
 

РОЗМАЛЮЙ МАГНІТИ 

 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

1. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію повністю, перш ніж використовувати продукт. 

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих постійно. 

3. Цей комплект призначений для дітей старших 8 років. 

4 Цей комплект і його кінцевий продукт містять дрібні деталі, які становлять небезпеку задухи. Тримайте подалі від 

дітей віком до 3 років. 

5. Мийте руки після розмальовування. 

Б. ЗАУВАЖЕННЯ 

Завжди працюйте на твердій рівній поверхні і намагайтеся тримати робочу область чистою і акуратною. 

В. ВМІСТ 

В комплекті 10 плиток, гумові магніти, смужка для видалення фарби, 1 пензлик і докладні інструкції. 

Г. ДИЗАЙН І РОЗФАРБОВУВАННЯ 
 

1. Дизайн…      2. Розфарбовування… 

 

Використовуйте олівець, щоб         Після розфарбовування, залиште плитки 

злегка намалювати унікальний       сохнути. Зазвичай це займає приблизно 

малюнок на плитці, перш               одну годину. 

ніж розфарбувати його.  

Зробіть свій власний  

дизайн, використовуючи свою  

уяву, або зверніться  

до ілюстрації, як показано  

на упаковці. 

3. Перетворіть це в  

магніти для холодильника … 

 

 

ПОРАДИ ПО РОЗМАЛЬОВУВАННЮ 

• Дотримуйтесь інструкцій по змішуванню кольорів, щоб отримати більше кольорів. Деякі з таких посібників 

можуть не відноситися до вашого комплекту, якщо необхідні кольори не включені. 

зелений = жовтий + синій, 

помаранчевий = жовтий + червоний, 

фіолетовий = синій + червоний, 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. 

Не для дітей віком до 3 років. 

Зніміть підкладку з гумового магніту. Прикріпіть 
гумовий магніт до задньої частини плитки. 
Натисніть на поверхню магніту, щоб 
переконатися, що магніт надійно прикріплений 
до плитки. Тепер у вас є свої магніти на 
холодильник. 

 



коричневий = червоний + жовтий + трохи чорного, 

рожевий = 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 сумарний колір буде виглядати бруднуватим.  

• Для кращого результату наносіть кілька шарів фарби, але спочатку почекайте, поки попередній шар висохне, 

перш ніж наносити наступний. Завжди легше зробити більш темний колір на світлому тлі, ніж навпаки.  

• Завжди мийте пензлі перед змішуванням або нанесенням нового кольору. Підготуйте невелику склянку води для 

цієї мети. Чудовою ідеєю буде також використання лотка для змішування фарб (палітри). Закривайте щільно 

кришки контейнерів, щоб запобігти висиханню фарби. Якщо фарба висохла, розведіть її декількома краплями 

води. 

• Ви можете також додати кілька крапель миючого засобу для посуду до фарби і перемішати. Це допоможе фарбі 

краще прилипати до поверхні. 

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 


