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Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ
Μελέτησε τις οδηγίες συναρμολόγησης και οργάνωσε τα κομμά-
τια πριν ξεκινήσεις την κατασκευή. Τα κομμάτια που παρέχονται 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 4 πρώτων μοντέλων. Στη 
συνέχεια μπορείς να τα διαλύσεις και να χρησιμοποιήσεις τα ίδια 
κομμάτια για να φτιάξεις τα επιπλέον μοντέλα, τα οποία είναι αρκετά 
πιο περίπλοκα. Μπορείς επίσης να σχεδιάσεις και να φτιάξεις τις 
δικές σου κατασκευές! 
1. Ακολούθησε τον «Οδηγό Κοπής Καλαμακιών» που θα βρεις παρακάτω για να κόψεις τα καλα-
μάκια σε ανάλογο μήκος, σύμφωνα με τις ποσότητες που απαιτούνται για αυτή τη συσκευασία.
2. Άνοιξε προσεκτικά τις τρύπες στα αφρώδη κομμάτια.
3. Πρόσεξε να μη χαλάσεις τα αφρώδη κομμάτια όταν βάζεις τα καλαμάκια.
4. Τα αφρώδη κομμάτια μπορούν να λυγίσουν για να δημιουργηθούν νέα σχήματα.
5. Πίεσε τις άκρες των συνδέσεων με τα 2 καρφία πριν τις βάλεις στους σωλήνες.
6. «Βίδωσε» τα καλαμάκια πάνω στις συνδέσεις με τα 2 καρφία.

Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Παρακαλώ διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε.
2. Συνιστάται βοήθεια και επίβλεψη από ενήλικα.
3. Προορίζεται για παιδιά άνω των 5 ετών.
4. Αυτή η συσκευασία και το ολοκληρωμένο προϊόν περιέχουν μικρά 
κομμάτια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό αν δε χρησιμοποι-
ηθούν σωστά. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΩΝ:
Ζήτα από έναν ενήλικα να σε βοηθήσει να κόψεις τα πλαστικά καλαμάκια στο σωστό μέγεθος. Χρησιμοποίησε τον 
οδηγό για να κόψεις τον απαιτούμενο αριθμό καλαμακιών για κάθε μέγεθος.

Σκάναρέ το!
Δες το!

Δες το βίντεο με 
τις οδηγίες!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κόψε πρώτα τα μεγάλα μεγέθη 
και μετά κόψε τα μικρότερα κομμάτια από αυτά 
που έχουν περισσέψει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 Κόψε τα καλαμάκια ίσια.
Μη δημιουργήσεις γωνία.

Χρησιμοποίησε έναν αφρώδη δίσκο 
σαν οδηγό για να κόψεις το καλαμάκι.
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Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Καρτ

Αιολικό 
Όχημα

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά 
κομμάτια. Όχι για Παιδιά κάτω 
των 3 ετών.
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Πατίνι Αυτοκίνητο
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