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Tengely
Használd a rendelkezésre álló damilt.

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
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.
Perform the same steps in mirror image.
Spare parts.
Cut crosspieces before removing the part from the 
board.
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.
Hajtsd végre ugyanezeket a lépéseket tükrözve.
Pótalkatrészek.
Vágd ki a közbenső részeket, mielőtt  egy darabot is 
kivennél a táblából.
Nyomd össze a részeket, amennyire csak lehet.
Ne nyomd össze teljesen a külső részeket (a keretet) 
addig, amíg nem ellenőrizted a belső darabok 
elhelyezkedését és megfelelő illeszkedését!

Axis.
Use the fishing line supplied.
Getting the railway platform ready for operation:

Upon the first opening of the case it can be jammed. 
Lubricate the ends (d. 17, pages 9-10) and sides (d. 
34, 35, page 13).
If the case opening mechanism is not working 
smoothly, open and close it repeatedly so the parts 
would seat-in.
If there's constant jamming, check all lubrication 
points and make sure everything's 
assembledaccording to the instruction. If necessary, 
lubricate the parts once more.

A vasútállomás előkészítése:

A tartó elakadhat az első kinyitáskor. Viaszold be a 
széleit(d. 7, 9-10. oldal) és az oldalait (d. 34, 35, 13. 
oldal). 
Ha a tartó nem nyílik ki simán, párszor húzd ki és told 
vissza, hogy összedörzsölődjenek megfelelően a 
részek.
Ha folyamatos elakadást tapasztalsz, ellenőrizd az 
összes viaszos részt és, hogy mindent a leírás alapján 
csináltál-e. Ha szükséges, viaszold be a részeket még 
egyszer.

Turn the right light pillar clockwise so the STOP sign 
would stick out.

Fordítsd el a jobb lámpaoszlopot az óramutató 
járásával megegyező irányba, hogy kinyíljon a STOP 
tábla.
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1. Turn the left light pillar as far as it can go 
counterclockwise to lock the case in place 
preventing it from opening (do not use a key). Turn 
the left light pillar as far as it can go clockwise to 
unlock the case (now it can be opened with a key).

2. To open the case, insert the key and turn it 
counterclokcwise.

1. Fordítsd el a bal lámpaoszlopot amennyire csak 
lehet az óramutató járásával ellenkező irányba, hogy 
lezárd a tartót és ne nyíljon ki. (ne használj kulcsot). 
Hogy kinyisd a tartót, fordítsd el a bal lámpaoszlopot 
amennyire csak lehet az óramutató járásával 
megegyező irányba (most már ki lehet nyitni a 
kulccsal).

2. A fiók kinyitásához helyezd be a kulcsot és fordítsd 
el az óramutató járásával ellenkező irányba.

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


