
! Увага:
РИЗИК ЗАДУХИ-маленькі деталі.
Не призначено для дітей до 3 років.

ПОВІДОМЛЕННЯ БЕЗПЕКИ
Набори для ліплення з гіпсу вважаються хімічними іграшками. Будь ласка, прочитайте наступні запобіжні заходи та інструкції, перш ніж 
почати.
Порошок гіпсу
Гіпсовий порошок, що надається в цьому наборі, є різновидом сульфату кальцію. Матеріал безпечний для використання за 
призначенням. Однак після завершення проекту рекомендується мити руки. Якщо у вас є будь-яка відома алергія на шкірі, перш ніж 
використовувати набір, вам слід звернутися за порадою до лікаря. У разі випадкового проковтування зверніться до лікаря. Будь ласка, 
зателефонуйте в місцевий центр охорони здоров’я або до нашого дистриб’ютора продукції, як зазначено в нашій упаковці для 
отримання додаткової інформації. Будь ласка, напишіть тут свій місцевий номер телефону екстреної допомоги для швидкої перевірки: 

Перша допомога
У разі проковтування: прополоскати рот водою, випити трохи свіжої води. НЕ ВИКЛИКАТИ БЛЮВОТУ. Негайно зверніться за медичною допомогою. Візьміть 
хімікат та/або продукт разом із контейнером із собою. У разі травми завжди звертайтеся за медичною допомогою. У разі контакту з оком промийте його 
великою кількістю води, тримаючи його відкритим. Негайно зверніться за медичною допомогою. У разі потрапляння на шкіру промити уражену ділянку великою 
кількістю води. У разі вдихання вивести людину на свіже повітря.

• Ця хімічна іграшка не підходить для дітей віком до 5 років. Для використання під наглядом дорослих. Ця хімічна іграшка доступна дітям до 5 років. 
Прочитайте та дотримуйтесь цих інструкцій, правил продажу та першої інформації та збережіть їх для довідки. Неправильне використання гіпсу може 
призвести до травм і шкоди здоров’ю. Виконуйте тільки ті дії, які перераховані в інструкції. Оскільки здібності дітей різняться, навіть у межах вікових 
груп, наглядові дорослі мають на власний розсуд вибирати, які види діяльності підходять для конкретної дитини. Наглядаючий дорослий повинен 
обговорити з дитиною або дітьми попередження, інформацію про безпеку та можливі небезпеки перед початком діяльності.
• Територія навколо діяльності повинна бути подалі від будь-яких перешкод і подалі від вантажів. Воно повинно бути добре освітленим, вентильованим і 
поблизу водопроводу. Робоча зона повинна бути прибрана відразу після виконання робіт. Особливу увагу слід приділити торгівлі лугами та кислотами. 
Необхідно використовувати міцний стіл з термостійкою верхньою частиною.

Правила безпеки
• Не допускайте дітей до встановленого віку та тварин подалі від зони активного відпочинку. • Зберігайте комплект у недоступному для дітей місці. • 
Мийте руки після виконання заходів. Очистіть все обладнання після використання. • Не використовуйте будь-яке обладнання, яке не входить до комплекту 
або не рекомендоване в інструкціях або використання. • Не їжте, не пийте та не куріть у зоні діяльності. • Гіпсовий пил може подразнювати очі, ніс і 
горло. Не кладіть матеріал в рот. Не вдихати пил чи порошок. Не наносити на тіло. Уникайте контакту з очима. • Не вдихати пари
• У разі випадкового проковтування, будь ласка, зверніться до місцевої лікарні або нашого центрального офісу, щоб отримати першу допомогу.

Інші зауваження
• Перш ніж почати замішувати штукатурку, зверніть увагу на наступне:
• Гіпсовий порошок починає тверднути після змішування з водою. Це поступовий процес, при якому в’язкість суміші буде повільно зменшуватися, поки 
вона не стане твердою. Завжди стежте за станом штукатурки під час змішування. Виконуйте формування, коли суміш стане однорідною. Це приблизно 
через 3-5 хвилин після змішування з водою. 11 він починає розвиватися в «комоду», використовувати його або формувати буде важко. Рекомендується, 
щоб етапи змішування та формування, як описано на звороті, були завершені протягом 5-10 хвилин.
• Залишки штукатурки утилізувати належним чином. Не виливайте порошок в раковину або ванну, оскільки він може закупорити каналізацію. Посуд, що 
використовується для замішування гіпсу, промийте під проточною водою.

Деталь А: 1 х форма з 6 моделями, Деталь В: 1 х мішок гіпсового порошку, Пакет С: 1 х гумова магнітна смужка, Деталь D: 1 х малярська смужка, 
Деталь Е: 1 х пензлик, Деталь F: 2 х попередньо вирізані клейкі дошки, Деталь G: 2 х рамки для картин, Деталь Н: 6 х блискучих піщаних 
соломинок, частина 1: 1 х прозора пластина, Деталь J: 4 х пачки кольорових кришталевих намистин, частина К: 1 х тюбик клею, Деталь L: 1 х рядок, 
Деталь М: 1 х шаблон з 6 карт єдинорогів і детальна інструкція.

С 20194М  INDUSТRIAL DEVELOPMENТ LIMIТED. ALL RIGНТS RESERVED. 

ЗАНЯТТЯ 1 – ЛІПІТЬ ТА МАЛЮЙТЕ ЄДИРОГІВ
З набору вам знадобиться: 1 форма з 6 малюнками, 1 пакет гіпсового 
порошку, 1 гумова магнітна смужка, 1 смужка для фарбування, 1 пензлик.

Змішування
Наступні інструкції призначені для змішування ОДНОГО пакету гіпсу за раз. 
Перед початком роботи зверніть увагу, що штукатурну суміш потрібно пере-
мішувати довше 5 хвилин, оскільки вона починає схоплюватися після додавання 
води. Підготуйте чашу для змішування з гладкою внутрішньою поверхнею, 
паличкою для перемішування і приблизно 60-80 мл (2-2,7 рідких унцій) води. 
Розріжте пакет з гіпсовим порошком (120 г/ 4,2 унції) і вилийте його в миску. 
Починайте додавати воду повільно, але не додавайте всю воду відразу, 
оскільки це може зробити гіпсову суміш занадто рідкою для форму-вання. 
Замість цього обережно перемішуйте суміш, повільно додаючи воду, і стежте за 
консистенцією гіпсової пасти. За звичайних умов мішечковий пластир (120 г) 
стане гладкою пастою, якщо до нього додати приблизно 60-80 мл води. Будь 
ласка, не забудьте вирівняти все змішування протягом 5 хвилин після початку 
додавання води, оскільки штукатурка починає схоплюватися після того, як вода 
змішується.
Виливання форми
Поставте форму на рівну поверхню. Залийте штукатурну суміш у порожнини. 
Акуратно перемішайте форму, щоб позбутися від бульбашок повітря.
Залишіть гіпс затвердіти
Це займе приблизно 60 хвилин і виділить трохи тепла при кімнатній 
температурі. Підготуйте шматок м’якої тканини на тарілці. Коли гіпс повністю 
затвердіє, обережно притисніть форму ззаду, щоб вивільнити затверділий гіпс 
на підготовлену тканину
Розпис та декорування
Ви можете починати фарбувати затверділу штукатурку, коли вона ще волога. 
Однак для досягнення найкращих результатів рекомендується почекати, поки 
штукатурка повністю висохне. Скористайтеся власною колірною схемою або 
зв’яжіться з ілюстраціями, як показано нижче, для ідей. Дотримуйтесь інструкції 
зі змішування кольорів нижче, щоб отримати більше кольорів.
Застосвання магнітів
Дочекайтеся повного застигання і висихання штукатурки, оскільки магніт може 
не міцно прилипнути до вологої поверхні. Перевірте, чи гладка спина. 11 ні, 
попросіть дорослого відполірувати спинку наждачним папером. Розріжте 
магнітну смужку на шматочки розміром приблизно 18 мм х 25 мм. Зніміть 
підкладку і щільно наклейте на тильну сторону затверділої штукатурки. Вітаю! 
Тепер ви можете використовувати власне творіння як магніти.

Змішування кольорів 

Зелений = Жовтий 
Помаранчевий = Жовтий 
Зелений = Жовтий 
Голубий = Синій
Світлорожевий = Рожевий 
Бірюзовий = Синій 
Коричневий = Жовтний 

+ Синій 
+ Рожевий 
+ трохи Сінього 
+ трохи Білого
+ торохи Білого
+ Білий
+ Pожевий 

+ трохи Жовтого 
+ трохи Синього 

• Не змішуйте занадто багато кольорів разом, оскільки остаточний колір буде 
мутним.
• Завжди мийте пензлик перед змішуванням або нанесенням нового кольору. 
Приготуйте для цього невелику чашку води. Також непогано використовувати 
лоток для змішування або фарби.
• Щільно закрийте каструлі кришки, щоб фарба не висихала. Якщо фарба 
висохла, розбавте її кількома краплями води.

Набір для творчості Чарівні єдинороги 4 в 1



ЗАНЯТТЯ 2 - БЛИСКУЧІ ЄДИНОРОГІ
З набору вам знадобляться: 2 попередньо вирізані клейкі дошки, 2 рамки для картин і 6 блискучих піщаних соломинок. 

1. Виберіть дошку і відклейте одну ділянку. Вам пропонується додавати пісок до зображення по частинах.
2. Виберіть кольорову соломинку піску та натисніть на кінчик, щоб відкрити її. Посипте пісок і потріть його поверхню липкої дошки.
3. Прибрати зайвий пісок. Повторіть наведені вище дії, щоб закінчити всю картину.
4. Відклеїти дві сторони липкої дошки і приклеїти до рами. Ваше мистецтво з блискучим піском єдинорога завершено!

ЗАНЯТТЯ 3 – Кристалічний Ловець Сонця 
З набору вам знадобиться: 1 прозора пластина, 4 пачки кольорових кришталевих намистин, 1 тюбик клею і 1 мотузка. 
 

1. Пропонується декорувати поверхні по частинах. Нанесіть  клей рівномірно на одну ділянку кожен раз.
2. Акуратно відріжте куточок пакета від кристалітних кульок. Не робіть отвір занадто великим, щоб ви могли легко контролювати кількість кульок, 
які висипаються. Рівномірно посипте їх на склеєні поверхні. Прикрасьте тарілку кольорами на свій вибір. Залиште висихати на ніч.
3. Щоб завершити ловець Сонця, прив’яжіть срібну нитку у верхній частині тарілки для підвішування.

ЗАНЯТТЯ 4 – КАРТКИ ЄДИРОГІВ AR
Вам знадобиться з набору: 1 шаблон з 6 карт єдинорогів. 

1. Видаліть єдинорогів із шаблону. Складіть картки єдинорога.
2. Спеціальні функції карт єдинорогів потрібно активувати за допомогою програми AR Unicorn™. Використовуйте смартфон або планшет, щоб 
завантажити програму з Google Play™ або AppStore®. Відкрийте додаток і наведіть свій пристрій на картки єдинорога, щоб оживити їх! Знімайте з ними 
відео, фотографії чи селфі та діліться листами з друзями або в соціальних мережах.




