
 

 

 

 

 

 

לחלון מוזאיקה  

  )פרח/פרפר/דולפין(

EASY-TO-DO-STICK-IT-EASY 

WINDOW MOSAIC- 04526 
  .למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה: הערה

 

A. הוראות בטיחות  
 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה .1

   .7ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל  .2

 .ת ועזרת מבוגרנדרשת השגח .3

הערכה והמוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא  .4

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני . נכון

 

B. מרכיבים 

. כוסות שאיבה והוראות מפורטות 4, לוח שקוף 1, תבנית עיצוב 1, חתיכות מוזאיקה צבעוניות 800מעל 

  .מ"ס X 26 26בגודל , רת תמונת המוזאיקה המוצגתשילובי צבע במוזאיקה ליצי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.Lia.co.il 

 

יש לקרוא את כל ההוראות : להורים
.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

לא מיועד . חלקים קטנים -סכנת חנק
.3לילדים מתחת לגיל   



C. הוראות 

 .מראש -חתוך או קרע את חתיכות המוזאיקה לאורך הרשת החתוכה .1

 .הנח את הלוח השקוף על תבנית העיצוב. קלף בעדינות את גליון המגן של הלוח השקוף .2

ונים על הלוח השקוף בעים השהדבק את חתיכות המוזאיקה בצ. החל בהכנת תמונת המוזאיקה שלך .3

יישארו  םהחדשניי EASY-IT-STICK -חרוזי ה. אין צורך בדבק וזה גם לא דביק. לפי התבנית מתחתיו

: הערות. זה קל לארגן מחדש את חרוזי המוזאיקה על הלוח גם כן. על לוח הבסיס השקוף כמו קסם

נקה אותן עם מי סבון , קורהאם זה . ייתכן ולא יידבקו כראוי, אם חתיכות המוזאיקה נעשות מאובקות

אותו תהליך ניקוי תקף ללוח השקוף כאשר הוא הופך . שוב" דביקות "הן יהפכו ל. ותן להן להתייבש

 .למאובק

: הערות(הנח את כוסות השאיבה בתוך כל חור של הלוח השקוף , לאחר סיום תמונת המוזאיקה שלך .4

אם כוס השאיבה הותקנה ). ת המוזאיקהמשטח השאיבה צריך לפנות לאותו צד שאליו דבוקות חתיכו

 .מגן על משטח המוזאיקה, הלוח השקוף צריך להיות על בצד החיצוני, כראוי 

 

D. רעיונות נוספים 

במקום להדביק את חתיכות . חומר המוזאיקה המצורף יישאר על רוב המשטחים החלקים כמו קסם

מראה או כל משטח מבריק אחר , מקרר, תוכל גם להדביק אותן ישר על חלון, המוזאיקה על הלוח השקוף

  .ליצירת אמנות מוזאיקה ייחודית בביתך

לאחר שתאסוף מספר עיצובים . זמינים EASY-IT-STICKישנם עיצובים רבים ושונים של מוזאיקה לחלון 

ליצירת תמונות מוזאיקה ) עם מבחר צבעים גדול בהרבה(שונים תוכל לשלב את כל חתיכות המוזאיקה 

  .מפורטות בהרבה של עיצובים משלך

כדי למלא את החללים ) כמו משולש או טרפז( אמני מוזאיקה שוברים את אריחי המוזאיקה לצורות שונות 

תוכל בקלות לחתוך את חתיכות , שלנו EASY-IT-STICK -עם מוזאיקת ה. מונות מפורטותליצירת ת

  !זה כל כך קל. המוזאיקה עם זוג מספריים ולארגן אותן איך שתרצה

  

E. שאלות וטענות  

 או ,שאלות או טענות לך יש אם .לנו חשוב זה ממוצר וסיפוקך כלקוח אותך מעריכים אנו

         ,   LIAחברת  - כתובתנו. איתנו קשר ליצור תהסס אל אנא ,פגום או חסר זו מערכה חלק מצאת אם

  , info@lia.co.il: עימנו באימייל קשר ליצור גם מוזמן אתה .46131' הרצליה ב 3194ד .ת

 . WWW.LIA.CO.IL  :אתר האינטרנט, 09-9502552: טלפון, 153-9-9502552: פקס

 

 

 

 

 

 


