
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά Κομμάτια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.



1. Απαιτούνται τρεις μπαταρίες 1,5 V AAA (δεν περιλαμβάνονται). 2. Για καλύτερα αποτελέσματα να 
χρησιμοποιείτε πάντα νέες μπαταρίες. 3. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις μπαταρίες με τη σωστή 
πολικότητα. 4. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν, όταν δεν χρησιμοποιείται. 5. Αντικαταστήστε 
αμέσως τις εξαντλημένες μπαταρίες για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στο προϊόν. 6. Οι 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν πριν επαναφορτισθούν. 7. Οι 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικα. 8. Βεβαιωθείτε 
ότι οι ακροδέκτες τροφοδοσίας στη θήκη μπαταρίας δεν έχουν βραχυκυκλώσει. 9. Μην επιχειρήσετε να 
επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 10. Μη χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες 
μαζί. 11. Μη χρησιμοποιείτε μαζί αλκαλικές, άνθρακα ψευδαργύρου ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

1. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού ξεκινήσετε. 2. Συνιστάται βοήθεια και 
επίβλεψη από ενήλικα. 3. Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών. 4. 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. ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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。

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.

1 2

3

1. Τοποθετήστε τις μικρές και 
μεγάλες θήκες για τα χρώματα 
στις αντίστοιχες οπές τους. 

2. Τοποθετήστε το πάνω μέρος 
των λουλουδιών στις άκρες των 
μαρκαδόρων. Μετακινήστε τα 
λουλούδια σε διαφορετικά ύψη, 
ώστε να μην χτυπάνε μεταξύ τους 
όταν περιστρέφονται.

3. Τοποθετήστε τους μαρκαδόρους 
σε οποιαδήποτε τρύπα θέλετε. 
Κάθε μοναδικός συνδυασμός 
που κάνετε θα δημιουργήσει 
ένα διαφορετικό σχέδιο!

4. Τοποθετήστε το κουμπί 
αυξομείωσης σπείρας στις 
διακεκομμένες γραμμές μέσα στο 
φυλλάδιο δραστηριότητας. Στη 
συνέχεια, ενεργοποιήστε το κουμπί 
αυξομείωσης για να δημιουργήσετε 
όμορφα σπειροειδή σχέδια. 
Τοποθετήστε τους μαρκαδόρους σε 
διαφορετικές θέσεις για να 
δημιουργήσετε νέα σχέδια. 
Χρησιμοποιήστε τα αγαπημένα 
σας σχέδια σπειροειδούς γραφής 
για να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες, 
ευχετήριες κάρτες ή πλαίσια 
φωτογραφιών από τις κενές 
σελίδες που παρέχονται στο 
φυλλάδιο δραστηριότητας. Η 
διασκέδαση είναι πραγματικά 
απεριόριστη.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Εισαγάγετε 2 μπαταρίες 1,5V AA στην περιστρεφόμενη 
μηχανή τέχνης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Βεβαιωθείτε 
ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί στη σωστή κατεύθυνση 
(το επίπεδο άκρο της μπαταρίας τοποθετείται πάντα στο 
ελατήριο). Απαιτείται επίβλεψη ενήλικα.
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