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

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

יצירת פעמון רוח
MAKE A WIND CHIME - 4551

הערה :למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה.

 .Aהוראות בטיחות
.1
.2
.3
.4
.5

יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה.
מומלצת השגחת ועזרת מבוגר.
ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל .8
צבע עלול להכתים בגדים .מומלצת לבישת סינר.
שמור על ניקיון אזור העבודה עם נייר עיתון או מטליות נייר.

 .Bמרכיבים
 2מיני כלי חרס מטרה-קוטה )בגובה  3.3ס"מ( 1 ,רצועת צבע 1 ,מברשת צבע 1 ,סט פעמונים באורך 7
ס"מ ,חבל ,פתיל ,חוט דקיק 4 ,מוטות פעמון והוראות מפורטות .המרכיבים מספיקים ליצירת סט אחד של
פעמוני רוח באורך  18ס"מ לאחר הרכבתם.

 .Cעיצוב וצביעה
לפני פתיחת הצבעים ,ערבב היטב .אם מופיע נוזל שקוף מעל הצבע ,השתמש בקיסם או בקצה מברשת
שיניים לערבב אותו .בכדי לשמור על הצבעים בהירים ,שטוף את המברשת ויבש אותה על חתיכת נייר לפני
השימוש בצבע אחר .נסה לשרטט את הרעיון שלך על חתיכת נייר לפני תחילת הצביעה .התחל בצביעת שני
כלי החרס מטרה-קוטה :תוכל לצבוע כל אחד בצבע אחיד ,לצייר ציור או לעשות קצת מכל דבר!
השתמש במדריך ערבוב הצבעים בהמשך ליצירת צבעים נוספים .חלק מההנחיות במדריך אינם תקפות
לערכה שלך אם הצבעים הדרושים לא כלולים בה.

מדריך עירבוב צבעים
ירוק= צהוב +כחול
כתום= צהוב +אדום
סגול= כחול +אדום
חום= אדום +צהוב +קצת שחור
ורוד= אדום +לבן
תכלת= כחול +לבן
ירוק ליים= צהוב +קצת כחול
טורקיז= כחול +לבן +קצת צהוב

ערבוב הצבעים עם לבן ושחור יגרום להם להראות בהירים או כהים יותר ,בהתאמה .אל תערבב יותר מדי צבעים
יחד .התוצאה עלולה להיראות עכורה .לתוצאות הטובות ביותר הוסף יותר משכבה אחת של צבע אך חכה
להתייבשות השכבה הראשונה לפני הוספת השכבה השנייה .תמיד קל יותר לצבוע בצבע כהה יותר על רקע צבע
בהיר יותר מאשר בסדר הפוך .תמיד שטוף את המברשת לפני ערבוב או שימוש בצבע חדש .הכן כוס קטנה של
מים למטרה זו .כדאי גם להשתמש במגש ערבוב כדי לערבב את הצבעים .סגור את מכסי הצבעים בחוזקה כדי
למנוע את התייבשות הצבע .אם הצבע יבש ,דלל אותו עם מספר טיפות מים .תוכל גם להוסיף טיפה קטנה של
נוזל שטיפת כלים לצבע ולערבב אותה .זה יעזור לפעולת הצביעה על המשטח.

שאלות וטענות
אנו מעריכים אותך כלקוח וסיפוקך ממוצר זה חשוב לנו .אם יש לך טענות או שאלות ,או
אם מצאת חלק מערכה זו חסר או פגום ,אנא אל תהסס ליצור איתנו קשר .כתובתנו -חברת ,LIA
ת.ד  4184הרצליה ביזנס פארק  .46141אתה מוזמן גם ליצור קשר עימנו באימייל,info@lia.co.il :
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