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ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ

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

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού ξεκινήσετε • 2. Συνιστάται βοήθεια και επίβλεψη 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 • 5. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας μέσα στην περιστρεφόμενη μηχανή όταν αυτή βρίσκεται σε κίνηση • 6. Να πλένετε πάντα τα χέρια σας αφότου έχετε χρησιμοποιήσει
τις μπογιές.

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Να εργάζεστε πάντα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας και να προσπαθείτε να κρατάτε τον χώρο
οργανωμένο και καθαρό • 2. Να καθαρίζετε τη μηχανή με ένα βρεγμένο πανί μετά από κάθε χρήση.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μία περιστρεφόμενη μηχανή τέχνης, ένα προστατευτικό κάλυμμα, 4 σωληνάκια με μπογιά, 6 χρωματιστές
κάρτες χειροτεχνίας , 20 λευκές κάρτες και λεπτομερείς οδηγίες.

Δ. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝΗΣ
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από την περιστρεφόμενη μηχανή τέχνης. Τοποθετήστε μία λευκή
κάρτα στο εσωτερικό της μηχανής. Διαλέξτε μία μπογιά που σας αρέσει. Κρατήστε το σωληνάριο ανάποδα και
πιέστε το κάνοντας σχήματα ή γραμμές στην κάρτα. Θυμηθείτε να κλείνετε το καπάκι μετά τη χρήση για να μην
ξεραθεί η μπογιά • 2. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στην περιστρεφόμενη μηχανή τέχνης • 3. Πατήστε και αφήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιταχύνετε τη μηχανή. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει το σχέδιο
που θέλετε, αφήστε το κουμπί. Αφήστε τη ζωγραφιά σας να στεγνώσει για 15 λεπτά προτού την αφαιρέσετε από
τη μηχανή. Η κατασκευή σας είναι έτοιμη! Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πινελιές για να την κάνετε ακόμη
πιο ιδιαίτερη ή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σε άλλες δημιουργικές κατασκευές.

Ε. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Προσθέστε και άλλα χρώματα κατά την περιστροφή της μηχανής για να κάνετε την κατασκευή σας πολύχρωμη. Αν δεν θέλετε να ανακατευτούν τα χρώματα ή αν θέλετε να φαίνονται πιο καθαρά, πρέπει να περιμένετε να
στεγνώσει το προηγούμενο χρώμα προτού προσθέσετε κάποιο νέο χρώμα.
• Χρησιμοποιήστε ένα πινέλο (δε συμπεριλαμβάνεται) για να δημιουργήσετε μερικά επιπλέον εφέ ενώ περιστρέφεται η μηχανή.
• Δοκιμάστε διαφορετικές ταχύτητες στην περιστρεφόμενη μηχανή για να δημιουργήσετε διαφορετικά σχέδια.
• Η κάρτα μπορεί να τσαλακωθεί λίγο αφότου στεγνώσει. Τοποθετήστε τη σε ένα βαρύ βιβλίο για 1-2 ημέρες
για να ισιώσει.
• Η τετράγωνη λευκή κάρτα είναι 10,5 x 10,5 εκ. Μπορείτε να κόψετε και άλλα είδη χαρτιών στο ίδιο μέγεθος
για να δημιουργήσετε διάφορες κάρτες με την περιστρεφόμενη μηχανή τέχνης.
• Όταν οι μπογιές τελειώσουν, ξαναγεμίστε τα σωληνάκια με οποιαδήποτε νερομπογιά και αραιώστε τη με νερό.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και ένα σταγονόμετρο για να ζωγραφίσετε πάνω στο χαρτί.

ΣΤ. ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

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 ότι κάποια από τα κομμάτια
της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον
διανομέα μας στη χώρα σας, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στη συσκευασία. Είστε επίσης
ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στο Email:
infodesk@4M-IND.com, Fax: (852) 25911556, Tel: (852) 28936241, Website: WWW.4M-IND.COM
©2017 4Μ ΙNDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ.

(απαιτούνται πρόσθετα υλικά τα οποία δε συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία)
Ευχετήριες Κάρτες – Βάλτε τη ζωγραφιά σας πάνω στη χρωματιστή κάρτα που περιέχεται στη συσκευασία.
Γράψτε ένα μήνυμα και προσθέστε και κάποια άλλα στοιχεία για να κάνετε την κάρτα σας ιδιαίτερη.
Κρεμαστό – Θα χρειαστείτε 2 καλαμάκια, λίγο σπάγκο και κάποιες ζωγραφιές.
Τοποθετήστε τα καλαμάκια σταυρωτά και δέστε τα στη μέση, στο σημείο που συναντώνται. Κόψτε τις κάρτες
σε οποιοδήποτε σχήμα σας αρέσει όπως αστέρια, σταγόνες και ζώα. Κολλήστε από ένα κομμάτι σπάγκο σε
κάθε μία από τις ζωγραφιές και κρεμάστε τες από τα σταυρωτά καλαμάκια για να δημιουργήσετε ένα ιδιαίτερο
κρεμαστό.
Κορνίζα – Κολλήστε τη ζωγραφιά σας σε ένα σκληρό χαρτί για να είναι πιο ανθεκτική. Κόψτε ένα τετράγωνο
στο κέντρο της κάρτας και προσθέστε μία φωτογραφία από πίσω του. Χρησιμοποιήστε σκληρό χαρτόνι για να
προσθέσετε ένα στήριγμα και για να ολοκληρώσετε την πολύχρωμη κορνίζα σας.
Σελιδοδείκτης – Δημιουργήστε μία τρύπα στη ζωγραφιά. Πάρτε μία κορδέλα, περάστε τη μέσα από την τρύπα
και δέστε την κόμπο για να φτιάξετε έναν χαριτωμένο σελιδοδείκτη.

