Виготовлення свічок у
формі тварин

! Увага:
РИЗИК ЗАДУХИ –
Маленькі деталі.
Не призначено для дітей
до 3-х років.

А. ПОПЕРЕДЖЕННЯ
1. Призначено для дітей від 8 років і під наглядом дорослих.
2. Свічки повинні бути запалені дорослими.
3. Тримайте маленьких дітей і домашніх тварин подалі від запалених свічок і не
залишайте їх без нагляду.
4. Накрийте робочу зону папером, так як аркуші з воску можуть забруднити стіл.
5. Потрібен фен.
Б. КОМПЛЕКТНІСТЬ
1 формочка, 8 кольорових воскових аркушів, 1 інструмент, 1 гніт для свічки, 6
подарункових карток і докладні інструкції.

В. ФОРМОЧКА
Є два типи формочок – основна і аксесуари. Всі дизайни тварин зроблені з основної.
Додаючи різні аксесуари до основної формочки, ви можете створювати різних тварин.
Рекомендується починати з лиття основної формочки.
Г. ІНСТРУКЦІЇ
1. Розм'якшення воску.
Виберіть форму з секції Д і виберіть колір для основної формочки. Розм'якшіть
восковий аркуш, нагріваючи його протягом 5 сек феном. Дуйте на відстані для
повільного нагрівання.
Застереження: якщо восковий аркуш нагрівається занадто сильно і починає плавитися,
не намагайтеся виконувати якісь дії з гарячим розтопленим воском, дозвольте йому
охолонути і затвердіти знову.
2. Лиття
Візьміть невеликий шматочок м'якого воскового аркуша. Замісіть його і розділіть на
маленькі кульки діаметром близько 15 мм. Спресуйте кульки одну за іншою в форму.
Нагрійте їх феном ще раз, якщо віск затвердів. Наріжте гніт свічки на 6 шматочків
однакової довжини для подальшого використання. Коли форма наполовину
заповнена, помістіть гніт свічки на форму і переконайтеся, що частина гніту свічки
виступає назовні. Продовжуйте заповнювати форму. Натисніть ще кілька разів, щоб
переконатися, що порожнин не залишилося. Видаліть надлишки воску за допомогою
інструменту. Вирівняйте віск, рівномірно натискаючи на поверхню.
3. Залиште віск у формочках.
Для затвердіння воску потрібно близько 10 хвилин. Видаліть віск з форми, обережно
натиснувши на форму ззаду, щоб звільнити його. Основа зроблена! Якщо результат
незадовільний, ви можете повторити його, нагріваючи віск феном і повторивши кроки
2-3.
4. Заповнення аксесуарами.
Повторіть кроки з 1 по 3 для виготовлення аксесуарів, тільки на цей раз вам не
потрібно вставляти гніт свічки, і встановлення аксесуарів займе не більше 1 хвилини.
Після відливання всіх необхідних аксесуарів, трохи розм'якшити їх феном і прикріпіть їх
до основи, яку ви відлили раніше. Щоб зробити ніс і очі для свічки у формі тварини,

візьміть маленькі шматочки воску, скачайте їх в маленькі кульки діаметром близько 2
мм і прикріпіть їх до основного корпусу. Повторюйте ці кроки, щоб зробити більше
свічок з різними дизайнами.
5. Чудові подарунки друзям
В комплекті є 6 барвистих подарункових карт. Додайте свої власні малюнки, щоб
зробити їх оригінальними. Напишіть свої повідомлення та надішліть їх своїм друзям
разом зі свічками у формі милих тварин.
ПІДКАЗКИ
• Барвисті свічки.
Ви можете зробити основу і аксесуари кольоровими, додаючи віск різного кольору в
одну і ту ж форму. Використовуйте цю техніку, щоб зробити кролика, панду, мавпочку,
лисицю і багато іншого. Рекомендується не використовувати більше 3 кольорів в одній
формі, інакше свічка буде виглядати каламутною.
• Зробіть свої власні форми для виготовлення бивнів і хобота слона, а також хвоста
лисички. Деякі форми не входять в комплект, але ви можете зробити їх самі.
• Щоб зробити оригінальну свічку на день народження, використовуйте маркер на
масляній основі для числа на міні-табличці.
Д. МОДЕЛІ ТВАРИН
Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Запитання і коментарі
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас.
Якщо у вас є 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

