
 

Зробіть свого власного  

повітряного змія 

Веселіться зі зробленим своїми руками повітряним змієм і перетворіть його у ваш шедевр. Ви можете годинами 

розважатися з вашою родиною та друзями в сонячні дні. 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

1. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію повністю, перш ніж почати. 

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих. 

3. Цей комплект призначений для дітей старших 5 років. 

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

подалі від дітей віком до 3 років. 

Б. ЗАУВАЖЕННЯ 

1. Розфарбуйте вашу заготовку для змія перед складанням. 

2. Добре вимийте руки після розфарбування. 

3. Одягніть фартух або старий робочий одяг. Виперіть одяг негайно, якщо він забруднився фарбою, так як суха 

фарба може залишити постійні плями навіть після прання. 

В. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЛІТАЮЧИХ ПОВІТРЯНИХ ЗМІЇВ 

1. Найкращими умовами для запуску змія є відкритий простір в погожий день і легкий вітер. Вам не потрібен 

сильний вітер, щоб запустити змія. Сильний вітер може поламати змія. Не запускайте змія в погану погоду. 

2. Не запускайте змія поблизу електростанцій, ліній електропередач, стрімких скель, автострад, завантажених 

вулиць, високих будівель і т. д. Якщо ваш змій заплутається в лініях електропередач, струм потече через леєр і 

може викликати електричний удар, який дуже небезпечний. Якщо ваш змій зачепився за стовп, дерево або 

високий об'єкт, не намагайтеся залізти і зняти його.  

3. Ніколи не запускайте змія поблизу аеропортів або маршрутів літаків. Виконуйте місцеві закони щодо 

обмеження висоти. Проконсультуйтеся з вашим авіа департаментом для з'ясування деталей. 

4. Не прикріплюйте якісь металеві частини до вашого змія.  

5. Леєр, який прикріплюється до змія, розмотується дуже швидко і може порізати руки. Тримайтеся подалі від 

леєра, що розмотується і не торкайтеся його голими руками.   

6. Завжди прикривайте очі від сонячного світла, щоб уникнути травм очей в сонячний день. 

Г. ВМІСТ 

1 вітрило - аркуш гладенького паперу (з уже прикріпленими ребрами жорсткості, подвійним зчленуванням і 

вуздечкою), 2 рангоути, 1 котушка з леєром, фарби, пензлик і докладні інструкції. 

КОНСТРУКЦІЯ ЗМІЯ В ЦІЛОМУ 

(написи на малюнку) 

Вертикальний стрижень     Горизонтальний стрижень, який   

для побудови змія          йде поперек і з'єднується з 

          вертикальним стрижнем, щоб 

         утворити раму 

        Подвійне зчленування 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. Не 

для дітей віком до 3 років. 

 



Вуздечка 

Нитки, прикріплені до       Парус 

рами, для управління     Аркуш паперу на рамі  

змієм у повітрі  

 

Леєр        Хвіст 

        для стійкості змія 

Котушка 

(написи на малюнку 1) 

        Вертикальний стрижень 

 

        Вуздечка Вертикальний стрижень 

Д. ІНСТРУКЦІЇ 

Покладіть змія на плоску робочу поверхню з пластиковими зчленуваннями у чотирьох кутах зверненими вниз. 

Перед тим, як накреслити конструкцію, розгладьте всі складки на ньому. (Зауваження: змій поставляється з 

ребрами жорсткості і прикріпленою вуздечкою. Покладіть їх у сторонці, так щоб вони не заважали вам 

конструювати і розфарбовувати змія. Збирайте їх на кроці 3, тільки після розфарбовування змія).  

 

1. КОНСТРУЮВАННЯ 

Використовуйте олівець, щоб злегка окреслити унікальну конструкцію змія на аркуші паперу. Або ви можете 

зробити розмітку на аркуші паперу перед тим, як ви дійсно зробите креслення змія. Використовуйте вашу уяву, 

щоб створити власний дизайн, або ви можете слідувати інструкціям на упаковці в пошуку ідей. Якщо ви 

задоволені дизайном, ви можете почати розфарбовування.  

2. ОЗФАРБОВУВАННЯ 

Розгладьте поверхню змія, щоб позбутися усіх складок перед розфарбуванням. При необхідності, ви можете 

закріпити змія декількома шматками клейкої стрічки. Розфарбуйте картинку на змії. Використовуйте вашу 

власну колірну схему або дотримуйтесь вказівок щодо розфарбування нижче. Закінчивши розфарбування, 

помістіть змія в місце, де б він міг сохнути протягом не менше 24 годин.  

3. СКЛАДАННЯ 

Покладіть вітрило на плоску поверхню з конструкцією, зверненою вниз. З'єднайте два ребра (які вже 

прикріплені до змія) за допомогою сполучень. Вставте два кінці в утримувачі відповідно зверху і внизу змія. 

Тепер відрегулюйте подвійне зчленування так, щоб «трохи сплющена V-подібна форма» була звернена нагору. 

Після всього цього вставте два рангоути в отвори на боці подвійного зчленування. Вони повинні бути під 

невеликим кутом. Вставте кінці рангоутів в утримувачі на лівому і правому кутах змія. Тепер сторона з 

малюнком повинна бути опуклою, а сторона з встановленою рамкою -увігнутою. 

Переверніть змія. На вуздечці є петля. Прикріпіть леєр на котушці до петлі. Зав’яжіть міцним подвійним вузлом. 

Потім прив'яжіть хвіст. Ваш повітряний змій власної конструкції готовий до польотів! 

(написи на малюнку 3) 



          З'єднайте два 

          вертикальних стрижня 

          разом 

Чиста сторона   Подвійне зчленування 

                 Зворотній бік 

            Петля 

       Розфарбуйте цю 

       сторону 

 

     Котушка    Зав’яжіть міцним 

          подвійним вузлом 

 

         Лицьова сторона 

ПОРАДИ ПО РОЗФАРБОВУВАННЮ 

Струсіть фарби перед тим, як їх відкрити. Якщо на поверхні фарби є прозора рідина, розмішайте фарбу 

зубочисткою або кінцем пензлика. Використовуйте свою власну колірну схему або зверніться до ілюстрації, як 

показано на упаковці. Для отримання кращих результатів наносіть більше одного шару фарби, але перед 

нанесенням другого почекайте, поки перший шар висохне. Завжди легше отримати темний колір на світлому 

тлі, ніж навпаки. Дотримуйтесь керівництва зі змішування кольорів, наведеного нижче, щоб отримати більше 

кольорів.  

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.  

Не змішуйте занадто багато кольорів разом, так як сумарний колір буде виглядати бруднуватим. 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 холодної 

води. 

 

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 


