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A vonat eleje

Assembly instructions: Remove model parts from the 
hanger boarsd as illustrated below. Careful not to 
break parts. If a part does not remove easily, 
carefully cut it out with a knife. This model is 
intended for self-assembly withous glue. If you have 
difficulty installing the axles, try waxing them with a 
regular candle. All moving parts can also be waxed 
during assembly to reduce friction when operation 
the model.

Összeszerelési útmutató: Szedd ki a részeket a 
táblából az alábbi illusztrálás szerint. Vigyázz, hogy el 
ne törd a részeket. Ha egy darabot nem tudsz 
könnyen kiszedni, óvatosan vágd ki egy késsel.  A 
modell összerakásához nem kell ragasztót 
használnod! Ha nehézségeid vannak a tengely 
elhelyezésével, nyugodtan gyantázd be egy egyszerű 
gyertyával. Az összes mozgó alkatrészt 
begyantázhatod az összeszerelés során, hogy 
csökkentsd a súrlódást a modell működése közben.

Warning! Do not use a lighted candle!
Caution! Axles have sharp points!

Figyelem! Ne égő gyertyát használj!
Vigyázat! A tengelyvégek élesek!

Symbols
Pay attention. Check for correct orientation or 
positioning.
Lubricate the part with a standard candle unit (rub 
by the candle unit)
Break off or cut out
Spare parts
Perform the same steps in mirror image
Place symmetrically
Perform assembly so that railway switches were 
pointed at front of the train
Cut crosspieces before removing the part from the 
board.
Check the mechanism for smooth and correct 
movement. Operate the mechanism to seat the 
parts int their positions
The parts should be easily rotated (moved)
Press the parts as far as they will go.
Do not fully press the outer parts (structural frame) 
together until checking for fit and alignment of 
internal parts.

Szimbólumok
Figyelj! Ellenőrizd a helyes irányt és beállítást.
Viaszold be a darabot egy egyszerű gyertyával 
(dörzsöld be egy gyertyával)
Törd ki vagy vágd ki.
Pótalkatrészek.
Hajtsd végre ugyanezeket a lépéseket tükrözve.
Szimmetrikusan helyezd el.
Úgy szereld össze, hogy a vasúti kapcsolók a vonat 
elején helyezkedjenek el!
Vágd ki a közbenső részeket, mielőtt egy darabot is 
eltávolítanál a táblából.
Ellenőrizd a szerkezet simaságát és a mozgás 
pontosságát. Mozgasd  át a modell szerkezetét, hogy 
a részek a megfelelő helyre kerüljenek.
A daraboknak könnyen forgathatónak, 
mozgathatónak kell lenniük.
Nyomd össze a részeket, amennyire csak lehet.
Ne nyomd össze teljesen a külső részeket (a keretet) 
addig, amíg nem ellenőrizted a belső darabok 
elhelyezését és megfelelő illeszkedését!

Axle
This is not a structural component; it is a tool for 
measurement and assembly.

Tengely
Nem része a modellnek; egy mérési és szerelési 
eszköz.

head of train
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Getting the locomotive and tender ready for the first 
start-up:
1. Check the gears for burrs. Remove burrs if there 
are any.
2. Make sure the gears' teeth engaged properly.
3. Make sure that all FIXED connections are tight and 
did not bevome loose in the process of assemly.
4. All MOVING parst should have a bit of play and 
should be lubricated in the points of contact.
5. Check the completion of step 9 on page 12.
6. Check the completion of steps 10,11,12 on page 
17.
7. Chech the position of spacers (step 4 on page 13)
8. Check the automatic coupling mechanism 
connecting the tender to the locomotive (see 
illustration)
9. Set the locomotive into neutral gear (see 
paragraph Locomotive start / Free movement of 
locomotive).
10. Holding the locomotive in hand (make sure 
you're not touching moving parts), spin the wind up 
handle 7-10 times. The mechanism should operate 
smoothly.
* If something is wrong, refer to Troubleshooting 
paragraph.

A mozdony és a szerkocsi előkészítése az első 
indításra:
1. Ellenőrizd le a fogaskerekeket. Ha találsz valahol 
sorját, csiszold le!
2. Ellenőrizd le, hogy a fogaskerekek fogai 
megfelelően kapcsolódnak!
3. Ellenőrizd le, hogy az összes rögzített 
kapcsolódások szorosak és nem lazultak el az 
összeszerelés alatt!
4. Az összes mozgó alkatrésznek legyen egy kis tere 
(tehát ne feszüljön) és viaszold be őket az érintkezési 
pontokon.
5. Ellenőrizd le, hogy helyesen csináltad meg a 9. 
lépést a 12. oldalon.
6. Ellenőrizd le, hogy helyesen csináltad meg a 10, 11 
és 12. lépést a 17. oldalon.
7. Ellenőrizd le az távtartók pozícióját (4. lépés, 13. 
oldal)
8. Ellenőrizd le, hogy az automatikus 
kapcsolószerkezet összeköti-e a pályát a mozdonnyal 
(lásd az illusztráción).
9. Állítsd a mozdonyt alapjáratú fogaskerékre (lásd 
mozdony indítás / mozdony szabad mozgása 
bekezdés)
10. Fogd meg a mozdonyt (de ne érj egy mozgó 
alkatrészhez sem), forgasd el a felső fogantyút 7-10-
szer. A szerkezetnek egyenletesen kell működnie.
* Ha valami hibás, keresd meg a Hibaelhárítás 
bekezdést.

ATTENTION! Free movement of locomotive (moving 
by hand) is possible only when neutral gear is 
engaged and trigger lever lowered! (see Locomotive 
start / Free movement of locomotive paragraphs). 
Otherwise, the parts can be damaged!

FIGYELEM! A mozdony szabad mozgása (kézzel 
mozgatva) csak akkor lehetséges, ha az alapjáratú 
fogaskerékkel van összekapcsolva és az indítókar le 
van engedve! (lásd: mozdony indítás / mozdony 
szabad mozgás bekezdés). Máskülönben az 
alkatrészek megsérülnek!

Tender installation / removal.
Free movement of locomotive.

Szerkocsi felszerelés/eltávolítás.
Mozdony szabad mozgása.

1. Pull the trigger lever downward (picture 1)
2. Set the changing switch in position according to 
the picture 2.
The train is ready for free movement.

1. Húzd lefelé az indítókart. (1. kép)
2. Állítsd be a váltókapcsolót a 2. képnek megfelelő 
pozícióba.
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Locomotive start-up

1. Pull the trigger lever upward according to the 
picture 1.
2. Selection of movement mode
2.1 Movement forward.
Set the changin switch in position according to the 
picture 1.

Mozdony indítás

1. Húzd fel az indítókart az 1. képnek megfelelően.
2. Mozgási mód kiválasztása
2.1 Mozgás előre.
Állítsd a váltókapcsolót az 1. képnek megfelelő 
helyzetbe.

Spin the start handle according to the picture 2.

2.2
Movement backward
Set the changing switch to position according to the 
picture 1.
Spin the start handle according to the picture 2.

3. Set the locomotive on rails or smooth (not shafty) 
surface,
Engage tender
Lower the trigger lever 1.

Forgasd el az kezdőkart a 2. képnek megfelelően.

2.2  Mozgás hátra
Állítsd a váltókapcsolót az 1. képnek megfelelő 
helyzetbe.
Forgasd el a kezdőkart a 2. képnek megfelelően.

3. Helyezd a mozdonyt a sínre vagy egy sima 
felszínre.
Szerkocsi összekapcsolása
Húzd le az indítókart.

Selection of moving direction or the train.
Turn left.
Turn right
Straight movement.

A vonat mozgási irányának kiválasztása
Balra fordulás
Jobbra fordulás
Egyenes irány

failure
probable cause and elimination

Hiba
A lehetséges ok és annak megszüntetése

The mechanism rotates tightly / becomes jammed in 
the process of operation
1. Gears are not properly lubricated / did not seat in.
2. Mechanism part has dislocated / or fallen out.
3. Mechanism movement is hindered by improperly 
cut / broken toothpick. Cut it off.
4. Check clauses 1-7 in page 13.
5. Check the assembly of mechanism wheels. page 9.
6. Check the tension of elastic thread page 34 clause 
2-3. If tension of the elastic thread is severe, it is 
necessary to loosen it by the way of slight stretching.
7. Clean and/ or lubricate slots of parts 49, 50 again 
(page 15).

Ha a szerkezet feszesen forog / elakad működés 
közben:
1. A fogaskerekek nincsenek rendesen beviaszolva / 
nem kapcsolódnak egymáshoz rendesen.
2. Egy alkatrész rossz helyen van / vagy kiesett.
3. A szerkezet mozgását egy nem jól kivágott 
alkatrész vagy törött fogpiszkáló akadályozza. Vágd 
ki!
4. Ellenőrizd  az 1-7 utasításokat a 13. oldalon.
5. Ellenőrizd a kerekek összeszerelését (9. oldal)
6. Ellenőrizd a rugalmas menet feszültségét, 34. 
oldal, 2-3. utasítás. Ha erős a feszültség, lazítsd rajta 
egy kis nyújtással.
7. Tisztítsd meg és (vagy) viaszold be a 49, 50-es 
részeken újra (15. oldal).
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Upon gear shifting the notched wheels are not 
switched.
1. Check the mechanism assembly clauses 1-10 page 
16.
2. Operate the mechanism. The parts should seat-in 
(Page 17, clause 10-12)

Ha a sebességváltáskor a fogaskerekek nem 
váltanak:
1. Ellenőrizd az 1-10. összeszerelési utasításokat a 
16. oldalon.
2. Irányítsd a szerkezetet. A részeknek a helyükre kell 
illeszkedniük. (17. oldal, 10-12. utasítás).

Trigger lever does not lock the mechanism
Stud of the lever does not get into the gear slot. Turn 
over the mechanism slightly.

Az indítókar nem zárja le a szerkezetet
A kar csapja nem jut be a fogaskerék nyílásba. Egy 
kicsit forgasd át a szerkezetet.

Locomotive does not engage with the tender
1. Check the assembly on page 36 clauses 4-7.

A mozdony nem kapcsolódik a szerkocsihoz.
1. Ellenőrizd az útmutató 36. oldalán a 4-7. 
utasításokat.

Tight rotation / jamming of opening device of the 
tender manhole.
1. Gears are not properly lubricated / did not seat-in.
2. Check clauses 3-6 page 39.

Feszes forgás / a pályakikötő nyitóeszközének 
elakadása
1. A fogaskerekek nincsenek megfelelően 
beviaszolva / nem kapcsolódnak egymáshoz 
rendesen
2. Ellenőrizd a 3-6. utasításokat a 39. oldalon.


