
Join the trays together as 
shown. Place the beads onto the 

trays to match the colours
on the template.

Holding 10cm away from 
design, evenly spray your 
complete design along the 
join of the design as shown. 
Allow 10-15 minutes to 
dry before removing.

Insert your finished design
into your Mega Pix 
frame. Wow look 
at your Mega Pix!

Wall hanging frame
• Pop Tab 3 out and fold along 

dotted line.
• Slide your Beados design in from top.
• Place your picture frame onto 
  picture hook

STREDNE NÁROČNÉ
STŘEDNĚ OBTÍŽNÉ Poutko

Úchytka

Zajisti stojánek papírovou aretací.
Zaisti stojanček papierovou poistkou.

Přenosný rámeček
Vyjmi stojánek a přelož ho v naznačeném ohybu.
Vyjmi papírovou aretaci  a přelož ji v naznačeném ohybu.
Zajisti stojánek aretací.
Vsuň Bindeez obrázek do rámečku.

Zavěšení rámečku
Vyjmi poutko a  přelož ho v naznačeném ohybu.
Vsuň Bindeez obrázek do rámečku.
Zavěs obrázek na háček.

Prenosný rámček
Vyber stojanček a prelož ho pozdĺž naznačenej čiary.
Vyber papierovú poistku a prelož ju pozdĺž naznačenej čiary.
Zaisti stojanček papierovou poistkou.
Vsuň Bindeez obrázok do rámčeku.

Zavesenie rámčeka
Vyber úchytku a prelož ju  pozdĺž naznačenej čiary.
Vsuň Bindeez obrázok do rámčeku.
Obrázok zaves na háčik.

Poutko
Úchytka

Aretace
Poistka
Stojánek
Stojanček

OBTÍŽNÉSNADNÉ
ĽAHKÉ NÁROČNÉ

Stupně obtížnostiStupně obtížnosti Stupne náročnostiStupne náročnosti

• Ujisti se, že značka šablony odpovídá značce formy.
• Uisti sa, že značka šablóny zodpovedá značke formy.

• Umísti hotový obrázke do blízkosti okna nebo průvanu. Urychlíš tak schnutí. 
• Pokud po nasprejování nejsou Bindeez korálky dostatečně spojeny, 
  opakuj krok 4.
• Tvůj obrázek bude pevnější, pokud zopakuješ krok 4 i pro druhou 
  stranu obrázku.
• Umísti již skoro suchý obrázek pod knihu, krásně se vyrovná.
•  Sprejováním zajistíš, že se malé množství vody dostane mezi každý korálek.

• Umiestni hotový obrázok poblíž okna alebo prievanu. Urýchliš tak schnutie.
• Ak nie sú Bindeez korálky dostatočne spojené ani po nasprejovaní, opakuj 
   krok 4.
• Tvoj obrázok bude pevnější, ak zopakuješ krok 4 i na druhú stranu obrázku. 
• Umiestni už skoro suchý obrázok pod knihu, krásne sa vyrovná.
• Sprejovaním zaistíš , že sa malé množstvo vody dostane medzi 
  každú korálku.

VERTIKÁLNÍ  FORMA DIAGONÁLNÍ FORMA

VERTIKÁLNA 
FORMA

DIAGONÁLNA 
FORMA

FormyFormy FormyFormy

TipyTipy TipyTipy

Umiestnenie rámčeka

Spoj obě formy tak, jak je ukázáno 
na obrázku.
Spoj obe formy tak , ako je uvedené 
na obrázku.

Pokládej korálky do formy tak, aby barvy korálků 
odpovídaly barvám na šabloně.
Vkládaj korálky do formy tak, aby farby korálok 
zodpovedali farbám na šablóne.

Nyní stejným způsobem vyrob druhou 
část obrázku.
Teraz vytvor  druhú časť obrázku 
rovnakým spôsobom.

Spoj obou částí  obrázku postříkej vodou. Sprej 
s vodou drž cca. 10cm nad obrázkem. Než svůj 
výtvor vyjmeš z formy, nechej ho schnout 10-15 
minut.
Časť, ktorá spája obe obrázky  postriekaj vodou. 
Sprej s vodou drž cca 10 cm nad obrázkom. Skôr 
ako svoj výtvor vyberieš z formy, nechaj 
ho uschnúť 10-15 minút.

Vlož svůj hotový obrázek do tvého Bindeez 
rámečku. Wow, podívej, jak je tvůj 
Mega obrázek úžasný! 
Vlož svoj hotový obrázok do tvojho 
Bindeez rámčeka. Fíha, pozri aký
je tvoj Mega obrázok úžasný!

Obě části obrázku polož doprostřed formy tak, 
aby se okraje dotýkaly a  obrázek navazoval.
Obe časti obrázku polož uprostred formy tak, 
aby sa okraje dotýkali a obrázky na seba 
nadväzovali.  

Hotový obrázek postříkej vodou. Sprej s vodou drž 
cca. 10cm nad obrázkem. Než svůj výtvor vyjmeš
z formy, nechej ho schnout 10-15 minut.
Hotový obrázok postriekaj vodou. Sprej s vodou 
drž cca 10 cm nad obrázkom. Skôr ako svoj výtvor 
vyberieš z formy, nechaj ho uschnúť 10-15 minút.

Umísti první formu pod druhou tak, jak vidíš na 
obrázku.
Umiestni prvú formu pod druhú tak, ako to vidíš 
na obrázku.

Jak použít sací pero  Ako použiť sacie pero.
 
Jak použít sací pero  Ako použiť sacie pero.
 

Nové  složeníNové  složení
Nové zloženieNové zloženie

Umiestnenie rámčekaUmístění rámečkuUmístění rámečku
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Designer: Dave P
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Die - 0.25pt

Bleed - 3mm

Fonts Outlined

Expand Appearances

Unused swatches deleted

Document raster effects to 300dpi

Die set to Overprint

Die set to Spot Colour

Rasterize links to 300dpi, CMYK
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Correct Size
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Product Website
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Moose Details
Barcode
Job Number

kymc

Beados 
instructions_mega pix

UPC Code:

www.bindeez.cz

MEGA OBRÁZEK  MEGA OBRÁZOK
Návod

Kouzelné korálky         Kúzelné korálkyKouzelné korálky         Kúzelné korálky

1. Sací pero jemně zmáčkni tak, jak vidíš 
na obrázku. Hrot pera přibliž ke korálku, 
který chceš umístit do formy.
1. Sacie pero jemne zatlač tak,  ako to 
vidíš na obrázku. Hrot pera priblíž ku 
korálke, ktorú chceš umiestniť na formu.

2.  Uvolni stisk a korálek zůstane 
přisátý k peru.
2. Uvoľni a korálka zostane 
prisatá k peru.

3. Umísti vybraný korálek na správné
místo. Pero  jemně zmáčni, a korálek se
uvolní.
3. Umiestni zvolenú korálku na správne 
miesto, jemne zatlač pero a korálka sa 
uvoľní.


