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Stavebnice DekoPanel – návod k použití 
1. Stavební prvky 

Geomag Dekopanels je první trojrozm�rný stavebnicový 
systém, který si m�žete p�izp�sobit (podle myšlenek, 
nápad�, obrázk�). Výborn� spojil moderní multimediální 
technologie. Dekopanels originální myšlenka, která 
spojila základní prvky (Geomag ty�inky a kuli�ky a 
plastové výpln� – panely) se super novým Dekopanelovým 
systémem. 

 
2. Dekopanels sestavíte z: 

 
- krycí ploška (dlaždice) 
- obraz (p�edstava, obrázek) 
- podp�ra 
- panel 
- Tyto 4 �ásti složením do sebe vytvo�í 

Dekopanel.  
 

3.  GEO – TIP 
Použijte podp�ru k d�lení jednotlivých prvk�. 

 
4. Dopl�ky 
Tyto základní prvky jsou dopln�ny speciálními pom�ckami, které se lehce ovládají.         

 Usnad�ují a zvyšují tv�r�í a manuální schopnosti. 
- D�rova�ka – Používá se pro vytvá�ení otvor� 

v rozích obrázk�. 
- Speciální šablona – 

Pro obkreslování 
tvar� Dekopanel� 
na obrázek. 

 
5. Deko obrázky – programové vybavení 

 
Speciáln� navržený software pro vytvá�ení a zpracovávání 
obrázk� p�ímo v po�íta�i. Vytvá�í a umož�uje upravit jakýkoli 
tip digitálního obrázku do tvar� Dekopanel� a p�ipravit si ho 
pro tisk. Program dovoluje využít nekone�né množství  
obrázk� ke zdobení Geomag tvar�. 
 

6. Dekorování – zdobení se speciálními papíry 

� Postavte model s použitím Geomag 
ty�inek a kuli�ek.� 

� Vyberte si papír, který chcete použít. 
� Na zadní stranu papíru obkreslete 

p�es šablonu tvary, které budete chtít 
vyst�ihnout.  
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� Vyst�ihnete tvary a ud�lejte d�rova�kou otvory v rozích tvar�. 
� Sestavte dohromady Dekopanels �ásti.� 
� Nakonec použijte Dekopanely na Vaši p�ipravenou konstrukci z ty�inek a 

kuli�ek. 
7. GEO – TIP 
Obra�te papír a podložka vytvo�í jiný efekt. 
8. Rukou kreslená dekorace 

� Postavte model s použitím 
Geomag ty�ek a kuli�ek. 

� Použijte šablonu k obkreslení 
tvar� na papír.� 

� Vybarv�te tvary, jak se Vám 

líbí. 
� Vyst�ihn�te tvary a ud�lejte 

otvory s použitím d�rova�ky.� 
� Nakonec sestavte jednotlivé 

prvky Dekopanels. 
� Aplikujte Dekopanely na 

Váš model.� 
�
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9. Zdobení Vaším oblíbeným obrázkem 
� Postavte model s použitím 

Geomag ty�inek a kuli�ek. 
� Vyberte si obrázky, které 

chcete použít.� 
� Použijte šablonu k obkreslení 

tvar� p�ímo na obrázek. 
� Vyst�ihn�te tvary a ud�lejte 

otvory d�rova�kou.� 
� Sestavte jednotlivé prvky 

Dekopanels. 
� Nakonec aplikujte Dekopanels 

na Váš model.� 
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10.   Zdobení využitím PC 
� Postavte model s použitím 

Geomag ty�ek a kuli�ek. 
� Jakmile si instalujete 

Dekopanels program, použijte 
nabídku k modifikaci a uložte 
obrázek, který chcete vytvo�it. 

 
� Vytiskn�te obrázek na normální 

nebo fotografický papír. 
� Vyst�ihn�te tvary a ud�lejte 

d�rova�kou otvory.� 
� Sestavte jednotlivé prvky 

Dekopanel�. 
� Nakonec použijte 

Dokopanely na Váš model.� 
 
 
 
 
 

11.  GEO – TIP 
P�ed st�íháním o�íslujte každý díl na zadní stranu. Pak bude snazší model sestavit. 

M�žete malovat, kreslit a barvit obrázky vlastnoru�n�, dejte volnost Vaší fantazii a 
tvo�ivosti. 
M�žete použít fotky, reprodukce, tisky nebo obrázky jakéhokoli typu. Vyberte si ilustrace 
v �asopisech nebo p�ímo z Vašich fotografií. 
Nebo m�žete zvolit multimediální metodu, využitím Deko Image TM , speciálního 
softwaru od Geomagu pro vytvá�ení obrázk�. 

 
DEKO IMAGE PROGRAM: 
Instalace Deko Image, speciálního programu na CD – ROMu, p�iloženého k magnetickým 
stavebnicím Geomag DEKO PANELS, je velmi jednoduchá. 
Vložte ho do Vašeho CD – ROM nosi�e. Pokud máte ve vašem PC nastavené automatické 
spušt�ní instalace programu, instalace programu se spustí automaticky. Zvolte si jazyk a 
pokra�ujte dle instrukcí. Instala�ní program automaticky zjistí p�ítomnost Framework NET 
1.1. nezbytného pro správné fungování Deko programu. V p�ípad�, že nemáte ve Vašem PC 
Framework NET 1.1. nainstalován, pr�vodce instalací Vás zavede k jeho nainstalování. 
Když je instalace Framework NET 1.1. kompletní, instalace Deko programu se restartuje 
automaticky. 
Jestliže je automatické spoušt�ní instalace programu ve Vašem PC nenastavené, nebo se 
z n�jakého d�vodu automatická instalace programu nespustí, m�žete instalaci Deko Image 
programu spustit manuáln�. 
 
 
 

  


