OPOZORILO:

NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi delci.
Ni primerno za otroke do 3 let.

SET ZA IZDELAVO VETRNIH ZVONOV

Vsi obožujejo vetrne zvonove in zdaj lahko izdelate čisto svoje!
Zabavno barvanje in enostavno sestavljanje
A. VARNOSTNA OPOZORILA
1. Pred začetkom preberite ta navodila.
2. Primerno za otroke nad 8 let.
3. Priporočamo, da izdelek uporabljate s pomočjo in pod nadzorom odrasle osebe.
4. Barva lahko umaže oblačila, zato raje uporabljajte delovno haljo.
5. Delovno površino zaščitite s časopisom ali papirnatimi brisačami.
B. VSEBINA
2 glinena lončka (visoka 3,3 cm), 1 komplet barve, 1 čopič, set zvončkov dolžine 7 cm, debelejša vrvica, tanka vrvica in podrobna navodila.
Vsebina zadostuje za izdelavo enega kompleta zvonov, ki v končni obliki meri 18 cm.
C. VZORCI IN BARVE
Pred odprtjem barve dobro pretresite. Če na površju barve opazite bistro tekočino, barvo premešajte z zobotrebcem ali konico čopiča. Pred
prehodom na drugo barvo čopič operite z vodo in ga osušite s papirnato brisačo. Preden začnete barvati, svojo zamisel skicirajte na papir. Začnite
z barvanjem glinenih lončkov: lahko ju pobarvate z eno barvo, narišete vzorec, ali pa naredite enega enobarvnega in drugega pisanega. Pomagajte si s spodnjimi nasveti za mešanje barv. Če vaš komplet ne vsebuje vseh osnovnih barv, nekateri nasveti za vas ne bodo uporabni.
zelena = rumena + modra
citronsko zelena = rumena + malo modre
oranžna = rumena + rdeča
roza = rdeča + bela

rjava = rdeča + rumena + malo črne
turkizna = modra + bela + malo rumene
vijolična = modra + rdeča
svetlo modra = modra + bela

Če barvo mešate z belo, bo svetlejša; če jo mešate s črno, bo temnejša. Ne mešajte preveč barv skupaj, sicer bo končna barva motna. Najboljše
rezultate boste dosegli z več plastmi barve, vendar morate počakati, da se prva plast posuši, preden nanesete novo. Lažje je barvati s temnejšo
barvo po svetli površini kot obratno. Pred mešanjem ali nanašanjem nove barve vedno operite čopič. Za ta namen si pripravite kozarček z vodo.
Pametno je tudi, če barve mešate na paleti. Po uporabi pokrovčke barv tesno zaprite, da se barva ne posuši. Če se barva posuši, jo razredčite z
nekaj kapljami vode. Lahko dodate tudi kapljico sredstva za pomivanje posode in premešate. Barva se bo tako bolje oprijemala površine.

VPRAŠANJA IN PREDLOGI
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. V kolikor imate kakršnekoli
predloge ali vprašanja, ali če v kompletu manjkajo deli oziroma so okvarjeni, vas prosimo, da se obrnete na
našega distributerja: Singa d.o.o., Brnčičeva ulica 7, 1231 Ljubljana-Črnuče; telefon: 0590 444 60; e-mail:
info@singa.si. Lahko pa kontaktirate tudi naš oddelek za podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com,
faks: (852) 25911566, tel.: (852) 28936241, spletna stran: WWW.4M-IND.COM
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D. SESTAVLJANJE
Ko je barva popolnoma suha, vetrni zvon sestavite po naslednjih navodilih:
1. Vse štiri zvončke boste na glineni lonček privezali z dolgo tanko vrvico v enem samem kosu. Vrvico najprej vtaknite skozi luknjico na enem
zvončku.
2. Oba konca vrvice povlecite skozi eno luknjico na lončku tako, da zvonček obvisi približno 1 cm pod lončkom. Pozor: lonček mora biti obrnjen
navzdol, vrvico pa vtaknete zgoraj skozi dno lončka.
3. En konec vrvice prilepite na stran lončka z lepilnim trakom.
4. Vrvico nato vtaknite skozi naslednjo luknjico v lončku v smeri urinega kazalca.
5. Vrvico vtaknite skozi drug zvonček in nazaj skozi isto luknjico v lončku.
6. Postopek ponovite na naslednji luknjici.
7. Ko ste končali s četrtim zvončkom, preverite, ali vsi zvončki visijo na ustrezni razdalji od glinenega lončka. Če zvonček visi prenizko, povlecite
vrvico skozenj, dokler ne dosežete želene razdalje.
8. Odstranite lepilni trak in zvežite oba konca vrvice. Nato vzemite debelejšo vrvico in oba konca zvežite skupaj z dvojnim vozlom.
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9. Drug konec debelejše vrvice vstavite skozi sredinsko luknjico na lončku, na katerega so pritrjeni zvončki. Vrvico potegnite skozi do vozla. Vozel
naj bo dovolj širok, da vrvica ne bo mogla skozi zdrseti skozi luknjico.
10. Približno 5 cm nad prvim lončkom naredite še en vozel. Med lončkoma mora biti najmanj 1 cm prostora. Če zgornji lonček visi prenizko ali se
dotika prvega, vozel naredite toliko višje, da boste zadovoljni z razdaljo med lončkoma. Pozor: tudi drugi lonček mora biti obrnjen navzdol, vrvico
pa vtaknite skozi sredinsko luknjico.
11. Na koncu debelejše vrvice naredite zanko in vetrni zvonček je pripravljen, da ga obesite.
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