
 

ЧАЙНИЙ СЕРВІЗ 
 

 

А. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

1. Будь ласка, прочитайте всі інструкції, перед тим як починати 

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих. 

3. Призначено для дітей старше 8 років. 

4. Цей комплект і його готовий продукт містять дрібні деталі, які можуть 

викликати задуху при неправильному використанні. Зберігати в 

недоступному для дітей віком до 3 років місці. 

5. Мийте руки після розмальовування. 

 

Б. ЗАУВАЖЕННЯ 

1. Завжди працюйте на рівній твердій поверхні і намагайтеся підтримувати 

робоче місце чистим і прибраним. 

2. Якщо ви забрудните одяг фарбою – потрібно негайно запрати. Суха фарба 

може залишати плями на одязі навіть після прання. Одягайте фартух або 

старий робочий одяг, якщо необхідно. 

 

В. ВМІСТ 

Чайний міні-сервіз із 13 предметів, що включає 1 чайник, 4 чайних набори 

міні-чашок і блюдець, 1 глечик для молока, 1 цукорниця, (розміри від 3 см до 

6 см у висоту), пензлик і 1 смужка фарби. 

 

Г. ДИЗАЙН І РОЗФАРБОВУВАННЯ 

1. Використовуйте свою власну схему кольорів або зверніться до ілюстрації, 

як показано на упаковці. Для отримання кращих результатів нанесіть більше 

одного шару фарби, але перед нанесенням другого почекайте, поки перший 

шар висохне. Завжди легше отримати темний колір на світлому тлі, ніж 

навпаки. Це також допоможе, щоб фарба лягала на поверхню краще 

(особливо для пластикових поверхонь). Дотримуйтесь керівництва зі 

змішування кольорів, наведеного нижче, щоб отримати більше кольорів. 

(Деякі з таких посібників не можуть використовуватись із вашим комплектом, 

якщо необхідні кольори не включені). 

Зелений = жовтий + синій, помаранчевий = жовтий + червоний, фіолетовий = 

синій + червоний, коричневий = червоний + жовтий + трохи чорного, рожевий 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні деталі. 

Не для дітей молодше 3 років 
Тільки для гри. Не використовуйте 
для реальної їжі і напоїв. 

 



= червоний + білий, блакитний = синій + білий, лимонний = жовтий + трохи 

синього, бірюзовий = синій + білий + трохи жовтого. Змішуйте кольори з білим 

і чорним, щоб вони виглядали світліше або темніше відповідно. Не змішуйте 

занадто багато кольорів разом, так як готовий колір буде виглядати 

бруднуватим. 

2. Завжди мийте пензлики перед змішуванням або накладенням нового 

кольору. Для цього підготуйте невелику чашку води. Також чудовою ідеєю 

буде використання лотка для змішування фарб. Закривайте щільно кришки 

контейнерів, щоб запобігти висиханню фарби. Якщо фарба висохла, розведіть 

її декількома краплями води. 

 

Д. ЯК НАДОВГО ЗБЕРЕГТИ МАЛЮНОК 

Фарби із комплекту – це стійкі акрилові фарби, які після повного висихання 

стають невразливі до зовнішнього впливу. Однак ви можете зробити вашу 

роботу стійкішою за допомогою випалу. Інструкції наступні: 

1. Залиште чайний сервіз висихати протягом 24 годин. 

2. Помістіть чайний сервіз на папір для випалу і поставте у холодну духовку. 

Обпалюйте 20-30 хв. при температурі 120-125ᵒ С. 

3. Дозвольте сервізу охолонути 10 хв., перед тим як вийняти його з духовки. 

 

УВАГА: ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВКИ ПОТРІБНА ДОПОМОГА 

ДОРОСЛИХ. ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ РУКАВИЧКИ, КОЛИ 

ВИЙМАЄТЕ ЧАЙНИЙ СЕРВІЗ ІЗ ПЕЧІ. 

 

Питання і коментарі 
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливе для 

нас. Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявили будь-яку частину цього 
комплекту відсутньою або дефектною, будь ласка, не соромтеся звертатися до 

нашого дистриб'ютора у вашій країні. Його адреса надрукована 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 


