
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
270441 CRAZY CHIC EMOTION BRACELETS-IMENA ŠK. 15239 
Preberite in shranite navodila za kasnejšo uporabo. Sledite sličicam na slikovnih originalnih navodilih.  
Vsebina: plastična naprava za sestaviti, jeklena vzmet, plastična osnova, 3 tuljave in 3 plastične sponke "ustavi trak", modularni žig (52 črk in 18 ikon), spužvi 
s črnilom dveh različnih barv (modra in vijolična barva), nedrseče noge, barviti trakovi (roza,  svetlo moder, rumen  trak),  kovinske zaponke in končne zaponke, verigo srebrne 
barve, nalepko Crazy chic. Set vsebuje črke z angleško abecedo.  Setu nista priložena: okrogle škarje in pince. Priporočamo otrokom od 7. leta starosti dalje. 
Navodila za uporabo: Predno začnete, izberite dovolj velik in dobro  osvetljen  prostor za delo. Delovno površino, da ostane čista,  zaščitite  s plastičnim prtom ali s časopisnim 
papirjem. Sestava naprave: sestavo, montažo mora izvesti izključno odrasla oseba.  Opozorilo. Prepričajte se, da so vsi sestavni deli pravilno pričvrščeni, predno dovolite, da 
se otrok igra z igračo.  Sledite sličicam na originalnih navodilih. 
Obrnite plastično osnovo na hrbtno stran in vstavite 4 nedrseče noge v ustrezne položaje kot kaže slika/fig 1. Vzemite vse sestavne dele, ki so potrebni za sestavo žiga 
(slika/fig 2). Opomba: prosite odraslo osebo, da odstrani sestavne dele s plastične opore.  Če ostane kakršen koli oster delec, ga takoj odvrzite stran.  Prvo,  združite dva dela, 
ki oblikujeta gumb v obliki romba (slika/fig 3). Vstavite Podporo v obliki črke »T« v ustrezen okvir. Prepričajte se, da ste ga obrnili v pravo smer (slika/fig 4 in 5). Potisnite ga 
skozi  jekleno vzmet kot prikazuje slika/fig 6. Opozorilo. Jekleno vzmet mora sestaviti odrasla oseba. Sestavite sestavne dele, predno izročite igračo otroku. Šele, ko ga vstavite 
v jekleno vzmet, lahko zavarujete  gumb v obliki romba s podporo v obliki črke »T«  (slika/fig 7). Vzemite dele »A« in »B« plastičnega obroča  (slika/fig 8). Vstavite celotno 
sestavljeno podporo v lupino »A« (slika/fig 9).  Zaključite obroč z elementom »B« (slika/fig 10), bodite pozorni, da bodo vsi zatiči v pravilni poziciji.  Sedaj vstavite obroč v 
plastično osnovo, tako da stranske zatiče potisnete v ustrezne reže (slika/fig 11 in 12). Vstavite spužvi namočeni s črnilom v ustrezen vložek (slika/fig 13) in nalepite nalepko 
Crazy chic v središče obroča (slika/fig 14). Set vsebuje 2 identična okvirja iz gume s črkami (2 identični abecedi=52 črk in 18 ikon). S škarjami odstranite črke iz gumijastega 
okvirja (slika/fig 15) in jih postavite na plastično osnovo (slika/fig 16). 
UREJANJE TRAKOV: opomba: Da bo igrača delovala pravilno, morate uporabite poseben tip trakov. Črnilo je na vodni osnovi, zato je bolje, če uporabite trakove, ki so priloženi 
setu ali pa uporabite »grosgrain« trakove (vedno širine 10 mm), ki jih najdete v galanteriji. Ne priporočamo uporabe satenastih trakov, saj se črnilo bolj razmaže in natisnjeno 
črko bo težje prebrati. Vodilo, ki se uporablja za namestitev  tuljav in trakov držijo trakove širine 10 mm. Imejte v mislih, da so črke visoke 5 mm. Namestite trakove na  
tuljave, uporabite košček samolepilnega traku, da drži en konec traku na mestu, predno trak ovijete okrog tuljave (slika/fig 17-18-19-20). Izberite barvo traku, ki jo želite 
natisniti in položite ostala dva na nosilce vretena (slika/fig 21).  Namestite tuljavo s trakom, ki ste ga izbrali, v luknjo na levi strani plastične osnove (slika/fig 22),  nežno jo 
potiskajte  na mesto. Raztegnite trak, tako da ga položite čez vodilo za tiskanje (slika/fig 23). Učvrstite ga z dvema priloženima plastičnima sponkama »ustavi trak« (slika/fig 
24). 
SESTAVLJANJE BESEDE ZA TISKANJE:  Vzemite nosilec za žig v obliki glavnika (slika/fig 25).  Držite nosilec in ga obrnite »na glavo«, nato začnite z natikanjem črk na njega, z 
leve proti desni (slika/fig 26). Delo sestavljanja besed iz črk vam olajša dejstvo, da je črka prikazana tudi na strani žiga (slika/fig 27).  Ko so vse črke na mestu, ki sestavljajo 
želeno besedo, namestite nosilec na okvir (slika/fig 28 in 29), ki drži črke na mestu, da se ne premikajo med tiskanjem. Nosilec vstavite v ustrezno režo na desni strani obroča 
(slika/fig 30).  
KORAKI TISKANJA: predno premaknete obroč za tiskanje, se prepričajte, da ste odstranili zaščitni pokrov s spužve namočene s črnilom  (slika/fig 31). Ko zaključite z uporabo 
igrače, vedno položite zaščitni pokrov nazaj na spužve, da se črnilo ne posuši.  
Na tej točki položite vašo dlan v ročaj za obroč  (slika/fig 32) , in jo potiskajte, dokler ne dosežete drugega položaja ( v vrsti z drugo kroglo na osnovni tirnici). To vam omogoči, 
da uporabite modro črnilo (slika/fig 33). Enostavno potisnite gumb v obliki romba navzdol, da prenesete črnilo na žig  (slika/ fig 34).  Spustite gumb v obliki romba za dvig žiga, 
in nato potisnite obroč naprej (slika/fig 35) za toliko, dokler ne doseže zadnjega položaja (4. žoga označena na osnovni tirnici) kot prikazuje slika/fig 36. Potisnite gumb v obliki 
romba navzdol (slika/fig 37) , da se črke natisnejo na trak. Takoj za tem, namestite obroč nazaj na prvi položaj, prepričajte se, da se je žig (in s tem tudi gumb v obliki romba)  
vrnil nazaj na začetni položaj (slika/fig 38 in 39). Ne sproščajte traku s premikanjem na stran, saj, če črnilo ni suho, ga lahko razmažete!  Odstranite plastični sponko »ustavi 
trak« (slika/fig 40) in uporabite škarje, da odrežete trak (slika/fig 41) in ga odstranite z osnove. Pustite ga, da se posuši. Odrežite odvečni trak z druge strani (slika/fig 42). 
KORISTNI NASVETI: Vsakokrat, ko zaključite s tiskanjem in pred sestavljanjem  nove besede za tisk,  izvlecite žig iz vodila in dobro očistite črke z uporabo  papirnatih brisač, da 
odstranite črnilo in ohranite vse čisto (slika/fig 43/44). Če ima ime ali beseda, ki jo želite natisniti več kot 8 črk,  priporočamo, da jih natisnete v dveh ali več korakih, bodite 
pozorni na razmik. Ponovna napnite trak na vreteno na levi strani in sledite korakom, ki jih prikazujejo sličice  od 45 do 56.  Opomba: da zagotovite, da ni vmesnih prostorov, 
namestite zadnjo tiskano črko na desno stran plastične sponke »ustavi trak«, predzadnjo črko pa pod njo (slika/fig 52). Za kreiranje besedila v dveh tonih, razdelite tiskanje na 
2 fazi, prvo natisnite črke z uporabo modrega črnila (slika/fig 57), nato pa v drugi fazi uporabite vijolično črnilo  (slika/fig 58 in 59).  Če želite sestaviti dolg stavek, ga lahko prvo 
poskusite zapisati na list papirja, da ne boste naredili napake pri tiskanju na trak. Začnite s sestavljanjem in tiskanjem zadnje besede v stavku; enostavno potegnite trak na 
desno in pustite ustrezen prostor,  vse dokler niste zaključili s prvo besedo stavka. Če potrebujete poseben karakter (akcent, apostrof, itd.),  uporabite nalivno pero in zapišite 
direktno na trak po tem, ko ste natisnili besedo. 
OKRASITEV ZAPESTNIC: Počakajte, da se črnilo na potiskanem traku posuši (lika/fig 60), pred nanašanjem končnih sponk. Prosite odraslo osebo, da vam s končnimi kovinskimi 
zaponkami zaključi oba konca traku s pomočjo pincete (slika/fig 61: pinceta ni priložena setu). Vzemite 2 koščka s priložene verige, ki naj vsebuje 2 in 3 obročke s pomočjo 
katerih boste ustvarili razširitev zapestnice, nato namestite zaponke (slika/fig 62 in 63). Zaponko namestite tako, da odprete zadnji obroč na verižici, namestite zaponko, nato 
pa ponovno zaprete obroček na verižici. Razširitev zapestnice je odvisna od dolžine tiskanega besedila in obsega zapestja osebe, ki bo nosil/a zapestnico. Če želite, pa namesto 
zaponke in sponk, naredite pentljo za zaključek zapestnice. Natiskajte sporočilo, vaše čustvo, vašo strast in imena vaših prijateljev. Izdelajte veliko čustvenih zapestnic  in jih 
podarite komur želite (slika/fig 64). 


