
А. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції, перш ніж почати.
2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих.
З.Гіпсовий пил може подражнювати очі, горло. Уникайте потрапляння пилу в очі, не вдихайте пил. В разі
потряпляння пилу в очі, промийте їх великою кількістю води, та зверніться до лікаря. Необхідний догляд
дорослого. Не кладіть гіпс до рота і не наносьте його на шкіру. Під час роскопок використовуйте щіточку.
Використовуйте воду для зволоження пилу, це призведе до його прилипання до поверхні.( Увага: вологий
пил може забруднити ваш одяг. Одягніть захисний одяг. Захисні окуляри/маска можуть допомогти під час
роскопок
4. Цей набір призначений для дітей від 8 років.
5. Цей набір і його готовий продукт містять дрібні деталі, які можуть викликати задуху при неправильно
використанні. Зберігайте в недоступному місці для дітей віком до 3-х років.

В. НОТАТКИ 

1. Завжди працюйте на твердій, рівній поверхні. Ми рекомендуємо вам накрити робочу
поверхню, щоб захистити її від забруднення.

2. Одягніть фартух або старий одяг. Гіпс може забруднити ваш одяг. Використовуйте пральний
попрошок для прання забрудненого одягу. Прати такий одяг необхідно окремо.

3. Залишки гіпсу викиньте в сміття. Не викидайте гіпсові залишки до раковини, так як це може
призвести до засмічення раковини.
Примітка: набір призначений для дітей, щоб вони відчули себе справжнім палеонтологом.
Процесс розкопок має бути поступовим і може зайняти декілька годин/днів. Саме в цьому і
полягає суть розкопок. Якщо ви хочете прискорити процес розкопок, ви может розбризкати
трохи води на гіпс. Це дещо пом'якшить його. Також пам'ятайте, що вологий гіпс може
забруднити вас.
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С. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 гіпсовий блок зі скелетом динозавра всередині, 1 інструкмент для роскопок, 1 щіточка, 
1 надрукована доісторична сцена, 1 віск для суглобів

D. ІНСТРУКЦІЯ

4.

5.

6.

Акуратно зіскребіть гіпс плоскою стороною інструмента. Коли ваш скелет динозавра почне 
з'являтися, продовжуйте дуже обережно!
Використовуйте щіточку, щоб прибрати залишки гіпсу зі скелета динозавра.
Залишки гіпсу витріть вологою ганчіркою. Використовуйте кінчик щіточки, щоб прибрати 
залишики гіпсу всередині прорізів для легкої збірки.
Коли ви знайдете всі частини динозавра, дотримуйтесь інструкції по збірці, щоб зібрати всю 
модель.
Ви можете використовувати м'який віск, який входить в комплект, щоб закріпити положення 
суглобів. Помістіть віск на долоню, поки тепло вашого тіла не пом'якшить віск. Заповніть 
простір для суглобів невеликим шматочком м'якого воску, перш ніж приступати до складання. 
При охолодженні віск знову затвердіє і утримає скелет на місці. Ви можете змінити положення 
скелету, коли захочете, використовуючи віск.
Створіть свій картонний дисплей. Спочатку складіть підставку уздовж складеної лінії. Вставте 
картон назад в паз підстави. Картонна конструкція укріплена за допомогою м'якого воску, а 
також клейкою стрічкою, яка є у вас вдома. Розмістіть свого динозавра. Встановіть його на 
дисплей знову, використовуючи м'який віск. Супер.

Ризик задухи – маленькі деталі. 
Не призначено для дітей до 3-х 
років.

УВАГА!
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• Назва "Велоцераптор" означає "швидкий грабіжник".
Це пов'язано з тим що він дуже швидкий
• Велоцераптор належить до родини динозаврів
Dromaeosauridae динозаврів, які схожі на птахів.
• На відміну від інших Dromaeosaurs, у Велоцераптора
довгий, плаский череп і він має 60-8 0дуже гострих
зубів.
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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

Ви як експерт з динозаврів, знайдете цікаві факти 
на звротній стороні дисплея.

Е. ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДННЯ 

Додержуйтесь схеми зі складння. 
Велоцераптор: Всього 12 частин

F. ЦІКАВІ ФАКТИ

ЧИ ЗНАТЕ ВИ ... 




