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Figyelem 

A doboz tartalma modelltermék, 14 éve
gyermekeknek nem javasolt. 
Használat előtt figyelmesen olvassa el és 
biztonsági óvintézkedéseket és utasításokat. Ez a termék 
egy modell megépítésére szolgál, gyakorlott modellezőknek 
és gyűjtőknek javasolt. Az élethű megjelenése, méretaránya 
és funkcionális formája révén a termék, csúcsokat, éleket és 
finom apró alkatrészeket tartalmaz. Összeszereléséhez 
szükséges egy éles vágó eszköz, egy speciális ragasztó
festék. A munka közben fellépő veszély
gyermekektől távol tartandó! A terméket arra tervezték, 
hogy kész állapotában fel lehessen helyezni (pl. ragasztóval) 
egy modell vasút asztalra, diorámára stb., mint egy kiváló 
minőségű dekoratív elemet, nem mint egy játékot.
Csak a készlet tartalmát, illetve az ajánlott kiegészítőket 
használja! Az összeszerelést követően mossa meg kezét és a 
szerszámokat. Festékek és ragasztók használata esetében 
kövesse a következő óvintézkedéseket: Ne egye, igya vagy 
lélegezze be. Figyeljen hogy szembe, bőrre és szájba ne 
kerüljön. Gondosan kövesse az utasításokat és az 
óvintézkedéseket a gyártott termékekkel kapcsolatban. 
Óvintézkedések, ha szembe kerül: Mossa ki a
tiszta vízzel azután keresse fel orvosát. Tartsa be
utasításokat. 
 

Összeszerelési útmutató

Az egyes elemeket fesse le vízfestékkel vagy vékonylazúrral.
 
Az egyes részeket rendezze számok szerint, majd 
össze a rajzoknak megfelelően. 
 
Összeszereléshez kérjük használjon 
faragasztót, pl.: Pattex Wood Express, 
amely tökéletes a finom munkához. 
 
Gratulálunk a SmallWood termékéhez! A kiváló minőségű 
termék sok örömöt fog okozni Önnek. 
 
 
 

 

Termék anyaga: fa, ragasztott rétegelt lemez
 
Termék kész méretei: 

H:250 × Sz:40 × M:140 mm (H0 ~ 1:87) 
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14 éves kor alatti 

Használat előtt figyelmesen olvassa el és tartsa be a 
óvintézkedéseket és utasításokat. Ez a termék 

gyakorlott modellezőknek 
. Az élethű megjelenése, méretaránya 

csúcsokat, éleket és 
maz. Összeszereléséhez 
egy speciális ragasztó és 

veszélyforrások miatt 
! A terméket arra tervezték, 

llapotában fel lehessen helyezni (pl. ragasztóval) 
modell vasút asztalra, diorámára stb., mint egy kiváló 

minőségű dekoratív elemet, nem mint egy játékot. 
Csak a készlet tartalmát, illetve az ajánlott kiegészítőket 
használja! Az összeszerelést követően mossa meg kezét és a 

ók használata esetében 
vetkező óvintézkedéseket: Ne egye, igya vagy 

be. Figyeljen hogy szembe, bőrre és szájba ne 
kerüljön. Gondosan kövesse az utasításokat és az 
óvintézkedéseket a gyártott termékekkel kapcsolatban. 

ki a nyitott szemét 
Tartsa be ezeket az 

Összeszerelési útmutató 

Az egyes elemeket fesse le vízfestékkel vagy vékonylazúrral. 

Az egyes részeket rendezze számok szerint, majd ragassza 

 első osztályú 

termékéhez! A kiváló minőségű 

ragasztott rétegelt lemez 

 

 

 

 

 

 

 

Caution

EN: Model Building item, not a toy! Not suitable for 
Children under 14 years! 
Read and follow these safety precautions and 
carefully before use. This product is a model building item 
for experienced modellers and collector
and true to scale reproduction and functional form, this 
product contains peaks, edges and delicate small parts. For 
assembly, tools like a sharp cutter
are necessary. Therefore, approropriate work with this 
model building kit does present a risk of injury! For t
reason keep out of reach of childr
product is designed to be installed 
to a model railway layout, diorama etc. and as a high
quality decorative item and not a toy.
Only use the parts of this kit included and recommended 
accessories. Please wash your hands and tools after 
modelling. 
For use of paints and glues please follow these safety 
precautions: Do not eat, drink or smoke. Avoid any contact 
with eyes, skin or mouth. Do not breathe any vapours. 
Follow the instructions and safety precautio
manufactured carefully. First aid for contact with eyes: 
Flush the eye with clean water holding the eyelid open. 
Immediately consult medical advice. Keep these 
instructions safe. 
 

Mounting Instruction

Paint each pieces with water
 
Arrange the individual parts by 
glueing together the parts in accordance with the drawings.
 
To assemble, please use first
Pattex Wood Express, 

which is perfect for precise work.
 
Congratulations on your purchase of this 
product. Our high quality kits will bring you much joy.
 
 
 
 
The material of the items: wood, glued plywood.
 

Measurements of the assembled 

 L:250 × W:40 × H:140 mm (H0
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Caution 

EN: Model Building item, not a toy! Not suitable for 

Read and follow these safety precautions and instructions 
carefully before use. This product is a model building item 

and collectors. Due to its life-like 
and true to scale reproduction and functional form, this 
product contains peaks, edges and delicate small parts. For 

sharp cutter, special glue and paints 
are necessary. Therefore, approropriate work with this 
model building kit does present a risk of injury! For this 

keep out of reach of children! Upon completion, this 
product is designed to be installed (e.g. fixed with glue) on 
to a model railway layout, diorama etc. and as a high-
quality decorative item and not a toy. 
Only use the parts of this kit included and recommended 

wash your hands and tools after 

For use of paints and glues please follow these safety 
precautions: Do not eat, drink or smoke. Avoid any contact 
with eyes, skin or mouth. Do not breathe any vapours. 
Follow the instructions and safety precautions of the 
manufactured carefully. First aid for contact with eyes: 
Flush the eye with clean water holding the eyelid open. 
Immediately consult medical advice. Keep these 

Mounting Instruction 

Paint each pieces with water-based paint or lazure.  

Arrange the individual parts by numbers, and then begin 
in accordance with the drawings. 

To assemble, please use first-class wood glue, for example: 

precise work. 

Congratulations on your purchase of this SmallWood 

product. Our high quality kits will bring you much joy. 

wood, glued plywood. 

assembled item: 

H0 ~ 1:87) 
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Elemlista 

(c) Járófelület 
 
(a) Függőleges 
rácsszerkezet 
 
(b) Vízszintes 
rácsszerkezet 
 
(d) Oszlopok 
 
(e) Oszlop összekötő 
 
(f) Átlós merevítő 
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List of items 

(c) Flooring 
 

(a) Vertical Grid 
Structure 

 
(b) Horizontal Grid 

Structure 
 

(d) Mainstays 
 

(e) Connecting 
Mainstay 

 
(f) Diagonal Bracing 
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