
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος πνιγμού-μικρά κομμάτια.
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
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Σχεδιάστε την δική σας ομπρέλα.
Φωτίστε τις βροχερές σας μέρες με αυτή
το μοναδικό εγχείρημα σχεδίασης
ομπρέλας. Δημιουργήστε ένα όμορφο
αριστούργημα το οποίο όλοι θα θαυμάζουν.

Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά προτού να αρχίσετε.
2.Συνιστάται επίβλεψη ενήλικα προς τα παιδιά.
3.Αυτό το σετ προορίζεται για παιδιά ηλικίας πάνω από 5.
4.Αυτό το σετ και το ολοκληρωμένο προϊόν του περιέχουν μικρά μέρη που μπορούν να
προκαλέσουν πνιγμό εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε το μακριά από
παιδιά κάτω των 3 ετών.

1.Πλύνετε τα χέρια σας καλά μετά το βάψιμο.
2.Φοράτε μια ποδιά ή παλιά ρούχα εργασίας. Πλύνετε τα ρούχα σας αμέσως αν
λεκιαστούν με μπογιά καθώς η στεγνή μπογιά μπορεί να αφήσει μόνιμα σημάδια
ακόμα και μετά το πλύσιμο.
3.Η μπογιά που παρέχεται είναι ακρυλική νερομπογιά χειροτεχνίας. Παρόλο που
είναι αδιάβροχη, έχει ευπάθεια στην φυσιολογική φθορά του χρόνου. Προσπαθήστε να
αποφύγετε την χρήση της ομπρέλας σας σε βαριά βροχόπτωση, ή την έκθεσή της στη βροχή
για μεγάλες χρονικές περιόδους. Σκουπίστε από πάνω της το νερό απαλά μετά την χρήση και
απλώστε την ομπρέλα ανοιχτή για να στεγνώσει.

Μια ομπρέλα, χάρτινα πατρόν, μπογιά, πινέλο και λεπτομερής οδηγίες.

1.Σχεδίαση του σχεδίου
Είναι πάντα μια καλή ιδέα να σχεδιάσετε το σχέδιο πρώτα σε ένα κομμάτι χαρτί. Μετά,
προσχεδιάστε το σχέδιο πάνω στην ομπρέλα πριν αρχίσετε να βάφετε. Χρησιμοποιήστε την
φαντασία σας για να δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο ή μπορείτε να ακολουθήσετε τις εικόνες
στο μπροστινό μέρος του κουτιού για έμπνευση. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και πατρόν τα
οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε το δικό σας μοναδικό σχέδιο.
2.Προσχεδίασμα πάνω στην ομπρέλα
Ακολουθήστε την διάταξη που μόλις φτιάξατε. Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να αντιγράψετε το
σχέδιο πάνω στην επιφάνεια της ομπρέλας. Αφού η επιφάνεια της ομπρέλας είναι καμπυλωτή,
ανοίξτε την ομπρέλα και βάλτε την πάνω στο τραπέζι. Ασφαλίστε την ομπρέλα στην θέση της
βάζοντας κολλητικές ταινίες στο χερούλι. Κάντε το σχέδιο ανά επιφάνεια.
3.Βάψιμο
Αφού τελειώσετε την σχεδίαση σε όλες τις επιφάνειες, ξεκινήστε να βάφετε την ομπρέλα, ξανά ανά
επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε το χρωματικό σχήμα και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες
βαψίματος. Μόλις τελειώσετε το βάψιμο της ομπρέλας σας, ανοίξτε την και βάλτε την στην άκρη
για τουλάχιστον 24 ώρες πριν να την χρησιμοποιήσετε. Η όμορφη ομπρέλα σας είναι έτοιμη.

C. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

D. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ
Κουνήστε τις μπογιές καλά πριν τις ανοίξετε. Αν υπάρχει καθαρό υγρό στην επιφάνεια της μπογιάς,
ανακατέψτε την μπογιά χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα ή την άκρη του πινέλου σας.
Χρησιμοποιήστε το δικό σας χρωματιστό σχέδιο ή ανατρέξτε στις εικόνες της συσκευασίας. Για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, εφαρμόστε περισσότερα από ένα στρώματα μπογιάς αλλά περιμένετε
μέχρι το πρώτο στρώμα να στεγνώσει πριν εφαρμόσετε ένα δεύτερο στρώμα. Είναι πάντα ευκολότερο
να βάφετε ένα σκούρο χρώμα πάνω σε ένα πιο ανοιχτό χρωματικά φόντο από ότι το αντίθετο.
Ακολουθήστε τον οδηγό ανάμιξης χρωμάτων παρακάτω για να παράγετε πιο δημιουργικά χρώματα.

Πράσινο = Κίτρινο + Μπλε, Πορτοκαλί = Κίτρινο + Κόκκινο, Καφέ = Κόκκινο + Κίτρινο + Λίγο Μπλε,
Ροζ = Κόκκινο + Άσπρο, Μπλε του Ουρανού = Μπλε + Άσπρο, Πράσινο του Μοσχολέμονου =
Κίτρινο + Λίγο Μπλε, Τιρκουάζ = Μπλε + Άσπρο + Λίγο Κίτρινο.

Μην αναμίξετε πάρα πολλά χρώματα μαζί καθώς αυτό θα παράγει μια θολή χρωματική εμφάνιση.
Πάντα να πλένετε το πινέλο σας πριν αναμίξετε ή εφαρμόσετε ένα καινούργιο χρώμα. Προετοιμάστε ένα
μικρό ποτήρι νερό για αυτό τον σκοπό. Είναι επίσης καλή ιδέα να χρησιμοποιήστε έναν δίσκο για την
ανάμιξη της μπογιάς. Κλείστε τα καπάκια των δοχείων σφιχτά για να αποφύγετε το στέγνωμα της μπογιάς.
Αν η μπογιά είναι στεγνή, αραιώστε την με μερικές σταγόνες κρύου νερού.

Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίηση σας όσον αφορά το προϊόν είναι σημαντική για μας. Σε περίπτωση
που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, ή βρείτε κάποια κομμάτια αυτού του σετ να λείπουν ή να είναι
ελαττωματικά, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, του οποίου
η διεύθυνση είναι τυπωμένη στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα
υποστήριξης προώθησης του προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): infodesk@4M-IND.com,
Φαξ: (852)25911566, Τηλ: (852)28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM
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