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• ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не призначено для дітей віком до 36 місяці. Рекомендовано для дітей віком від 36 
місяців. • Містить дрібні деталі, які можуть бути проковтнуті, не залишати дитину наодинці з іграшкою. 
Може викликати задуху. • Видаліть всі елементи пакування, перш ніж дати дитині. • Мийте руки після 
використання! • Потрібні 2 батарейки 1,5V AA (не входять до комплекту). • Батарейки необхідно вставляти 
з дотриманням полярності. • Потрібно використовувати лише батарейки вказаного розміру та типу. • Не 
змішуйте акумулятори та батарейки. • Не змішуйте старі та нові батарейки. • Розряджені батарейки 
необхідно вийняти з іграшки. • Неперезаряджайте батарейки, які не підлягають перезарядженню. • 
Акумулятори слід заряджати лише під наглядом дорослих. • Перед заряджанням акумулятори необхідно 
вийняти з іграшки. • Не замикайте клеми живлення. • Не кидайте батарейки у вогонь. Вони можуть 
вибухнути. • Не викидайте батарейки, а утилізуйте їх як побутові хімічні відходи. Будь ласка, 
використовуйте місцеві пункти прийому відходів. • Дизайн, комплектність та колір може відрізнятися від 
зображення на упаковці. • Зберегайте усю необхідну інформацію для подальшого використання. 

• Підготуйте своє робоче місце, покладіть папер чи картон, щоб захистити його. Фарбу можна 
зтерти з поверхні/рук чи випрати річ, але воно може забруднити певні поверхні, тканини або 
шкіру.
• В комплект входять рукавички для захисту рук під час роботи з аерографом або під час роботи 
з плюшем до того, як фарби висохнуть. Не забудьте одягнути їх!
• Перш ніж розфарбовувати свого плюшевого вихованця, потренуйтеся малювати аерографом 
на папері.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПЛЯМИ: Фарби для аерографа можуть залишати плями на певних поверхнях. Не використовуйте 
аерограф поруч з килимовим покриттям, меблями, деревом або поверхнями, які не можна прати або які можуть легко 
забруднитись. Не торкайтеся фарб, поки вони мокрі. Будьте обережні, щоб не не переносити кольори на інші поверхні, доки 
фарби вологі. Зачекайте, поки кольори повністю висохнуть.

ВАЖЛИВІ ПОРАДИ:
• Після використання вийміть маркер з аерографу. Надягніть ковпачок на маркер. Для досягнення найкращих 
результатів зберігайте маркери для аерографа у горизонтальному положенні або ковпачком донизу.
• Якщо кінчик маркера аерографа здається сухим, капніть невелику краплю води на кольоровий наконечник і 
опустіть маркер кольоровим наконечником до низу на кілька хвилин.
• Якщо наконечник аерографа засмічений чи з нього капає фарба , очистіть сопло паперовим рушником.
• Завжди вимикайте аерограф, якщо не використовуєте його. Вийміть батарейки, якщо ви не плануєте 
використовувати аерограф протягом тривалого часу. 
• Ніколи не спрямовуйте аерограф в очі, рот або на тіло. Маркери аерографа не повинні використовуватись на 
шкірі!
• Якщо фарби випадково потрапили на руки або на шкіру, негайно промийте їх водою з милом.
• Для гри можна використовуват тільки маркери з набору. Барвники маркерів - це унікальна формула, тому 
іграшку можна прати. Маркери, що входять в комплект, мають спеціальний розмір, щоб правильно 
вписуватися в аерограф.

Вставте батарейки в аерограф. Потрібна 
допомога дорослих. Використовуйте 
хрестоподібну викрутку, щоб викрутити гвинт та 
відкрити батарейний відсік. Вставте 2 батарейки 
AA 1,5V з дотриманням полярності. Потім 
закрутіть гвинт, щоб закрити відсік для 
батарейок.

ON
(УВІМК)

OFF
(ВИМК)

Натисніть кнопку ON (УВІМК), щоб 
увімкнути пристірй. Зверніть увагу, 
коли ви не використовуєте, завжди 
вимикайте пристрій (натисніть 
кнопку OFF (ВИМК)).

Виберіть маркер та зніміть ковпачок. Вставте маркер в 
отвір аерографа. Злегка поверніть маркер для 
оптимального використання. Обов'язково натисніть на 
нього, щоб забезпечити належний потік повітря. 
Попрактикуйтесь спочатку фарбувати на папері, перш ніж 
наносити фарбу на іграшку.

По мірі того, як ви будете використовувати 
аерограф, кінчики маркерів стануть сухими від 
потоку повітря. Вимкніть аерограф та видаліть 
маркер. Зануріть кінчик маркера в невелику 
кількість чистої води, щоб змочити його. Акуратно 
промокніть кінчик маркера паперовим рушником, 
щоб зібрати зайві краплі води. Потім вставте 
маркер назад у аерограф.

Тримайте пістолет на відстані близько 1,2 см від 
іграшки. Направте аерограф на те місце, куди ви 
бажаєте нанести колір. Ви можете використовувати 
трафарети з наліпками для створення різних 
візерунків або змішування кольорів! 
Поради: Очистіть носик, якщо будете 
використовувати інший колір маркера. Коли ви 
змінюєте колір, перш ніж розфарбовувати іграшку, 
розфарбуйте аркуш паперу, тому що у вас можуть 
залишитися залишки попереднього кольору, які 
змішаються з новим кольором.

Використовуйте багаторазові 
самоклеючі трафарети, для створен- 
ня малюнків або візерунків. Ідеї 
дизайну дивіться нижче.

Зануріть, щоб

змочити!

1.5V AA

1.5V AA

Трафарети можна використати повторно. Після 
того, як ваші фарби висохнуть, видаліть 
трафарети та поверніть їх на аркуш.
Надягніть рукавички під час зняття, якщо фарба 
все ще волога.

ЯК СУШИТИ: ВАЖЛИВО! ПРАННЯ:

Дайте фарбі повністю висохнути. Щоб 
уникнути змазування кольору або 
перенесення кольору на шкіру чи поверхні, 
не торкайтеся іграшки, поки вона повністю 
не висохне. Час висихання може 
змінюватись в залежності від кількості 
нанесеного кольору та умов вологості. Це 
може тривати до 24 годин. Перевірте, чи 
висохла іграшка, спочатку доторкнувшись до 
невеликої ділянки.

Ви можете випрати ірашку, щоб зробити 
новий дизайн! Попросіть допомоги у 
дорослих. 
РУЧНЕ ПРАННЯ:  під прохолодною проточною 
водою, поки не зникне весь колір аерографа
МАШИННЕ ПРАННЯ: Прати окремо в 
холодній воді. Витисніть зайву воду. Дайти 
повністю висохнути перед фарбуванням.

Є 2 типи трафаретів: для створення кольорових візернуків або білих візерунків на кольоровому фоні!
ВИКОРИСТАННЯ САМОКЛЕЮЧІХ ТРАФАРЕТІВ:

Зніміть трафарет з листа. Видаліть внутрішні форми, а потім приклейте 
їх на іграшку. Направте аерограф на трафарет. Тримайте його на 
відстані близько 1,2 см від поверхні під час фарбування.

Зніміть трафарет з листа. Приклейте на іграшку. Направте аерограф 
на краї фігури. Тримайте його на відстані близько 1,2 см від поверхні 
під час фарбування.

Кольорові 
візерунки!

Білі візерунки на 

кольорову фоні!
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• 1 М’ЯКА ІГРАШКА, 1 АЕРОГРАФ, 4 МАРКЕРИ, 120 ТРАФАРЕТІВ, 1 ПАРА 
РУКАВИЧОК.

В наборі:В наборі:

TIE-DYE

(ТАЙ-ДАЙ)

ІНСТРУКЦІЯ
Набір DIY Style 4 Ever

ІНСТРУКЦІЯ
Набір DIY Style 4 Ever

арт. OFG242 
Єдиноріг

арт. OFG249 
Щеня

арт. OFG248 
Кошеня

ТЕХНІКИ ФАРБУВАННЯ:ТЕХНІКИ ФАРБУВАННЯ:

КОСМОС ТВАРИНИ

TIE-DYE ВИХОР

(ТАЙ-ДАЙ ВИХОР) СОЛОДОЩІ
ВІЗЕРУНКИ

Для гри необхідні батарейки 2 шт*1,5V АА/LR6 (не входять в комплект).

ВИКОРИСТАННЯ АЕРОГРАФА:ВИКОРИСТАННЯ АЕРОГРАФА:


