
KATALOG

SPACERAIL jest zestawem zabawek ,które można zamontować dowolnie 
na podstawie, wał i kolej z metalowymi kulami można uruchomić za 
pomocą windy napędzanej elektrycznie.

Jak zamontować kolej 

Sposób zainstalowania 
zjazdu rys. 23

Wprowadzić stalową piłkę
do płynnego zjazdu. 

WYJŚCIE

WEJŚCIE

WYJŚCIE

WEJŚCIE

Sprawdź średnicę 
wewnętrzną na zdjęciu 
podczas instalacji 

Z BOKU

OBRYS

SPOSÓB ZAINSTALOWANIA 
PĘTLI

SPOSÓB ZAINSTALOWANIA 
“WEJŚCIA”,“WYJŚCIA” WINDY

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 ilustracje 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:

Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. Izabela Zawistowska, Konrad 
Zawistowski, 15-727 Białystok, Hetmańska 10

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.

Uwaga! W przypadku reklamacji niezasadnych klient może zostać obciążony dodatkowymi
kosztami np. wysyłki lub niezasadnej obsługi serwisowej
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Średnica zewnętrznej średnicy
pętli musi być dwa razy większa
od wewnętrznej, aby stalowa
kulka zjechała bez zastrzeżen
Kluczowe informacje o 
instalacji pętli rys. 24

Przy tworzeniu pętli,
należy pamiętac o tym,
że poprzedzająca pętla
musi być mniejsza od 
poprzedniej, aby stalowa
kulka się rozpędziła i
mogła przebyć zjazd 
bez zatrzymywania się
Sposób zainstalowania
“wejść” i “wyjść” windy

Kluczowe informacje o 
zamontowaniu “wejść” i
“wyjść” windy pokazane
na rys. 25

Stalowa kulka nie może 
robić płynnych okrążeń,
jeżeli “wejście” i “wyjście”
znajdą się po tej samej 
stronie

Droga do instalacji 
“wejścia” i “wyjścia” 
windy rys. 26

Zmontuj szyny
maksymalnie blisko
wyjścia windy (spirali),
aby umożliwić stalowej 
kulce płynny zjazd.

Sposób zainstalowania
“wejścia” windy i kąta 
wejścia stalowej kulki
do windy rys. 27-1, 27-2,
28

Wejście stalowej kulki,
musi być powolne i
prezycyjne przy wejściu
do spirali windy. W prze-
ciwnym wypadku kulka 
może odbiś się, odsko-
czyć i upaść. Rys. 27-1

W wejściu zjeżdżająca
kulka może wypaść, 
kiedy uderzy w spirale
windy. W tym przypadku
zatrzyma się, nie mogąc
kontynuować jazdy.

Blisko “wejścia” windy,
kąt szyn musi być 
prosty.



To musisz zrobić w punkcie nachylenia

Jeśli odległość pomiędzy skrzydłami jest zbyt długa 
możesz dodać 2-3 stanowiska jako „przejście”, aby 
utrzymać stabilność zjazdu 

Sposób instalacji kolei

Podgląd 6. tyłu

Podgląd2. przodu

Kilka zdjęć montaży 
SPACERAIL 231-2 

Proszę obejrzyj je 
przed złożeniem
kolei.

Podgląd3. Z bliska

Spowolnić przed wejściem 
w zakręt

Potrzebujesz odpowiedniego 
kąta do zamontowania 

Zachowaj podobną odległość  kolei 

O 55mm 

A5 Podstawa kolei

Dostosować 
huśtawkę po 

Obrócić uchwyt ramienia 

Kształt otworu

Strona instalacji wału

A5 osłona ramienia
A2 Uchwyt ramienia B

O ostrożności

Dokonaj 
odpowiedniego naciągnięcia
szyn, aby nie były sztywno
naciągnięte i nie powodowało
wgłębien w torze. 

Ustaw stojak kolejowy

Poręcz [R1]
Poręcz [R1]

Szyna łączenia [R2]

Włóż szynę na ramię 

Ramię[A1]

Poręcz
[R1]

Sposób instalacji szyn

Sposób instalacji szyn

Sposób instalacji szyn 

Sprawdź położenie ramienia 
zanim zainstalujesz szynę

Dostosować 
konstrukcję lub 
połączyć kolej 
wkładając szynę 
łączącą do 
otworu w szynie poprze-
dzającej. 

Lista częściLista części

Lista części

Podgląd 4. Z góry Podgląd 5. Winda

Narzędzia do montażu
Użyć baterii (nie dołączone)

Przechowuj drobne części, w odpowiedni sposób, 
aby uniknąć utratyKOMBINERKINARZĘDZIA POMIAROWE

A1 osłona ramienia A2 Uchwyt ramienia 

A

A1 Ramię S1 Wał 300mmS2 Wał 200mmR1 kolej (1000mm)

E3 Róg windy E2 Pierścień windy E1 Spirala windy R1 Przekładnia A6 Podstawa kolei A5 blokada ramienia

B2 Podstawa uchwytu (duża)B3 Podstawa uchwytu (mała)S3 WałG2 Przekładniametalowe kuleR2 Łączenie kolei S2 Części huśtawki

B2 Podstawa uchwytu ( duża) 

B3 Podstawa uchwytu ( mała) 

B1 Podstawa

Jak zainstalować części

F1 części huśtawki

Instalacja 2 szt.
Obrót w lewo

A3 wał ramienia

A 4 Uchwyt ramienia

Kształt otworu

Instalacja 1 szt. 

Obrót w prawo

Kształt 
otworu

kształt 

A3 Osłona ramienia

A1 Ramię

A4 Uchwyt ramienia B

Odległość pomiędzy
szynami

Instalując szyny
dopilnuj, aby
były one umieszczone
równolegle

O NAROŻNIKU/
    ZAKRĘCIE

Upewnij się odnośnie
kąta nachylenia szyn, 
przy narożniku/zakręcie, 
jak na rys. 21
Pokazano, aby uniknąć
dygresji narożnika. 
Jeśli dygresja wciąż nas-
tępuje, stalowa kulka musi
zwolnić pokonując zakręt.

Wyreguluj szyny,
aby przyhamować kulkę,
kiedy pokonuje zakręt.

PODSTAWOWY WIDOK
                                    TRASY

[B1] Podstawa

[A4] Uchwyt ramienia B

                           Zwróć uwagę na pozycję
             ramienia rys. 15 

                 przy instalacji szyn

Dystans pomiędzy ramionami
nie powinien być wyższy niż
8-10cm. Ta odległość pozwoli
na stabilny zjazd. Jeżeli
odległość jest większa, 
nalezy dodać podpory szyn



Kroki instalacji kolei 

Oznaczenie połączenia kolei 

Zdjąć osłonę przed zainstalowaniem ramienia szyny 

Litera i cyfra na obrazku oznacza pozycję wału oraz ramienia na P6-P7

Kolejny obrazek ( nie rozdzielać części) 

Kolejny obrazek
(nie rozdzielać części)

Jak zamontować windę 

Kroki instalacji kolei

Kolej zawiera 2 windy 
rozpoczynające i 2  wyjścia 
windy. zgodnie z 
i obrazkami na str. 2-3 
Instalacja kolei rozpoczyna 

Wejście windy (start) - przód pierścienia
Instalacja 2 szt. 245 cm kolei jak

zwrócić się  na powiększenie zdjęcia
 dokładniej do części pętli i podążaj tak, aby Twój
model był jak najbatdziej zgodny ze zdjęciem

i po prawej powyżej i poniżej 
części szyny

Wejście windy- wyjście 

Instalacja 2 szt.105 cm kolei

po prawej powyżej i poniżej 
części szyny

Sprawdź na str.11 
ustawienie szyny, jeśli 

Zawiera podstawowe kroki instalacji SPACERAIL 

Długość szyny mogą być cięte jak potrzebujemy do instalacji, patrz P9 "szyny łączące”

Instalacja 

Powiększony obrazek huśtawki
Instalacja 
podstawy 

Instalacja 2 szt 26cm kolei

Rozpoczęcie huśtawki- zakończenie windy

Powiększenie pętli

Jak zainstalować windę

1. Wstawić 300mm wał 
 do skrzyni biegów

S1- wał 300 mm

G1 - skrzynia biegów/
przekładnie

2. Wstawić 12 szt. spirali windy
do wału

Zwróć uwagę na
kierunek spirali
podczas instalacji  

3. Wstawić 3 szt. 
300 mm wału do
otworów w 
przekładni 

Pierścień 

G2 Podstawa przekładni

Przód

Winda

TyłPodstawa wału

G1 

S3 Podstawa wału

Włóż w otwory
na podstawie Obróć uchwyt ramienia, aby uniknąć zakłócenia

podczas instalacji trasy

A6 Postawa

E3 Róg windy

A6 
Czerwona część na 
obrazku, strona 

Uważaj podczas wkładania 
części

S1 wał 300mm

Jeśli nie ma 
przestrzeni 

Jak zainstalować windę

Huśtawka ( obrót w lewo)
Huśtawka ( obrót w lewo)

S2 Wał 200mm

Huśtawka ( obrót w prawo)

S1 Wał 300 mm

Miejsce dla ramieniaMiejsce dla huśtawki

Przód

Tył

Góra Dół

Instalacja podstawy i wału Jak zainstalować podstawę i ramię Jak zainstalować wał, podstawę i ramię

Jak zainstalować wał 
i ramię

Wysokość 
ramienia do wału 
jest  taka sama jak
pokazano na obrazku 

Miejsce ramienia

Jak zamontować kolej 

S2 Wał 200mm

rys, 7 pokazuje
wymiary wałów.
Zwróć uwagę na miejsca
gdzie powinny być
zainstalowane elementy.
Zrób to proporcjonalnie 
rzeczywistych wymiarów.

Na rys. 8 pokazano
włożenie ramienia
w wał.

Na rys. 9 pokazano
jak zainstalować
podstawe wału.

Włóż podstawe
ramienia  w wał,
jak pokazano na 
obrazku 9.

Zgodnie z rys.11
zmontuj miejsce.

Na rys. 7 ukazano,
aby włożyć wał rys.07
A-E w podstawe rys. 11
A-E

S1 Wał 300 mm

S1 Wał 300 mm
4.  Zablokuj 3 elementy
wału, rys. 06-4. Zwróć
uwagę na 3 obręczy windy
podczas instalacji.

p


