
 

Комплекти для розвитку 

мислення 

Вітражі Єдиноріг 

 

 

(написи на малюнках) 

2 

60 хвилин 

3 

На всю ніч 

 

А. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ 

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

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих. 

3. Призначено для дітей віком від 4 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. Завжди мийте руки після використання фарби. 

Б. Зауваження 

Одягайте фартух або старий робочий одяг. Мийте одяг негайно, якщо він забруднився фарбою, так як після 

висихання фарба може залишати постійні плями навіть після прання. 

В. Вміст 

6 тюбиків з фарбами для вікна, 1 золота облямівка для контуру, 1 аркуш пластику, 6 шаблонів для дизайну і 

докладні інструкції. 

Г. Як зробити ваше вікно гарним 

1. Оберіть шаблон для дизайну, який вам сподобався, і прикріпіть пластиковий лист на карту шаблону. 

2. Зробіть контур, використовуючи золоту облямівку. Очистіть кінчик тюбика з фарбою за допомогою тканини, 

якщо на ньому залишилося занадто багато фарби. Дозвольте контуру висохнути протягом 1 години. Не торкайтеся 

до нього, перш ніж він повністю не висохне, так як це може залишити стійку мітку на ньому. 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. 

НЕ для дітей віком до 3 років. 



3. Коли контур висохне, ви можете почати розфарбовування. Для решти областей ви можете обрати свій колір. Не 

робіть шар фарби занадто тонкий, так потім його буде важко видалити. Дозвольте закінченій роботі залишитися на 

ніч, перш ніж її відокремити. 

4. Відокремлюйте роботу акуратно за допомогою пластикового аркуша, і уникайте занадто сильного натягу. Ваш 

малюнок для вікна закінчений. Ви можете наклеїти його на вікна, скло або на іншу гладеньку поверхню. Не 

забудьте очистити поверхню, перш ніж до неї приклеювати малюнки. Змочування поверхні невеликою кількістю 

води може допомогти міцніше приклеїти малюнки. Пластиковий лист може бути використаний повторно, щоб 

зробити нові малюнки, повторюючи кроки вище. Веселощі безмежні! 

 

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 

 


