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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΨΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΑ
Αυτές είναι οι γενικές οδηγίες για όλους τους κουμπαράδες.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε.  
2. Συνιστάται καθοδήγηση και επίβλεψη ενήλικα.
3. Προορίζεται για παιδιά άνω των 8 ετών.
4. Αυτή η συσκευασία και το τελικό της προϊόν, περιέχουν μικρά κομμάτια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό, 
    αν δε χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε το μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
5. Πλύνετε τα χέρια σας αφότου τελειώσετε με το βάψιμο του κουμπαρά.

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Να εργάζεστε πάντα σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και προσπαθήστε να διατηρείτε την περιοχή οργανωμένη 
και καθαρή.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

·Πριν βάψετε τον κουμπαρά σας, χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να σχεδιάσετε ελαφρά ένα μοναδικό σχέδιο πάνω του.

·Ανακινήστε καλά τις μπογιές, προτού τις ανοίξετε. Αν υπάρχει στην επιφάνεια της μπογιάς ένα διαφανές υγρό, 
   χρησιμοποιήστε μία οδοντογλυφίδα ή την άκρη του πινέλου σας για να ανακατέψετε την μπογιά.

·Προκειμένου να παραμείνουν τα χρώματα έντονα, πλύνετε το πινέλο σας και στεγνώστε το σε μία χαρτοπετσέτα, προτού
    χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό χρώμα.

·Ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα μείξης χρωμάτων για να δημιουργήσετε περισσότερα χρώματα.

Πράσινο = Κίτρινο +Μπλε                                  Πορτοκαλί = Κίτρινο + Ροζ           Ανοιχτό ροζ = Ροζ + Άσπρο    

Πράσινο λάιμ = Κίτρινο + λίγο Μπλε                Γαλάζιο = Μπλε + Άσπρο             Καφέ = Ροζ + Κίτρινο + λίγο Μπλε

Τιρκουάζ = Μπλε + Άσπρο + λίγο Κίτρινο       Καφέ = Κόκκινο + λίγο Μαύρο    Ροζ = Κόκκινο + Άσπρο

Μοβ = Κόκκινο + Μπλε                                      Πορτοκαλί = Κίτρινο + Κόκκινο    Σκούρο Μοβ = Μπλε + Κόκκινο + λίγο Μαύρο

·Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε περισσότερα από ένα στρώματα μπογιάς, αλλά περιμένετε μέχρι το πρώτο 
στρώμα να στεγνώσει, προτού βάλετε το δεύτερο στρώμα μπογιάς. Είναι πάντα ευκολότερο να βάψετε ένα σκούρο 
χρώμα πάνω σε ένα πιο ανοιχτό, παρά το αντίθετο.

·Πάντα να πλένετε το πινέλο σας προτού ανακατέψετε ή εφαρμόσετε ένα καινούργιο χρώμα. Προετοιμάστε ένα μικρό 
ποτήρι με νερό για αυτό το σκοπό. Είναι επίσης καλή ιδέα η χρήση ενός δίσκου για το ανακάτεμα των μπογιών. Κλείστε 
γερά το καπάκι των μπογιών για να μην ξεραθούν. Αν η μπογιά ξεραθεί, διαλύστε τη με λίγες σταγόνες νερού.

·Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μία μικρή ποσότητα καθαριστικού πιάτων στη μπογιά και να την ανακατέψετε. Αυτό 
θα βοηθήσει τη μπογιά να απλωθεί στην επιφάνεια καλύτερα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε περίπτωση που έχετε
 οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, ή διαπιστώσετε πως κάποια από τα κομμάτια λείπουν ή είναι ελαττωματικά, 
παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, του οποίου τα στοιχεία είναι τυπωμένα 
στη συσκευασία. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος 
στο Email: infodesk@4M-IND.com, Fax (852) 25911566, Tel (852) 28936241, Web site: 

©2007-2016 4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

WWW.4M-IND.COM

WWW.4MTOYS.GR


