
Κατασκευή Διακοσμητικοί
Μαγνήτες Μονόκεροι

Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε.
2. Συστήνεται καθοδήγηση και επίβλεψη ενήλικα.
3. Αυτή η συσκευασία προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών.
4. Αυτή η συσκευασία και το τελικό της προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια τα οποία ενδέχεται να
προκαλέσουν πνιγμό αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά κάτω
των 3 ετών.
5. Συνιστάται να πλένετε τα χέρια σας μετά το βάψιμο.

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

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να εργάζεστε πάντα σε μία σταθερή, οριζόντια επιφάνεια. Διατηρείτε την επιφάνειά σας
τακτοποιημένη και καθαρή.
Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μικρά πλακάκια (4.5 x 4.5cm ) x1, Στένσιλ x1, Πλαστικοί μαγνήτες x10, Χρώμα x1, Πινέλο x1,
Αναλυτικές οδηγίες.

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 αν διαπιστώσετε πως κάποια
κομμάτια αυτής της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλώ μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται
στη συσκευασία. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής
υποστήριξης του προϊόντος στο Email: infodesk@4m-ind.com, Fax: (852) 28936241, Web
site: www.4m-ind.com.
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Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ
1. Σχέδια με στένσιλ:
Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να σχεδιάσετε
απαλά ένα μοναδικό σχέδιο στα πλακάκια σας πριν
το ζωγραφίσετε. Δημιουργήστε το δικό σας σχέδιο
χρησιμοποιώντας το στένσιλ. Μπορείτε να δείτε την
εικόνα πάνω στη συσκευασία.

2. Βάψιμο:
Αφού βάψετε, αφήστε τα πλακάκια να στεγνώσουν.
Συνήθως χρειάζεται μία ώρα περίπου για να
στεγνώσουν καλά.

3. Μετατρέψτε τα πλακάκια σε μαγνητάκια ψυγείου:
Αφαιρέστε το προστατευτικό στο πίσω μέρος του
μαγνήτη. Κολλήστε τον πλαστικό μαγνήτη στο πίσω
μέρος του πλακακιού. Πιέστε την επιφάνεια του
μαγνήτη για να βεβαιωθείτε ότι ο μαγνήτης έχει
κολλήσει καλά στο πλακάκι.
Τώρα έχετε τα δικά σας μαγνητάκια ψυγείου!

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ
Ακολουθήστε τις οδηγίες ανάμειξης χρωμάτων παρακάτω για να φτιάξετε περισσότερα χρώματα.
Μερικές από τις παρακάτω οδηγίες ενδεχομένως να μην αφορούν το δικό σας σετ αν τα χρώματα
που αναφέρονται δεν περιλαμβάνονται.
Πράσινο= κίτρινο + μπλε
Ροζ= κόκκινο + άσπρο,
Μπλε του ουρανού= μπλε + άσπρο,
Τιρκουάζ= μπλε + άσπρο + λίγο κίτρινο
Μωβ= μπλε + κόκκινο
Πορτοκαλί= κίτρινο + κόκκινο
Ανοιχτό πράσινο = κίτρινο + λίγο μπλε
Καφέ= κίτρινο + λίγο μπλέ + κόκκινο.
Αναμείξτε τα χρώματα με άσπρο και μαύρο για να τα κάνετε πιο ανοιχτά ή πιο σκούρα αντίστοιχα.
Μην αναμείξετε πάρα πολλά χρώματα μαζί γιατί το τελικό αποτέλεσμα θα δείχνει θαμπό.
Για καλύτερα αποτελέσματα, περάστε περισσότερες από μία στρώσεις χρώματος αλλά περιμένετε
μέχρι η πρώτη στρώση να είναι εντελώς στεγνή προτού περάσετε τη δεύτερη. Είναι πάντα
ευκολότερο να βάφετε ένα πιο σκούρο χρώμα πάνω από ένα πιο ανοιχτό παρά το αντίθετο.
Πάντα να πλένετε το πινέλο σας πριν αναμείξετε ή περάσετε ένα καινούριο χρώμα. Ετοιμάστε ένα
μικρό κύπελλο με νερό για αυτό το σκοπό. Είναι επίσης καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε ένα καβαλέτο
για να αναμειγνύετε τα χρώματα. Κλείστε τα καπάκια σφιχτά έτσι ώστε να μην ξεραθεί το χρώμα.
Εάν το χρώμα ξεραθεί, αραιώστε το με μερικές σταγόνες νερό.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια μικρή σταγόνα απορρυπαντικού πιάτων στο χρώμα και να το
ανακατέψετε. Αυτό θα βοηθήσει το χρώμα να κολλήσει καλύτερα στην επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ Ή ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΟΙ
ΜΑΓΝΗΤΕΣ, ΑΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Ή ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟ Ή ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ Ή ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.


