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NÁRAMEK FUNNY 
tvořivá sada

Stav na vyrábění náramků a jiných doplňků z gumiček. Navrhněte 
a vyrobte barevné náramky, prsteny, náhrdelníky z barevných gumiček.

NÁVOD  K POUŽÍVÁNÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto 
výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné pou-
žívání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, 
přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku.

Popis setu

Tento set obsahuje vše k výrobě šperků a doplňků z barevných gumiček:
stav se 36 držáky, které využijete k výrobě šperků z gumiček. Dva a více stavů může být 
pospojováno na koncích nebo stranách, abyste mohli vytvářet větší a delší výrobky. Gu-
mičky: 1200 kusů gumiček je obsaženo v setu. Mixujte a sdružujte barvy, abyste vytvořili 
šperk, který bude unikátní. Háček: Použijte ho k vybírání a přetahování gumiček mezi 
držáky na stavu. S - klipsy: Jednoduše jimi spojte konce vašich výrobků k sobě.

Vzor „UMÍSTĚNÍ“ a vzor„VYJMUTÍ“ (viz. obr 1 a 2) 
vám pomohou s výrobou šperku. Čísla v kroužku 
představují držáky na stavu. Śipky a čísla ukazují 
postup a směr k umístění nebo vyjmutí gumiček. 
Experimentujte a užívejte si zábavu, brzy budete 
vytvářet vlastní vzory.

CZ

gumičky háček tkalcovský stav S klip
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Začínáme - umístěte gumičky, otočte stav, 
vyjímejte a vkládejte gumičky
Tyto kroky jsou stejné a není podstatné jaký náramek vyrábíte. 
Krok 1. Ujistěte se, že výstupek stavu směřuje k vám, umístěte gumičku kolem držáku na 
stavu, následujte umisťovací vzor pro náramek, který vyrábíte (obr. 3).

Krok 2. Otočte stav, tak aby jeho konec s výřezem směřoval k vám (obr. 4); vyjímat gumič-
ky budete z tohoto konce.
Krok 3. Následujte vzor vyjímání pro náramek, který vyrábíte. Použijte háček k vyndání 
gumičky přes otvor tvaru U v držáku (obr. 5). Přetáhněte gumičku na další držák (obr. 5), 

POZNÁMKA: Ke snadnější manipulaci přidržujte další gumičku při vyjímání i jejím přeta-
hování. 

Důležité rady
1.  Ujistěte se, že umisťujete gumičky do stavu podle vkládacího vzoru vašeho náramku.
2. Na stavu se nejlépe pracuje, pokud je na rovném povrchu.
3. Stavy mohou být spojeny na koncích pro delší výrobky.

Dokončení

1.  Po dokončení vašeho náramku protáhněte jednu gumičku skrz všechny gumičky na 
pozici 2.

2.  Protáhněte jeden konec gumičky druhým koncem a zatáhněte pro utáhnutí.
3. Jemně zvedněte a vyjměte náramek ze stavu.



CZ 3     Návod v nejnovější verzi najdete na www.tvproducts.cz

4. S pojte oba konce náramku pomocí S - klipsy.
5.  Náramek si můžete prodloužit přidáním extra gumičky na oba konce, jak je popsáno 

v kroku 1 a 2. Pokud je váš náramek příliš dlouhý, tak jednoduše umístěte do stavu 
méně gumiček, skončete na pozici 34 nebo 31.

Instrukce k výrobě jednoduchého náramku.
Potřebujete 24 gumiček a jednu S - klipsu. 
1.  Začněte na ostrém konci stavu směrem k vám a 

podívejte se na umisťovací vzor. Umístěte gumič-
ku na stav kolem držáků 2 a 3. Dále umístěte gu-
mičku kolem držáků 3 a 5, poté držáků 5 a 6, a tak 
dále (obr. 6). Následujte tento vzor až na konec stavu a skončete 
u držáku 36.

2.  Otočte stav tupým koncem k vám. Podívejte se na vyjímací vzor.
3.  Najděte gumičku, která spojuje držáky 33 a 35 (obr.  8). Vyjměte konec této gumičky 

z držáku 35 a přetáhněte ho kolem držáku 33 (obr.  9).
4.  Najděte gumičku, která spojuje držáky 32 a 33 (obr. 10). Vyjměte konec této gumičky 

z držáku 33 a přetáhněte ho kolem držáku 32 (obr. 11). Ujistěte se, že gumička kte-
rou chcete vyjmout je pod ostatními přetaženými 
gumičkami.
5.  Pokračujte ve vyjímání a přetahování v tomto 

cik-cak vzoru, dokud nepřetáhnete gumičku na 
držák 2. Váš stav by měl vypadat jako na obráz-
ku (obr. 12).

6.  Postupujte dle instrukcí v sekci „Dokončení“ 
k dokončení vašeho jednoduchého náramku.

Váš náramek můžete také udělat z 24 gumiček 
a místo u držáku 36 skončit u držáku 32. Po umís-
tění všech gumiček, najděte gumičku spojující dr-

žáky 29 a 30. Vyjměte konec této gumičky z držáku 30 a přetáhněte ho kolem držáku 
29 a přetáhněte ho kolem držáku 27. Pokračujte ve vyjímání a přetahování v tomto cik-
-cak vzoru, dokud nepře-
táhnete gumičku na držák 
2. Postupujte dle instrukcí 
v sekci „Dokončení“ k do-
končení vašeho jednodu-
chého náramku. 
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Instrukce k výrobě náramku ve stylu mostu.
Potřebujete 40 gumiček a jednu S - klipsu. 
1.  Začněte na konci stavu s výstupkem směrem k vám a podívejte se 

na umisťovací vzor. Umístěte gumičku na stav kolem držáků 1 a 2. 
Dále umístěte gumičku kolem držáků 1 a 4 (obr. 13), poté kolem 
držáku 4 a 7 a tak dále. Umístěte gumičky podél levé strany stavu 
a končete u držáku 28 (obr. 14).

2.  Umístěte gumičku kolem držáků 2 a 3, poté kolem držáků 3 a 6, 
poté 6 a 9, a tak dále. Pokračujte v umisťování gumiček podél pra-
vé strany stavu, zastavte na držáku 30.

3.  Umístěte gumičku kolem držáků 2 a 5, ujistěte se, že nejsou gu-
mičky zapleteny (obr. 15). Poté umístěte 2 gumičky kolem držáků 
5 a 8, poté další dvě kolem držáků 8 a 11, a tak dále. Umisťujte 
2 gumičky kolem každého 
páru držáků ve prostřed, 
dokud nedosáhnete držáku 
32. Umístěte gumičku ko-
lem držáků 32 a 35. Váš stav 
by měl vypadat jako na ob-
rázku (obr.  16).

4.  Otočte stav tak, aby jeho 
konec s výřezem směřoval 
k vám. Podívejte se na vyjí-
mací vzor.

5.  Najděte vrchní gumičku, 
která spojuje držáky 29 a 32. Vyjměte konec této gumičky z držáku 32 a přetáhněte ho 
kolem držáku 30 (obr. 17). 

6.  Najděte další gumičku, která 
spojuje držáky 29 a 32. Vy-
jměte konec této gumičky 
z držáku 32 a přetáhněte ho ko-
lem držáku 28 (obr. 18).

7.  Najděte další gumičku, která spojuje držáky 27 a 30. Vyjměte konec této gumičky 
z držáku 30 a přetáhněte ho kolem držáku 27.

8.  Najděte další gumičku, která spojuje držáky 25 a 28. Vyjměte konec této gumičky 
z držáku 28 a přetáhněte ho kolem držáku 25.

9.  Pokračujte s vyjímáním a přetahováním v tomto vzoru, dokud se nedostanete k držá-
kům 1 a 3. Poté najděte gumičku, které spojuje držáky 2 a 3. Vyjměte konec této gu-
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mičky z držáku 3 a přetáhněte ho kolem držáku 2. Zopakujte s gumičkou, která spojuje 
držáky 1 a 4. Váš stav by měl vypadat jako na obrázku (obr. 22).

10 . Postupujte dle instrukcí v sekci „Dokončení“ k dokončení vašeho náramku ve stylu 
mostu. 

Instrukce k výrobě náramku ve stylu vodopádu.
Potřebujete 11 gumiček na spodní vrstvu 
a 3x11 barevných gumiček a jednu gumičku 
pro dokončení. 
1.  Začněte na konci stavu s výstupkem směrem 

k vám a podívejte se na umisťovací vzor. Umístě-
te gumičku na stav kolem držáků 1 a 4. Dále umís-
těte gumičku kolem držáků 4 a 7, poté držáků 7 
a 10, a tak dále (obr. 23). Umístěte gumičky podél levé strany stavu 
a skončete u držáku 34.

2.  Umístěte gumičku kolem držáků 2 a 5, poté držáků 5 a 8, poté držá-
ků 8 a 11, a tak dále. Umístěte gumičky ve středu stavu a skončete 
u držáku 35.

3.  Umístěte gumičku kolem držáků 3 a 6, poté držáků 6 a 9, poté držáků 9 
a 12, a tak dále. Umístěte gumičky podél pravé strany stavu a skončete 
u držáku 36.

4.  Umístěte gumičku kolem držáků 4, 5 a 6 (obr. 24). Dále umístěte 
gumičku kolem držáků 7, 8 a 9. Pokračujte v umisťování gumiček 
kolem skupin tří držáků na stavu až ke konci 34, 35 a 36. Váš stav by 
měl vypadat jako na obrázku (obr. 25).

5.  Otočte stav tupým koncem k vám. Podívejte se na vyjímací vzor.
6.  Najděte gumičku, která spojuje držáky 33 a 36. Vyjměte konec této 

gumičky z držáku 36 a přetáhněte ho kolem držáku 33 (obr.  26 a 27).
7.  Najděte gumičku, která spojuje držáky 30 a 33. Vyjměte konec této 

gumičky z držáku 33 a přetáhněte ho kolem držáku 30. Pokračujte 
ve vyjímání a přetahování v tomto vzoru dokud nepřetáhnete celou 
levou stranu a skončíte na držáku 3.

8.  Najděte gumičku, která spojuje držáky 32 a 35. Vyjměte konec této 
gumičky z držáku 35 a přetáhněte ho kolem držáku 32 (obr. 28).

9.  Najděte gumičku, která spojuje držáky 29 a 32. Vyjměte konec této 
gumičky z držáku 32 a přetáhněte ho kolem držáku 29.
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10.  Pokračujte ve vyjímání a přetahování v tomto vzoru dokud nepře-
táhnete celý střed a skončíte na držáku 2.

11.  Najděte gumičku, která spojuje držáky 31 a 34. Vyjměte konec této 
gumičky z držáku 34 a přetáhněte ho kolem držáku 31 (obr.  29).

12.  Najděte gumičku, která spojuje držáky 28 a 31. Vyjměte konec této 
gumičky z držáku 31 a přetáhněte ho kolem držáku 28. Pokračujte 
ve vyjímání a přetahování v tomto vzoru dokud nepřetáhnete celou pravou stranu 
a skončíte na držáku 1. Váš stav by měl vypadat jako na obrázku (obr.  30).

13.  Vyjměte všechny gumičky na držáku 3 a přetáhněte je přes držák 2 (obr.  31 a 32). 
Vyjměte všechny gumičky na držáku 1 a přetáhněte je přes držák 2 (obr.  33).

14.  Postupujte dle instrukcí v sekci „Dokončení“ k dokončení vašeho náramku ve stylu 
vodopádu.

Tipy a triky
-  Použijte různou kombinaci barevných gumiček a následujte umisťující a vyjímací vzor 

k vytvoření vlastního unikátního šperku.
-  Můžete jednoduše přidat korálky nebo přívěsky (nejsou součástí balení). Jednoduše 

navlečte korálek na hotový náramek nebo navlečte korálek na gumičku, než jí umístíte 
do stavu.

- Pokud je váš náramek příliš těsný, přidejte gumičky navíc, než ho spojíte S - klipsou.
- Pokud je váš náramek příliš volný, zkraťte ho neumístěním všech gumiček do stavu. 
-  Po dokončení náramku je třeba natáhnout náramek na maximum a uspořádat smyčky 

v náramku.
- Vytvořte barevné náramky, které budou ladit k vašemu oblečení.
- Vytvořte dostatek náramků, abyste se mohli podělit s přáteli.

Varování: Tento produkt není vhodný pro děti mladší 8 let vzhledem k riziku udušení. Nenoste 
náramky na krku. Vždy se ujistěte, že jsou náramky dostatečně volné, aby nedošlo k přerušení krev-
ního oběhu nebo vzniku podráždění. Přestaňte jej nosit, pokud se na kůži vyskytne podráždění.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla 
neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní od-
dělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 
podléhajících běžnému opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, ne-
vhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, ne-
vhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poško-
zení při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné 
tiskové chyby.


