ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατασκευή ζωγραφικής
Βότσαλο Ζωάκι

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

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
8 φυσικές πέτρες κήπου, 2 παλέτες με χρώματα, 1 πινέλο, 1 μαγικό φύλλο μεταφερόμενων εικόνων με ζωάκια, 13
αυτοκόλλητα κινούμενα μάτια, 1 πλαστικό εργαλείο με αφρώδες υλικό στην άκρη του και λεπτομερείς οδηγίες.
B. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε.
2. Απαιτείται βοήθεια και επίβλεψη από ενήλικα.
3. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω.
4. Αυτή η συσκευασία και το τελικό προϊόν της περιέχουν μικρά κομμάτια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό αν δε
χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
5. Πάντα να εργάζεστε πάνω σε μια στερεή κι επίπεδη επιφάνεια και να προσπαθείτε να διατηρείτε την περιοχή
τακτοποιημένη και καθαρή.
6. Απαιτείται ένα ψαλίδι (δεν περιλαμβάνεται). Απαιτείται επίβλεψη ενήλικα κατά τη χρήση του ψαλιδιού.
7. Μην βάζετε το προϊόν στο στόμα σας και μην εφαρμόζετε τα μαγικά φύλλα μεταφερόμενων εικόνων στο δέρμα σας.
8. Πλύνετε τα χέρια σας μετά την χρήση του μαγικού φύλλου μεταφερόμενων εικόνων.
Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ
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1. Χρησιμοποιήστε ψαλίδι για να κόψετε τα επιμέρους γραφικά των ζώων που είναι τυπωμένα στο μαγικό φύλλο
μεταφερόμενων εικόνων. Στη συνέχεια, κόψτε το υπόλοιπο φύλλο γύρω από τα γραφικά των ζώων για να κάνετε τα
παρακάτω βήματα πιο εύκολα. Μην ξεφλουδίζετε τη διαφανή μεμβράνη μέχρι να την εφαρμόσετε σε μια πέτρα.Σκεφτείτε
και επιλέξτε το ζωάκι που νομίζετε ότι θα ταιριάζει απόλυτα στο μοναδικό σχήμα κάθε πέτρας. Επίσης, να θυμάστε ότι το
σχέδιο θα αντιστραφεί όταν αποτυπωθεί πάνω στην πέτρα.
2. Οι μαγικές μεταφερόμενες εικόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται μία κάθε φορά. Πριν εφαρμόσετε μια γραφική
αποτύπωση σε μια πέτρα, αφαιρέστε τη διαφανή μεμβράνη.Ξεκινήστε πρώτα με ένα μικρό μαγικό γραφικό αποτύπωσης
και μια μικρή πέτρα, που θα είναι πιο εύκολο να αποτυπωθεί.
3. Βρέξτε την άκρη του πλαστικού εργαλείου με το αφρώδες υλικό. Τοποθετήστε προσεκτικά την πλευρά της μαγικής
μεταφερόμενης εικόνας στην επιφάνεια μιας πέτρας. Κρατήστε την εικόνα με το ένα χέρι και στη συνέχεια με το άλλο σας
χέρι χρησιμοποιήστε το πλαστικό εργαλείο για να βρέξετε την εικόνα. Η εικόνα του ζώου θα πρέπει να είναι αρκετά υγρή
για καλύτερα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, αφήστε την να στεγνώσει για 1 λεπτό.
4. Χρησιμοποιήστε τη βρεγμένη άκρη του πλαστικού εργαλείου με το αφρώδες υλικό για να αφαιρέσετε προσεκτικά το
λευκό υγρό χαρτί από την πέτρα. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 για να εφαρμόσετε τις υπόλοιπες μαγικές μεταφερόμενες
εικόνες στις πέτρες.Αν δυσκολευτείτε να αφαιρέσετε το χαρτί, προσθέστε λίγο νερό και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα
ακόμα. Αφαιρέστε το χαρτί όταν θα είναι ακόμα υγρό, καθώς δεν θα μπορεί πλέον να αφαιρεθεί αφού στεγνώσει.
5. Μην αγγίζετε την εικόνα του ζώου που αποτυπώσατε όταν είναι ακόμα υγρή, καθώς μπορεί καταστραφεί με την επαφή.
Αφήστε την εικόνα να στεγνώσει εντελώς πριν ζωγραφίσετε την πέτρα.
6. Χρησιμοποιήστε τις μαύρες γραμμές του περιγράμματος της εικόνας ως οδηγό για να την χρωματίσετε. Συνιστούμε να
εφαρμόσετε 2-3 στρώσεις χρώματος, όταν πρόκειται για ανοιχτόχρωμα χρώματα.
Πράσινο = κίτρινο + μπλε,
Μοβ = κόκκινο + μπλε + άσπρο,
Ροζ = άσπρο + κόκκινο,
Πορτοκαλί = κίτρινο + κόκκινο,
Καφέ = κίτρινο + κόκκινο + λίγο μπλε,
Μπλε του ουρανού = άσπρο + μπλε.
7. Όταν στεγνώσουν οι βαμμένες πέτρες, διακοσμήστε τες με τα αυτοκόλλητα κινούμενα μάτια. Απλά ξεκολλήστε την
πίσω όψη τους και κολλήστε τα επάνω στα μαύρα μάτια που έχετε ήδη ζωγραφίσει στην πέτρα.
8. Οι πέτρες με τα ζωάκια σας είναι έτοιμες. Θα είναι διασκεδαστικό να τις κρύψετε σε χωράφια, σωρούς ξύλων ή γύρω
από τα δέντρα. Μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης της 4M ή δείξτε τες στους
φίλους και την οικογένειά σας για να διαδώσετε τη διασκέδαση!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ:
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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