασταμάτητα για λίγες ημέρες προτού μετατραπεί σε νύμφη, η
οποία μεταμορφώνεται σε ενήλικη μύγα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 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 ελαττωματικά, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη
χώρα σας, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται 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
©2021 4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED. OΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕIΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ.

