
 

МУЗИЧНИЙ ПІДВІСОК 

 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції повністю, перш ніж використовувати продукт.  

2. Цей комплект призначений для дітей старших 8 років. 

3. Рекомендується допомога і нагляд дорослих. 

4. Захистіть робочу поверхню газетою або паперовим рушником. 

Б. ВМІСТ 

2 теракотових міні-горщика (розмір: 3,3 см у висоту), 1 смужка для фарби, 1 пензлик для малювання, 1 набір 

дзвіночків довжиною 7 см, шнур, нитка і докладні інструкції. Вміст призначений для виготовлення одного набору 

дзвіночків довжиною 18 см після його складання. 

В. ДИЗАЙН І РОЗФАРБУВАННЯ 

Перш ніж відкривати фарби, добре їх струсіть. Якщо на фарбі є прозора рідина, використовуйте зубочистку або 

кінець пензля, щоб перемішати фарбу. Щоб кольори залишалися яскравими, обполосніть пензлик і висушіть його 

на паперовому рушнику, перш ніж використовувати інший колір. Спробуйте накидати свою ідею на аркуші паперу, 

перш ніж почати малювати. Почніть з малювання двох теракотових горщиків: ви можете зафарбувати кожен 

суцільним кольором, намалювати картинку або зробити і те, і інше! Дотримуйтесь інструкцій по змішуванню 

кольорів, щоб отримати більше кольорів. Деякі з таких посібників можуть не відноситись до вашого комплекту, 

якщо необхідні кольори не включені. 

зелений = жовтий + синій, 

помаранчевий = жовтий + червоний, 

фіолетовий = синій + червоний, 

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 накладати 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. 

Г. ЗБІРКА 

Після того, як фарба повністю висохне, зберіть дзвіночок наступним чином: 

1. Ви будете використовувати один довгий шматок нитки, щоб прикріпити всі чотири дзвіночки до теракотового 

горщика. Почніть із протягування нитки через отвір в одному із дзвіночків. 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. 

Не для дітей віком до 3 років. 



2. Протягніть обидві нитки через один отвір у горщику, щоб дзвіночок висів приблизно на 1,5 см нижче горщика. 

Примітка: обов'язково переверніть горщик догори дном і протягніть нитку вгору через дно. 

3. Закріпіть один кінець нитки, приклеївши його до бічної поверхні горщика. 

4. Рухаючись за годинниковою стрілкою, протягніть нитку вниз через наступний отвір. 

5. Протягніть нитку через другий дзвіночок і назад через той же отвір. 

6. Перейдіть до наступного отвору і повторіть процес. 

7. Після того, як ви закінчили четвертий дзвіночок, переконайтеся, що кожен дзвіночок висить на відповідній 

відстані нижче горщика. Якщо дзвіночок висить занадто низько, протягніть нитку через дзвіночок, поки ви не 

будете задоволені його розміщенням. 

8. Видаліть стрічку та зв'яжіть обидва кінці нитки разом. Зв'яжіть подвійний вузол на одному кінці нитки. 

 Закріпіть клейкою стрічкою    Зав’яжіть подвійний вузол 

9. Вставте інший кінець через центральний отвір горщика, до якого приєднуються дзвіночки. Протягніть нитку, поки 

не дійдете до вузла. Переконайтеся, що вузол достатньо великий для того, щоб він не дозволив нитці пройти через 

отвір. 

10. Зав’яжіть другий вузол на нитці приблизно на 5 см вище першого горщика. Відстань між двома горщиками має 

бути більше 1 см. Якщо горщик висить занадто низько або торкається нижнього горщика, зав'яжіть вузол далі вгору 

по нитці, поки ви не будете задоволені відстанню між двома горщиками. Зауваження: переконайтеся, що другий 

горщик перевернутий і нитка протягнута через горщик і через центральний отвір. 

11. Зав'яжіть петлю на кінці нитки, і ви готові підвісити свій новий вітряний дзвіночок! 

 

  Зав'яжіть другий  

   подвійний вузол 

        5 см між  

        двома вузлами 

 

  Зав'яжіть подвійний вузол 

 

 

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 


