
ЛЕГКО ЗРОБИТИ • ЛЕГКО ПРИКЛЕЇТИ  

МОЗАЇКА НА ВІКНІ 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції, перш ніж почати.

2. Призначено для дітей від 7 років.

3. Потрібна допомога і нагляд дорослих.

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

викликати задуху при необережному використанні. Тримати подалі від дітей

до 3 років.

Б. ВМІСТ 

Більше 800 штук прозорої кольорової мозаїки, 1 шаблон дизайну, 1 прозора 

дошка, 4 присоски і докладні інструкції. Кольорова мозаїка призначена для 

створення мозаїчної картини, як показано, розміром 26 х 26 см. 

В. ІНСТРУКЦІЇ 

1. Відірвіть або відріжте шматочки мозаїки вздовж попередньо вирізаної сітки.

2. Обережно зніміть захисний аркуш прозорої дошки. Помістіть прозору

дошку на шаблон дизайну.

3. Почніть робити свою мозаїчну картину. Наклейте шматочки мозаїки різного

кольору на прозору дошку, слідуючи шаблону внизу. Клей не потрібен, і вона

не липка. Інноваційні мозаїчні намистини «Легко приклеїти» залишаться на

прозорій основі, як диво. На дошці легко переставити мозаїчні намистинки.

Зауваження: якщо шматочки мозаїки запиляться, можливо, вони будуть

погано прилипати. Якщо це станеться, очистіть їх з мильною водою і дайте їм

висохнути. Вони знову стануть «липкими». Той же процес очищення

застосовується до прозорої дошки, коли вона стає пильною.

4. Після завершення мозаїчної картинки помістіть присоски в кожен отвір

прозорої дошки (примітки: поверхня присмоктування повинна вказувати на

ту ж сторону, до якої прилипають шматочки мозаїки). Якщо присоска

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні деталі.

Не для дітей молодше 3 років.



встановлена вірно, прозора дошка повинна бути зовні, захищаючи мозаїчне 

зображення, коли воно прикріплене до вікна. 

5. Тепер повісьте картину на вікно і нехай на неї світить сонце. Це чарівне

оформлення вікон. Ви також можете повісити картину на дзеркало або

поверхню холодильника.

Г. БІЛЬШЕ ІДЕЙ 

Наданий матеріал мозаїки прилипає до більшості гладких поверхонь, як диво. 

Замість того щоб наклеювати шматочки мозаїки на прозору дошку, ви також 

можете прикріпити їх прямо до вікна, холодильника, дзеркала або до будь-

якої іншої блискучої поверхні, щоб створити унікальне мозаїчне художнє 

оформлення у вашому власному домі. 

Існує безліч варіантів дизайну Window Mosaic ™. Зібравши кілька різних 

дизайнів, ви можете об'єднати всі частини мозаїки (з набагато більшим 

вибором кольору), щоб створити більш детальні мозаїчні художні зображення 

вашого власного дизайну. 

Художники-мозаїки розбивають мозаїчні плитки на різні форми (наприклад, 

трикутні або трапецієподібні), щоб заповнити проміжки для створення 

докладних зображень. З нашою мозаїкою Stick-it-easy ви можете просто 

розрізати шматочки мозаїки ножицями і розташувати їх так, як вам 

подобається. Це так просто! 

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 

(044) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua
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