
ШКАТУЛКА ДЛЯ ПРИНЦЕСИ 

 

А. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ 

1. Будь ласка, прочитайте уважно ці інструкції перед початком.  

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих. 

3. Призначено для дітей віком 8 років і старше. 

4. Цей комплект і його кінцевий продукт містить дрібні деталі, які можуть викликати задуху при необережному 

використанні. Тримайте поза досяжністю для дітей віком до 3 років. 

5. Потрібні ножиці (не входять у комплект). За умови використання ножиць потрібен нагляд дорослих.  

6. Не беріть продукт до рота і не переводьте малюнки на шкіру. 

7. Мийте руки після дотику до перевідних аркушів. 

8. Завжди працюйте на твердій плоскій поверхні і тримайте робочу область в чистоті. 

Б. ВМІСТ 

1 фаянсова скринька, 1 аркуш чарівних перевідних малюнків, 1 товкач для притискання малюнку і докладні 

інструкції. 

В. ІНСТРУКЦІЇ 

1. Візьміть чарівний перевідний аркуш. Використовуйте ножиці (із дому), щоб вирізати окремий малюнок. Є прозора 
плівка, що покриває малюнок. Не знімайте її занадто рано. 

Підказки: підготуйте перевідний аркуш з обраним малюнком перед початком. Пам'ятайте, що малюнок буде 
перегорнуто після переведення на скриньку. 

2. Чарівні перевідні малюнки повинні переводитись на поверхню по одному за один раз. Візьміть один аркуш з 
перевідним малюнком і зніміть прозору плівку. 

Підказка: почніть із невеликих малюнків, які легше прикладати. 

3. Помістіть малюнок на поверхню скриньки білим папером на зворотному боці вгору. 

4. Змочіть злегка товкач для притискання, і використовуйте його для змочування зворотного боку паперу до тих пір, 
поки поверхня не стане злегка вологою.  

5. Коли зворотна сторона паперу стане повністю мокрою, залиште папір на 1 хвилину. Використовуйте вологий 
товкач, щоб обережно розгладити перевідний малюнок. Повторіть кроки 4-5 для решти перевідних малюнків.  

Підказки: якщо для вас важкувато прибирати папір, додайте трохи води і почекайте приблизно 30 секунд. Видаліть 
папір, коли він стане досить вологим, оскільки ви не зможете прибрати його з прозорої плівки, якщо він стане сухим. 
Якщо ви хочете накласти перевідні малюнки, упевніться, що нижня плівка майже суха.  

6. Під час накладення межі на викривлену поверхню наріжте малюнок на короткі смужки і прикладайте секцію за 
секцією.  

7. Не торкайтеся до перевідної плівки, коли вона все ще волога, оскільки плівка може стертися. Дозвольте перевідній 
плівці сохнути протягом 3 годин перед тим, як до неї торкатися. 

8. Тепер ваша скринька готова до використання.  

Питання 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 (044) 465 75 50, веб-сайт: 

www.afk.ua 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні 

деталі. Не для дітей віком до 3 
років. 

 


