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Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε.
2.Βοήθεια και επίβλεψη ενήλικα προτείνεται.
3.Αυτό το σετ και τα ολοκληρωμένα προϊόντα του περιέχουν μικρά κομμάτια που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό αν
χρησιμοποιηθούν λανθασμένα. Κρατήστε το μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
4.Ψαλίδι απαιτείται (δεν συμπεριλαμβάνεται). Επίβλεψη ενήλικα απαιτείται.
5.Μην χρησιμοποιείτε κανονικά φώτα ή άλλες σειρές με φωτάκια για αυτό το εγχείρημα, καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει υπερβολική ζέστη και να υπάρξει κίνδυνος φωτιάς.

Β. ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ

C. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ε. ΣΥΜΒΟΛΑ ΟΡΙΓΚΑΜΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ

Συμβουλές:

F. Πεταλούδα (για αρχάριους)

G. Τουλίπα (για αρχάριους)

1.Αυτό το σετ απαιτεί 2x1,5V μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται). Για καλύτερα αποτελέσματα, πάντα να χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες.
2.Σιγουρευτείτε ότι βάλατε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις σωστές πολικότητες.
3.Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν είναι σε χρήση.
4.Αντικαταστήστε τις τελειωμένες μπαταρίες αμέσως για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο σετ.
5.Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το σετ πριν τις επαναφορτίσετε.
6.Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν υπό την επίβλεψη ενήλικα.
7.Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
8.Μην αναμίξετε αλκαλικές, κανονικές (Άνθρακας-Ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (Νικέλιο-Κάδμιο) μπαταρίες.
9.Σιγουρευτείτε ότι τα άκρα παροχής δεν είναι βραχυκυκλωμένα.

Μια σειρά φώτα με 10 λάμπες, 10 φύλλα χαρτί οριγκάμι, αυτοκόλλητη ταινία και λεπτομερής οδηγίες.
D. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ακολουθήστε τις οδηγίες οριγκάμι στα τμήματα F-J για να δημιουργήσετε τα σχήματα που προτιμάτε. Έχουμε συμπεριλάβει τις οδηγίες για την
δημιουργία 5 σχημάτων οριγκάμι. Αν είστε αρχάριος στο οριγκάμι, προτείνουμε να ξεκινήσετε με τα τμήματα F (Πεταλούδα) και G (Τουλίπα),
που είναι τα ευκολότερα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ολόκληρη την σειρά φώτων με ένα μόνο σχήμα οριγκάμι ή μπορείτε να δημιουργήσετε
μια ποικιλία διαφορετικών σχημάτων (δείτε περισσότερες συμβουλές για οριγκάμι στο τμήμα Ε). Αφού έχετε φτιάξει τα οριγκάμι, προσκολλήστε
τα πάνω στη σειρά φώτων απλά αφήνοντας τις λάμπες μέσα σε κάθε οριγκάμι και ασφαλίζοντας με αυτοκόλλητη ταινία. Προσκολλήστε όλα τα
ολοκληρωμένα σχήματα οριγκάμι πάνω στην σειρά φώτων για να φτιάξετε μια ωραία διακόσμηση δωματίου.

1.ΤΣΑΚΙΣΗ ΚΟΙΛΑΔΑ Διπλώστε προς τα μπροστά. Δείτε το σκιασμένο βέλος κατεύθυνσης και την ομαλή γραμμή τσάκισης με τελίτσες.
2.ΤΣΑΚΙΣΗ ΒΟΥΝΟ Διπλώστε προς τα πίσω. Δείτε το μη σκιασμένο βέλος κατεύθυνσης και την ανώμαλη γραμμή τσάκισης με τελίτσες.
3.ΓΥΡΙΣΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ Η' ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ Δείτε το βέλος κατεύθυνσης με κυκλικό σχήμα.
4.ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΞΕΔΙΠΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΤΣΑΛΑΚΩΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Δείτε την γραμμή κατεύθυνσης με ένα σκιασμένο βέλος
στην μια άκρη και ένα μη σκιασμένο στην άλλη. Μια τσαλακωμένη γραμμή, μια γραμμή πιο ανοιχτού χρώματος, παράγεται μετά το βήμα
διπλώματος και ξεδιπλώματος.
5.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΚΙΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ Δημιουργήστε μια γραμμή τσάκισης κατά μήκος του S S. Εισάγετε ένα δάχτυλο μέσα στα στρώματα,
μετά σπρώξτε το σημείο Α στο Β κατά μήκος της τσακισμένης γραμμής S S. Η εσωτερική τσάκιση αναστροφής είναι έτοιμη.
6.ΜΕΓΕΘΥΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Δείτε το σύμβολο του μεγεθυντικού φακού.
7.ΤΣΑΚΙΣΗ ΠΙΕΤΑ Δείτε το σύμβολο βέλους σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ. Συνοδεύεται από τις γραμμές τσάκισης βουνό και τσάκισης κοιλάδα.

1. Να είστε υπομονετικοί αν κολλήσετε σε κάποια συγκεκριμένα βήματα. Σας προτείνουμε να ξεδιπλώσετε το χαρτί και να ξεκινήσετε
ξανά. Αφού τελειώσετε ένα σχήμα, εξασκηθείτε στα βήματα τσάκισης για μερικές ακόμα φορές έτσι ώστε να αποστηθίσετε όλα τα βήματα.
Η διασκέδαση του οριγκάμι είναι απεριόριστη αφού εξοικειωθείτε με τα βήματα τσάκισης. 2. Κάντε την γραμμή τσάκισης ή αναδίπλωσης όσο
πιο έντονη γίνεται. Μπορείτε να δοκιμάσετε να πιέσετε την τσάκιση απαλά όταν ευθυγραμμίσετε τις άκρες. Μετά από αυτό, κάντε την τσάκιση
ή την αναδίπλωση πιο έντονη πιέζοντας την δυνατά ξανά. Μια έντονη γραμμή αναδίπλωσης ή τσάκισης θα βοηθήσει τα επόμενα βήματα.

F1. Διπλώστε και ξεδιπλώστε 4 φορές για να φτιάξετε τις γραμμές αναδίπλωσης κατά μήκος των κεντρικών γραμμών και των διαγώνιων.
Γυρίστε το χαρτί ανάποδα.
F2. Διπλώστε και ξεδιπλώστε στην μέση διαγωνίως και στις δύο κατευθύνσεις. Τσαλακώστε καλά και ανοίξτε ξανά.
F3. Κρατώντας τα σημεία που δείχνει η εικόνα, φέρτε τα και τα δύο κάτω στο κεντρικό σημείο στη κάτω γραμμή. Ισοπεδώστε το μοντέλο. Αυτό
ονομάζεται βάση νερόβομβας.
F4. Θα δείχνει έτσι. Μια βάση νερόβομβας είναι έτοιμη.
F5. Κάντε μια τσάκιση κοιλάδα πάνω από αυτή την γραμμή.
F6. Διπλώστε τις δύο άκρες προς τα κάτω κάνοντας μια τσάκιση κοιλάδα πάνω από τις δύο γραμμές.
F7. Κάντε μια τσάκιση βουνό πάνω από την κοντή γραμμή επάνω.
F8. Κάντε αυτές τις τσακίσεις πιέτες πάνω από όλα τα στρώματα του μοντέλου.
F9. Κάντε μια τσάκιση βουνό στο τέλος κάθε φτερού, δείτε τις κοντές γραμμές.
F10. Θα δείχνει έτσι.
F11. Κάντε μια τσάκιση βουνό στις γωνίες που υποδεικνύονται με τα 2 βέλη. Τώρα το φτερό είναι πιο στρογγυλεμένο. Κάντε το ίδιο και στα
άλλα 3 φτερά.
F12. Πιέστε τις άκρες των αριστερών και δεξιών φτερών προς τα μεταξύ τους. Κάντε το αυτό κάνοντας μια τσάκιση βουνό στην μέση. Αυτή η
τσάκιση είναι για να κάνει το σώμα πιο στρογγυλεμένο έτσι ώστε να βοηθήσει να κρατηθεί η λάμπα από κάτω.
F13. Η πεταλούδα έχει ολοκληρωθεί. Τοποθετήστε την λάμπα κάτω από το σώμα της πεταλούδας και ασφαλίστε την με αυτοκόλλητη ταινία.

G1. Ανατρέξτε στο F1 F4 για να φτιάξετε την βάση νερόβομβας όπως δείχνει το διάγραμμα.
G2. Διπλώστε τις κάτω γωνίες των μπροστινών πτερυγίων πάνω στην πάνω γωνία. Επαναλάβετε το ίδιο και στο πίσω μέρος επίσης.
G3. Θα δείχνει έτσι.
G4. Γυρίστε το μπροστινό πτερύγιο προς τα δεξιά, όπως το να γυρίζεις σελίδες σε ένα βιβλίο. Κάντε το ίδιο στην άλλη πλευρά.
G5. Μετακινήστε τα πάνω πτερύγια προς τα μεταξύ τους και βάλτε το ένα μέσα στο άλλο όσο πιο μέσα πάει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ
Μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 3 ετών.



G6. Όταν το ισοπεδώσετε, σιγουρευτείτε ότι οι αποστάσεις Α και Β που δείχνει η εικόνα είναι ίσες.
G7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 στο πίσω μέρος του διπλωμένου σχήματος για να πάρετε αυτό.
G8. Θα βρείτε μια μικρή τρύπα να έχει δημιουργηθεί από κάτω. Φυσήξτε μέσα στην βάση της τουλίπας για να φουσκώσετε και να σχηματίσετε
το λουλούδι.
G9. Ξεφλουδίστε κάθε πετάλι προς τα κάτω, αργά και προσεχτικά. Η τουλίπα σας τώρα έχει τελειώσει. Απλά βάλτε την λάμπα μέσα από την
τρύπα στο κάτω μέρος της τουλίπας και ασφαλίστε με αυτοκόλλητη ταινία.

Η1. Διπλώστε κατά μήκος της διαγωνίου όπως δείχνει το διάγραμμα.
Η2. Διπλώστε μια πλευρά στην άλλη κατά μήκος της κεντρικής γραμμής.
Η3. Τραβήξτε το Α στα δεξιά.
Η4. Γυρίστε το διπλωμένο σχήμα από την άλλη.
Η5. Τραβήξτε το Β στα αριστερά.
Η6. Θα δείχνει έτσι μετά το δίπλωμα.
Η7. Διπλώστε και ξεδιπλώστε και τις δύο πλευρές για να κάνετε δύο γραμμές αναδίπλωσης SS.
Η8. Διπλώστε και ξεδιπλώστε την κορυφή για να για να κάνετε μια οριζόντια γραμμή αναδίπλωσης όπως δείχνει το διάγραμμα.
Η9. Τοποθετήστε το διπλωμένο σχήμα πιέζοντας το πάνω μέρος του. Τραβήξτε την κάτω κορυφή Α προς τα πάνω.
Η10. Επαναλάβετε τα βήματα Η7 ως Η9 στο πίσω μέρος.
Η11. Αφού σιγουρευτείτε ότι έχετε την σωστή πλευρά προς τα πάνω, κάντε μια τσάκιση κοιλάδα στις διακεκομμένες γραμμές χρησιμοποιώντας
το πάνω στρώμα μόνο.
Η12. Η φιγούρα θα πρέπει να δείχνει έτσι. Αναποδογυρίστε. Επαναλάβετε το βήμα Η11. στο πίσω μέρος.
Η13. Εσωτερικά αντιστρέψτε την τσάκιση στις διακεκομμένες γραμμές για να σχηματίσετε το κεφάλι.
Η14. Ελαφρά ανοίξτε το πλάι και φέρτε το μέρος του κεφαλιού προς τα πάνω έτσι.
Η15. Φέρτε πάνω σε αυτό το σημείο και πιέστε κάτω. Κάντε το ίδιο για να σχηματίσετε την ουρά στην άλλη πλευρά.
Η16. Αντιστρέψτε την τσάκιση στις διακεκομμένες γραμμές για σχηματίσετε το ράμφος.
Η17. Λυγίστε τα φτερά προς τα κάτω και προς τα έξω στην σωστή τους θέση.
Η18. Ο γερανός είναι έτοιμος. Προσεχτικά κάντε μια μικρή τρύπα στο πάνω μέρος του γερανού. Βάλτε την λάμπα μέσα της και ασφαλίστε με
αυτοκόλλητη ταινία.

Ι1. Ανατρέξτε στα Η1-Η6 για να φτιάξετε την βάση τσάκισης όπως δείχνει το διάγραμμα.
Ι2. Διπλώστε και ξεδιπλώστε τις πλευρές για να κάνετε γραμμές αναδίπλωσης SS. Τραβήξτε το S στα δεξιά όπως δείχνει το διάγραμμα.
Ι3. Θα δείχνει έτσι. Επαναλάβετε τα ίδια βήματα για κάθε πτερύγιο.
Ι4. Γυρίστε στο επόμενο πτερύγιο.
Ι5. Κάντε τσάκιση κοιλάδα κατά μήκος της γραμμής SS χρησιμοποιώντας το πάνω στρώμα μόνο.
Ι6. Θα δείχνει έτσι. Επαναλάβετε τα ίδια βήματα για κάθε πτερύγιο.
Ι7. Διπλώστε την πάνω κορυφή προς τα μπροστά όπως δείχνει το διάγραμμα.
Ι8. Θα δείχνει έτσι. Επαναλάβετε το ίδιο βήμα για κάθε σελίδα.
Ι9. Γυρίστε την δεξιά σελίδα στα αριστερά και θα δείχνει έτσι. Μετά γυρίστε το διπλωμένο σχήμα από την άλλη.
Ι10. Ξανά, γυρίστε την δεξιά σελίδα στα αριστερά και θα δείχνει έτσι.
Ι11. Διπλώστε και τις δύο επάνω γωνίες στην κεντρική γραμμή. Θα δείχνει έτσι.
Ι12. Απαλά ανασηκώστε τα φύλλα. Θα βρείτε μια μικρή τρύπα στο επάνω μέρος. Φουσκώστε το και σχηματίστε την φράουλα.
Ι13. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαρκαδόρο για να χρωματίσετε τα φύλλα πράσινα. Η φράουλα είναι έτοιμη. Απλά αφήστε την λάμπα
μέσα στο επάνω μέρος της φράουλας και ασφαλίστε με αυτοκόλλητη ταινία.

J1. Κόψτε το χαρτί στην μέση.
J2. Αυτό είναι το μπροστινό μέρος του χαρτιού. Αναποδογυρίστε το χαρτί.
J3. Διπλώστε και ξεδιπλώστε για να κάνετε τσακίσεις κοιλάδα και βουνό πάνω από αυτές τις γραμμές.
J4. Κρατώντας τα σημεία που δείχνει η εικόνα, φέρτε τα και τα δύο κάτω στο κέντρο του χαρτιού. Κάντε το και στις δύο πλευρές.
J5. Θα δείχνει έτσι.
J6. Διπλώστε τις 4 άκρες κάνοντας μια τσάκιση κοιλάδα πάνω από τις γραμμές SS.
J7. Τραβήξτε 4 σημεία όπως δείχνει το διάγραμμα κάνοντας μια τσάκιση βουνό.
J8. Θα δείχνει έτσι.
J9. Κάντε τσάκιση κοιλάδα στην διακεκομμένη γραμμή.
J10. Τραβήξτε προς τα έξω και ισοπεδώστε τις άκρες προς τα κάτω κάνοντας τσακίσεις βουνό πάνω από τις γραμμές.
J11. Αναποδογυρίστε το διπλωμένο σχήμα.
J12. Διπλώστε κατά μήκος της γραμμής όπως δείχνει το διάγραμμα.
J13. Διπλώστε τις δύο άκρες προς τα μέσα.
J14. Μετά αναποδογυρίστε το διπλωμένο σχήμα.
J15. Μια όμορφη καρδιά είναι έτοιμη. Προσεχτικά βάλτε την λάμπα ανάμεσα στις τσακίσεις της καρδιάς και ασφαλίστε με αυτοκόλλητη ταινία.
Είναι έτοιμο!

Η. Γερανός

Ι. Φράουλα

J. Καρδιά

Ερωτήσεις και σχόλια
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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