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Assembly Instructions: Remove model parts from 
the hanger board as illustrated below. Careful not to 
break parts. If a part doesn't remove easily, carefully 
cut it out with a knife. This model is intented for self-
assembly without 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 operating 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
Wax the part with a regular candle (rub with a 
candle).
Check size.
Break off or cut out.
Pay attention. Check position of the part.
Spare parts.
Cut crosspieces before removing the part from the 
board.

Szimbólumok
Viaszold be a darabot egy egyszerű gyertyával 
(dörzsöld be egy gyertyával)
Ellenőrizd a méretet.
Törd ki vagy vágd ki.
Figyelj! Ellenőrizd a helyes irányt és beállítást.
Pótalkatrészek.
Vágd ki a közbenső részeket, mielőtt  egy darabot is 
kivennél a táblából.

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.

Park Mode
Drive Mode
Sport Mode

Moves with the help of the rubber enginge. Has 
three driving modes: Park - to start; Drive - to move 
slowly; and Sport - to drive fast.

Parkolás mód
Vezetés mód
Sport mód

A mozgás, a gumimotor segítségével történik. Három 
vezetési mód van: parkolás - a kezdéshez, vezetés - a 
lassú mozgáshoz, és sport - a gyors vezetéshez.

Thanks for following along on this journey with us. Köszönjünk, hogy velünk tartottál ezen a csodás 
utazáson!


