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А. ПОПЕРЕДЖЕННЯ
1. Будь ласка, уважно прочитайте ці інструкції перед початком роботи.
2. Рекомендується допомога та нагляд дорослих.
3. Призначений для дітей віком від 8 років.
4. Цей комплект і його готовий виріб містять невеликі частини, які можуть спричинити задуху
при неправильному використанні. Тримайте подалі від дітей до 3 років.
5. Необхідні ножиці (не входять у комплект). Нагляд за дорослими при використанні ножиць.
6. Не кладіть матеріал у рот. Не наносите чарівний лист для перенесення на шкіру.

В. ІНШЕ
1. Завжди працюйте на твердій, рівній робочій поверхні та намагайтеся підтримувати зону

акуратною та чистою.

2. Якщо одяг заплямований фарбою, мийте його негайно. Висушена фарба може залишати м'які
плями на одязі навіть під час їх прання. Надягайте фартух або одягайте старий робочий одяг за

потреби.

C.КОМПЛЕКТАЦІЯ
1 дерев’яна дзеркальна скринька (12 х 9 х 13 см), 1 дзеркало, 1 наліпки, 1 двостороння клейка 
стрічка, 1 малярна смужка, 1 кісточка для фарби, 1 щіточка

D. ІНСТРУКЦІЯ
1. Створіть та розмалюйте свою дзеркальну скриньку за допомогою фарб. В розділі Е ви дізнаєтесь,
як створи розмаїття кольорів. Дайте можливість фарбі висохнути. Порада: Використовуйте різні
кольори для різних сторін, так як одного кольору може бути недостатньо для всієї скриньки.
2. Візьміть папір з перекладними наліпками. Не знімайте поки, що захисну плівку. Використайте
ножиці для того, щоб вирізати саме ту наліпку, яку ви хочете використати.
3. Придумайте, як би ви хотіли прикрасити скриньку. Пам’ятайте, що наліпка після використання
перевернеться горизонтально.
4. Наліпки мають використовуватися одна за одною. Спробуйте спочатку використати невеличкі
наліпки. Зніміть захисну плівку. Покладіть наліпку на скриньку білою стороною догори. Змочіть
щіточку в воді і намочіть наліпку.
5. Коли біла сторона наліпки добре змочена, залиште її на 30 секунд. Скористайтесь щіточкою, щоб
акуратно зняти змочений папір з наліпки. Повторіть кроки 4-5, для всіх інших наліпок.
6. Використайте кісточку і фарбу, щоб прикрасити скриньку.
7. Закріпіть дзеркальце за допомогою клейкої стрічки. Ваша скринька готова !

Е. ЗМІШУВАННЯ КОЛЬОРІВ
Дотримуйтесь інструкції щодо змішування кольорів нижче, щоб отримати додаткові кольори. 

Деякі з наведених нижче варіантів можуть не застосовуватися, якщо ваш комплект не містить 

необхідних кольорів.
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Запитання і коментарі

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим 
продуктом дуже важливо для нас. Якщо у васє 
коментарі або питання, або ви виявите, що будь- які 
частини цього комплекту відсутні або несправні, будь 
ласка, не соромтеся звертатися до нашого дистриб' 
ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на 
упаковці. Ви також можете зв' язатися з нашою 
групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 
(44) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua
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УВАГА!
Ризик задухи – маленькі 
деталі. Не призначено для 
дітей до 3-х років.




