
   

                                                   

KŪRYBINIS RĖMELIS „SPALVŲ KOPOS“ 
NAUDOTOJO VADOVAS 

ĮVADAS 
 
Sveikiname Jus įsigijus kūrybinį kruopų pilstymo rėmelį spalvų kopos! 
Kūrybinio rėmelio spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduotos instrukcijoje. 
Prieš pradedant kūrybinį rėmelį naudoti, atidžiai perskaitykite instrukciją iki galo ir išsaugokite ją. 
 
TECHNINIAI PARAMETRAI 
 
Rėmas:           beržo mediena  Temperatūros režimas                    +5 - +45 °C 
Spalva:           natūrali         Santykinė oro drėgmė patalpoje     < 80 % 
Apdaila           skaidrus lakas  Rėmelio matmuo:      CDA4-0    366 x 264 mm 
Stiklas:           grūdintas, skaidrus, 4 mm         
Tarpas tarp stiklų:  5 mm                             
Pastaba: 
Dideli aplinkos temperatūros svyravimai gali pakenkti rėmeliui (jis gali deformuotis, pakeisti spalvą, skilinėti). 

 
GAMINIO KOMPLEKTACIJA 

 
Rėmelis su nuimama viršutine dalimi; 
Rėmelio laikikliai (2 vnt.); 
Piltuvėlis. 

 
NAUDOJIMAS 

 
Kūrybinis rėmelis yra daugkartinio naudojimo. Jį galite pripildyti, išberti ir vėl pripildyti neribotą kiekį kartų.   
 
Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad gaminys yra tvarkingas ir nepažeistas. 
Rėmelį imkite tik už šonų arba apačios. Viršutinė jo dalis yra nuimama - paėmus už jos, rėmelis gali išsprūsti ir 
sudužti.   
Įstatykite rėmelį į laikiklius (pav.1)  ir nuimkite jo viršutinę dalį  (pav.2). Tuomet tvirtai įstatykite piltuvėlį į 
rėmelį (pav.3) . 
 
Dėmesio! Paviršius, ant kurio statote rėmelį, turi būti lygus, kad kūrybinis rėmelis stovėtų stabiliai, neslystų. 
 
 

                                       
 
             Pav. 1                                                    Pav. 2                                                    Pav. 3 
 
 
 



 
Pasiruoškite birių produktų – pilstymui į rėmelį. Tam galite naudoti: 

• Maisto produktus (manų, sorų kruopas, grikius, aguonas, makaronus, druską ir t.t.);  
• Smėlį; 
• Smulkius daiktus (sagutes, karoliukus  ir t.t.) 

 
Perspėjimas: barstomos medžiagos turi būti švarios ir saugios naudojimui.  
 
Berkite norimus produktus į rėmelį ir kurkite savo paveikslą (pav.4). Bėrimui galite naudoti šaukštelius, 
semtuvėlius, pilti srovele tarp pirštų ar tiesiai iš maišelio / indelio.  

 

         
 

Pav. 4 
Baigę pilstyti, nuimkite piltuvėlį (pav.5) ir kruopščiai nuvalykite ant stiklo viršaus likusias birias dalelytes (pav.6). 
Uždėkite viršutinę kūrybinio rėmelio dalį (pav.7).  

          
 

                                           Pav. 5                               Pav. 6                 Pav. 7 
 
Perspėjimas: nenuvalius nuo stiklo paviršiaus birių medžiagų, viršutinė rėmelio dalis ant kūrybinio rėmelio 
sandariai neužsidės.  
 
Sukurtą paveikslą galite statyti ant bet kurio lygaus, mažai judinamo paviršiaus arba, prie medinių rėmelio šonų 
pritaisius virvelę / kobinius, pasikabinkite jį ant sienos. 

Patarimai 

Pilant skirtingus kiekius skirtingų birių produktų, galima išgauti įvairias formas bei 
tekstūras, o tuo pačiu pasimėgauti spalvų deriniais. Natūralių spalvų paveikslui 
rekomenduojame naudoti „namų atsargas“: druską (balta sp.),kukurūzų miltus 
(geltona sp.), aguonas (juoda sp.), grikius (ruda sp.) ir t.t. Ryškesnėms spalvoms 
išgauti, siūlome manus maišyti su spalvota smulkinta kreida. 
 

Kad kūrybinis rėmelis būtų išskirtinis, nepakartojamas ir vienintelis, ant 
jo stiklo dailės priemonėmis galima užrašyti arba užklijuoti sveikinimą, 
dedikaciją ar palinkėjimą.  
 

             

 
Naudojant papildomas priemones - teptukus, menteles ar kt., jų pagalba 
stumiant ir maišant birius produktus, galima sukurti įdomių raštų bei 
formų vaizdinius. 
 

                                    
Tarp rėmelio stiklų galima įdėti spalvoto popieriaus lapą – tai bus jūsų paveikslo fonas. 
Tuomet birių medžiagų pilstyti galėsite kur kas mažiau, o paveikslas vis tiek atrodys 
užbaigtas.  

 
 

 



Saugumo instrukcijos 

• Naudokitės šiuo gaminiu pagal instrukcijoje nurodytą paskirtį. Garantija bus pripažinta negaliojančia,
jeigu šis gaminys bus naudojamas pagal kitą, negu instrukcijoje nurodytą, paskirtį.

• Nenaudokite priemonės lauke ar drėgnose patalpose.
• Gaminys yra dužus. Ant jo negalima laipioti, jo mėtyti.
• Rėmelį imkite tik už šonų arba apačios. Viršutinė jo dalis yra nuimama - paėmus už jos, rėmelis gali

išsprūsti ir sudužti.
• Laikykite gaminį atokiau nuo karštų paviršių. Nelaikykite gaminio šalia šilumos šaltinių.
• Nepalikite gaminio ant nelygių, nestabilių paviršių, kad nenukristų, nenuslystų ir nesudužtų.
• Nemerkite gaminio į vandenį ar kokius nors kitokius skysčius.
• Šis gaminys gali būti naudojamas asmenų (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais

sugebėjimais arba asmenų, kurie neturi pakankamai patirties ir (arba) žynių naudotis šiuo gaminiu, bet
tik tuo atveju, kai gaminiu besinaudojantį asmenį prižiūri kitas asmuo, atsakingas už pastarojo saugumą.

• Vaikai gali naudotis šiuo gaminiu tik prižiūrint vyresniems asmenims.

Garantija 

Gaminys:         CDA4-0;  
Garantijos laikotarpis:     24 mėnesiai nuo pardavimo 
datos 
Pardavimo data: 

Gamintojas: Eventus group UAB 

Tel.: +370 675 47979 
El.p.: support@jonely.eu 
www.jonely.eu  

mailto:sales@eventus-group.eu
http://www.jonely.eu/

