
 

ΣΕΤ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 

 
Τροχός αγγειοπλαστικής 

 

 

Δίσκος αγγειοπλαστικής 
 

 

Στήριγμα για διακόσμηση και 
γλυπτική 

 

 
6 ακρυλικά χρώματα 

 

 

2 εργαλεία γλυπτικής 
 

 

Σχοινί κοπής με λαβές 
 

 
2 πινέλα με φυσική τρίχα 

 

 

Παλέτα χρωμάτων 

 

 

Πηλός 800 γρ. 

 

 

Εγκατάσταση μπαταριών(δεν περιλαμβάνονται): 
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι σταυρωτό για να ξεβιδώσετε το κάλυμμα της μπαταρίας, περιστρέφοντας με τη φορά του 
ρολογιού. Εισάγετε 2 μπαταρίες τύπου 1.5V ‘D’ με το σωστό προσανατολισμό. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα και 
βιδώστε (εικ.1).   
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
Για να μαλακώσετε τον πηλό προσθέστε αρκετό νερό. Στη συνέχεια ζυμώστε μέχρι να αποκτήσει τη σωστή υφή (εικ.2).  
Ο πηλός πρέπει να είναι μαλακός, όχι ρευστός. 
Τοποθετήστε τον πηλό πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο. Ανοίξτε το διακόπτη που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος του 
τροχού μετακινώντας τον στην ένδειξη 1 ή 2 ανάλογα με τη ταχύτητα περιστροφής που επιθυμείτε. 
Πιέζοντας τον πηλό σταδιακά μπορείτε να πετύχετε το επιθυμητό σχήμα. 
Τοποθετήστε τους αντίχειρες στο κέντρο του πηλού κατά την περιστροφή του δίσκου(εικ.3). 

 
 

  
 

Ζυμώνοντας τον πηλό λίγο λίγο, μπορείτε να ανοίξετε, να κλείσετε ή να ανεβάσετε τον πηλό οδηγώντας τον προς την 
κατεύθυνση που θέλετε (εικ.4, 5) 
Για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο με σχήμα λαιμού μπουκαλιού πρέπει να το πιάσετε με τα χέρια κλειστά (από έξω) 
και να ζυμώσετε απαλά ενώ τα χέρια ανεβαίνουν (εικ.6) 
 

                            
 



Εκμεταλλευτείτε την περιστροφική κίνηση του τροχού για να ισιώσετε την εξωτερική επιφάνεια με τα δάχτυλα και το χέρι 
(εικ.7) 
Δώστε σχήμα στο εσωτερικό του αντικειμένου χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας ή ένα εργαλείο γλυπτικής (εικ.8). 
Χρησιμοποιώντας το στήριγμα για διακόσμηση (που τοποθετείται στην ειδική εσοχή) και τα εργαλεία γλυπτικής (εικ.9), 
μπορείτε να χαράξετε γραμμές, κύματα ή οποιοδήποτε άλλο σχέδιο επιθυμείτε στο αντικείμενο. 
Για να διαχωρίσετε το αντικείμενο από τον περιστρεφόμενο δίσκο χρησιμοποιήστε το σχοινί κοπής με τις λαβές 
(εικ.10,11) 

 

                            
Το χρώμα πρέπει να περαστεί αφού το αντικείμενο έχει στεγνώσει στον αέρα.  
Διακοσμήστε τα αντικείμενα όπως επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα ακρυλικά χρώματα (εικ.12) και ολοκληρώστε με 
βερνίκι για πιο λαμπερό τελείωμα. 
 

                             
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Επαφή με τα μάτια: κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Επαφή με την επιδερμίδα: σε περίπτωση ερεθισμού, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. 
Εισπνοή: αν προκληθεί κάποιος ερεθισμός ή πόνος κατά την εισπνοή, βγείτε στον καθαρό αέρα.  
Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Κατάποση: ξεπλύνετε καλά το στόμα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 

Προσοχή: Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση από παιδία 8 ετών και άνω. 
Συνιστάται η επίβλεψη ενηλίκου. 
Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. 
Η μη ορθή χρήση ενδέχεται να είναι επιβλαβής για την υγεία. 
Κρατήστε κατοικίδια και παιδία κάτω των 8 ετών μακριά από το χώρο κατασκευής.  
Αποθηκεύετε το προϊόν μακριά από παιδιά. 
Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.  
Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν περιέχονται στη συσκευασία. 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην τοποθετείτε το προϊόν στο στόμα. 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου. 
Εισάγετε τις μπαταρίες με το σωστό προσανατολισμό. 
Να αφαιρούνται οι μπαταρίες των οποίων η διάρκεια ζωής έχει τελειώσει. 
Να μην βραχυκυκλώνουν οι ακροδέκτες παροχής. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Προσοχή: κρατήστε τις μπαταρίες τύπου Α μακριά από παιδία καθώς είναι εύκολο να καταποθούν.  
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σας σε περίπτωση κατάποσης. 
Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και κρατήστε τες για μελλοντική χρήση. 


