
PODWÓJNE PIERŚCIENIE                    ROZWIDLENIA                                       ELEKTRYCZNA WINDA PIONOWA

Produkt przeznaczony dla graczy, którzy mają ponad 15 lat,  poniżej absolutnie
 zabronione.
Aby uniknąć ryzyka zadławienia, przechowywać drobne części  z dala od dzieci
Bądź ostrożny na ostrą część krawędzi produktu, aby uniknąć ryzyka.
Trzymaj z dala od dzieci, gra przy dzieciach jest absolutnie zabroniona
Nie wyginaj metalowego drążka, aby uniknąć zranienia.
Proszę nie przeciążać silnika, aby uniknąć poparzenia spowodowane przegrzaniem 
silnika lub akumulatora.
Proszę umieścić przedmiot w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć ryzyka spadnięcia
 lub podeptania.

Uwaga: Jeśli bateria przegrzeje się – ostudź, aby
uniknąć ryzyka wylania się baterii.

Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu należy od razu
Ostrzeżenie
Zawsze czytaj instrukcje przed działaniem.
Ten model zawiera elektroniczne części. Nie spraw, żeby upadły. Mokre
lub brudne należy rozmontować.
Proszę nie zginać lub wydłużać ruchomą część instalacji.
Proszę po otwarciu wyrzucić opakowanie do kosza.
Bądź ostrożny na ostre części w trakcie montażu.
Zużycie baterii spowoduje zatrzymanie działania windy, kiedy winda
pokazuje w dół należy od razu naładować baterię.
Proszę nie przeszkadzać, gdy zasilanie silnika jest uruchomione, aby
uniknąć zagrożenia spowodowanego przegrzaniem silnika.
Warunki Gwarancji i Dystrybucja
Gwarancja:
Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją
Gwarancji nie podlegają części zużywalne takie jak: podłoże, winda, bateria itp..
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych! ( wynikłych z winy użytkowanika)
Uszkodzony produkt należy odesłać we własnym zakresie, do punktu zakupu,
Do produktu należy dołączyć dowód zakupu oraz opis usterki
Jeśli produkt wymaga wysyłki należy go odpowiednio zabezpieczyć oraz nadać jako 
przesyłkę monitorowaną np. paczka polecona lub kurier.
Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. Izabela Zawistowska, Konrad
Zawistowski, 15-727 Białystok, Hetmańska 10
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JAK ZMONTOWAĆ SZYNY SPOSÓB INSTALACJI  „WEJŚCIA”
„WYJŚCIA” WINDY

Sposób zainstwalowania
„wejscia”  i „wyjścia” windy.

Zamontuj szynę w taki sposób, 
aby kulka zwalniała przy 
wejściu w zakręt. Rys. 27

Zwolnij przed wejściem w 
zakręt.

Punkty kluczowy przy 
składaniu „wejścia” i 
„wyjścia” windy pokazano
na rys.28

Kulka nie może robić 
płynnych przejść kolejką
jeżeli „wejście” i „wyjście”
windy jest po tej samej stronie.

Sposób zainstalowania „wejścia”
i „wyjścia” windy pokazano
na RYS. 29

Umieść szyny jak najbliżej spi-
rali windy przy wyjściu, aby 
umożliwić jak najbardziej
płynny zjazd.

Sposób zainstalowania
„Wejścia” i kąta wejścia 
stalowej kulki do windy
pokazano na rys. 30-1, 30-2,32

Stalowa kulka, przekraczając
wejście musi poruszać się 
możliwie najwolniej ze  
spirali windy, w przeciwnym 
wypadku może się odbić lub
wypaść z toru.

Jak stalowa kulka odbije się i
uderzy spirale, spirala się
zatrzyma . RYS. 30-2.

Przy wejściu do windy . kąt
nachylenia szyny i windy
musi być prosty. RYS. 31

Rysunki po złożeniu Kolejki str. 1-4
Lista części str. 5
Jak zainstalować podstawe str. 6
Instalacja ramienia str. 6
Jak zainstalować windę str. 7
Miejsce na obręcz windy str. 8
Instalacja przekładni/ skrzyni biegów str.8-9

Miejscie na ramię str. 8-9
Kroki instalacji szyny str. 10-11
Sposób instalacji szyny str.11-12
Sposób instalacji pętli str. 13
Instalacja „wejścia” i „wyjścia” str. 14
Zmontowany product str. 15
Uwagi str. 16

Podstawowy obraz 
trasy

Przedstawione zostały
zdjęcia pokazujące 
Spacerail 231-4 z różnych
strony.

Kieruj się tymi fotogra�ami
podczas składania kolejki.

JAK ZAINSTALOWAĆ SZYNYJAK ZAINSTALOWAĆ SZYNYSPOSÓB ZAINSTALOWANIA PĘTLI

KROKI INSTALACJI SZYN

PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANY
ZAKRĘT POKAZANY JEST RYS. 23

ZACHOWAJ KĄT ŚRODKOWY 
ZAKRĘTU, ABY KULKA PO POKO-
NANIU JEGO MOGŁA DALEJ
WYKONYWAĆ ZJAZD. RYS. 23

JEŻELI WYSTĘPUJE DYGRESJA, 
NALEŻY SPOWOLNIĆ ZJAZD
KULKI PRZY WEJŚCIU I
POKONYWANIU ZAKRĘTU.

UTRZYMUJ ODSTĘP MIĘDZY SZYNAMI 
RÓWNOMIERNIE

SPOSÓB INSTALACJI PĘTLI

SPRAW, ABY STALOWA
KULKA PORUSZAŁA SIĘ 
GŁADKO. RYS. 24

ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA
PĘTLI MUSI BYĆ DWA RAZY 
WIĘKSZA
OD MNIEJSZEJ PĘTLI
ABY PORUSZAŁA SIĘ 
BEZ PROBLEMU.

KLUCZOWE WSKAZÓWKI
DLA INSTALACJI PĘTLI. RYS. 25

PĘTLA MUSI BYĆ IDEALNYM 
OKRĘGIEM, ABY KULKA WYKONAŁA
IDEALNY ZJAZD.

JAK ZŁOŻYĆ PĘTLE. RYS. 26

TWORZĄC PĘTLE, KOLEJNA PĘTLA
MUSI BYĆ MNIEJSZA OD
POPRZEDNIEJ, W PRZECIWNYM
WYPADKU, KULKA NIE BĘDZIE
MOGŁA ZJECHAĆ.
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JAK ZAMONTOWAĆ WAŁ, RAMIĘ I PODSTAWĘ Jak zainstalować części startowe Miejsce na obręcz windy Instalacja przekładni, elementy startowe Miejsce na ramię

Instalacji elementów
startowych jak pokazano
na rys. 7

Odblokować przed zmianą 
położenia oprawki w wale

Miejsce na obręcz windy

Na rys. 8 pokazano instalację
obręczy windy.

Podstawa przekładni (rys.9)
Podstawe przekładni można 
nałożyć na podstawe windy.
O ile jest taka potrzeba, zrób to.

INSTALACJA PRZEKŁADNI,
ELEMENTY STARTOWE

ZAINSTALUJ ELEMENTY 
STARTOWE W PODSTAWE,
JAK POKAZANO NA RYS. 10.
WŁÓŻ ELEMENTY STARTOWE
RYS. 7, W PODSTAWE, RYS. 10

MIEJSCE NA RAMIE

MIEJSCE NA RAMIĘ W WALE

(DOKŁADNE WSKAZÓWKI PRZY 
INSTALACJI RAMIENIA

SPOSÓB INSTALACJI PODSTAWY
WAŁU. RYS. 11

WŁÓŻ PODSTAWE RAMIENIA W 
WAŁ, JAK POKAZANO NA RYS. 11

Włóż w otwory podstawy

[G2] Podstawa przekładni

[G1] Przekładnie/
skrzynia biegów

Przód

Tył

[S4] Podstawa wału B (50mm)
Winda

[S3] Podstawa wału A (90mm)

[S3] Podstwa wału

[S2] Wał 300mm [A5] Klucz ramienia

[A4] Uchwyt Ramienia B

[S2] Wał 300mm [A5] Uchywt ramienia

[A4] Uchwyt ramienia B

[Ex3] część 
rozpoczynająca

[A6] podpora szyn

[A6] podpora szyn

Część rozpoczynająca

JAK ZMONTOWAĆ SZYNĘJAK ZMONTOWAĆ WINDĘ KROKI INSTALACJI SZYN

Kroki instalacji szyn

Szyn uwzględniają 3 wyjścia (start)
oraz 4 wejścia (koniec), zgodnie z 
rys. 12, rys 12 oraz ilkustracjami
na stronach 2-4

Zainstaluj podstawy szyn, rys 12-13

1. Wyjścia windy (start) 4 pętle windy
wejścia (koniec)

Zainstaluj 2 wały - 300 jak na rys. 12

2. Wyjścia windy 2(start) -
rozwidlenie (koniec) rys. 13

3. Rozwidlenie (start) - część huśtawki
(koniec) rys. 13

4. Rozwidlenie (start) pętla -
wejście windy 2 (koniec) rys. 13

5. Huśtawka (start) - wejście w po-
łowie windy 2(koniec) rys. 14

Zainstaluj 2 elementy 200cm szyn
jak pokazano na rys. 14

Zgodnie z rys. 30 na str. 14 wyreguluj
szyny, jeżeli stalowa kulka nie może 
wejść gładko do windy.

Jak zainstalować windę

[S1] Wał 300mm

[E1] Spirala windy [S1] Wał 300mm
Zwróć uwagę na 
kierunek części Nie może być przerwy pomiędzy

przekładnią i spiralą windy.
W przeciwnym wypadku
winda nie będzie mogła 
wykonywać płynnegoo ruchu.

[G1] Przekładnia

[A6] Podstawa 
szyn

[E3] Pokrywa windy

[E2] Obręcz windy

[A6] Podstawa 
szyn

Jak zainstalować windę
rys. 06-1-rys.06-6

1.Włóż wał 300mm w
przekładnie jak
pokazano na rys. 06-1

2. Włóż 12 elementór
spirali windy (rys.06-2)
w wał (wał włóż  w 
podstawe rys.06-1.

PAMIĘTAJ O KIERUNKI
INSTALACJI SPIRALI!

3. Włóż 3 elementy 300mm
wał w odpowiadający
otwór w przekładni
jak pokazano na rys. 06-3.

4.   Zablokuj 3 elementy
wału, rys.06-4
(zwróć uwagę na kierunek
3 pierścieni podczas
instalacji)

Zajrzyj na str.8 przy 
instalacji pierścienia

5. Włóż 4 elementy wału
w pokrywę windy, jak
pokazano na rys.06-5

6. Włóż klips na pierścień
w szynie jak pokazano
na rys. 06-6



Jak Zmontować szynyKroki zmontowania szyn

[R1] Szyna

[R2] Łącznik[R1] Łącznik

Kroki instalacji szyn

Łączenie szyn rys. 19

Zmontuj, wymodeluj i połącz
szyny, wkładając łącznik
w otwór poprzedzającej szyny.

O podstawie szyny
rys. 20

Dystans pomiędzy ramionami
powinien wynosić 8-10cm.
Pozwoli to na stabilną kon-
strukcje, jeżeli potrzebujesz 
dłuższych odstępów użyj 
kolejnej podstawy

Użyj podstawy szyn między lokacjami

Jeżeli dystans pomiędzy ramionami jest za długi, możesz dodać 23 podstawa
szyn jako łącznik, aby utrzymać stabilizacje ( dystans pomiędzy ramionami 
powinien wynosić 8-10cm)

O punkcie krytycznym rys. 21

Naciągnij szyny i odpowiednio
rozstaw podstawy. Tak jak
pokazano na rys. 21
w okolicach środka odległości
między podstawami dołóż 
stabilizator w mijescu krytycz-
nym.

Dystan pomiędzy szynami
rys. 22

Zainstaluj podstawy szyn,
aby utrzymać balans, musisz 
zachować odpowiedni odstęp.

Pochylnia musi być zainstalowana 
w punkcie krytycznym

LISTA CZĘŚCI
Części potrzebne przy składaniu zestawu:
-szczypce
- urządzenie pomiarowe
-użyj baterii (nie dołączone)
-trzymaj małe elementy w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec zagubieniu.
Lista części

[B3]  Podstawa
małe

[B2] Podstawa duża

[B2] Podstawa duża

[B3] Podstawa mała

[B1] Podstawa

Jak złożyć podstawa
rys.1

1. Złóż elementy podstawy 
razem, jak pokazane na 
rys. 01

Jak zmontować ramię

1. Instalacje ramienia
pokazana została na rys. 2

UWAGA: Uchwyt ramienia
A i uchwyt ramienia B
są inne. 

Potrzebnych jest około
56 elementów raieia
aby złożyć SPACERAIL 231-4

2. Włóż klucz ramienia w
uchwyt ramienia i przekręć o
90 stopni, aby zablokować,
jak pokazano na rys. 03

Zamontuj Wahadło
rys. 04-05

1. Włóż wahadło w
podstawe szyn jak
pokazano na rys.4

2. Włóż wahadło w uchwyt 
ramienia B. Nastepnie
zainstaluj wał, jak na rys. 5




