
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZANIM ZACZNIESZ!
W zestawie znajduje się wiele szablonów z częściami, są one oznaczone 
dużymi literami oraz są w różnych kolorach. Postępując zgodnie z instruk-
cją, należy wyciąć odpowiednie części z szablonu i je złożyć. Kroki te staną 
się procesami powtarzającymi się ze względu na dużą ilość elementów. 
Kolejnym krokiem o którym należy pamiętać, jest usunięcie nadmiaru pla-
stiku z wyciętej części, które są resztkami plastiku z szablonu. Narzędzia do 
usuwania nadmiaru tworzywa sztucznego to papier ścierny lub pilniczek 
oraz nożyk. Nadmiar plastiku z szablonu na części może doprowadzić do 
uszkodzenia całej części lub złego dopasowania elementów. Dostarczone 
naklejki są używane do uwydatnienia dodatkowych szczegółów. Zestawy 
o mniejszym stopniu skomplikowania często wymagają farby, aby nadać 
modelowi odpowiednie wykończenie wizualne.

CO MOŻE CI SIĘ PRZYDAĆ?
• Narzędzia które mogą Ci się przydać - skalpel/nożyk budowalny, pilni-

czek, pęseta, cążki, papier ścierny.
• Do składania modeli nie potrzebujesz kleju.
• Małe elementy mogą ulec uszkodzeniu podczas składania! Zwróć na 

to uwagę.
• Modele składają się z wielu szablonów oznaczonych odpowiednio lite-

rami np. A, B, C... natomiast części są oznaczone cyfrą (danego szablo-
nu) np. A1, B2, C3.

• Nie wszystkie modele są swoim lustrzanym odbiciem (lewa/prawa 
strona) dlatego też w niektóry zestawach występują szablony z podob-
nym oznaczeniem np. M1, M2, które mogą różnić się ilością części.

• Modele są wykonane z najwyższej jakości plastiku, dlatego też gdy pod-
czas składania jakiś element nie pasuje upewnij się że:

1.  Używasz prawidłowej części.
2. Czy na części którą starasz się dopasować nie pozostały żadne frag-

menty  z szablonu jeżeli tak, odetnij je lub spiłuj nadmiar plastiku 
za pomocą pilniczka.

• Postępuj zgodnie z instrukcją (obrazkami montażu), zwróć uwagę na to 
że nie które elementy należy złożyć podwójnie (oznaczone w instrukcji 
x2)! Na przykład takie elementy modelu jak nogi lub ramiona.

GWARANCJA
Gwarancja trwa 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń mechanicznych spowodowanych złym użytkowaniem modelu, 
oraz nieprawidłowego wycinania części z szablonu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
- Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Przechowuj w bezpiecznym miejscu. Zestaw zawiera bardzo małe ele-
menty które mogą zostać połknięte przez dzieci bez nadzoru.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
- Oryginalna Instrukcja
- Skrócona instrukcja użytkownika w języku Polskim
- Wybrany model GUNPLA
- Zestaw naklejek dedykowane dla wybranego modelu*
- Podstawka dla modelu*

MODEL
- Prezentowane modele na opakowaniu nie odzwierciedlają faktycznego 
wyglądu produktu i jak model wygląda po złożeniu. Wygląda jeszcze le-
piej!

DYSTRYBUTOR W POLSCE
GUNDAM POLSKA - SuperBuzz Sp. z o.o. SP. K. ul. Puławska 405a War-
szawa. Wyprodukowane przez BANDAI. Więcej informacji www.gundam-
polska.pl

UŻYJ KLEJU CZĘŚĆ/SEKCJA DO PRZYMOCOWANIA 
PO PRZECIWNEJ STRONIE

UŻYJ IDENTYCZNEJ CZĘŚCI/SEKCJI PO 
KAŻDEJ STRONIE

PODCZAS MOCOWANIA CZĘŚCI 
ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEJ KIERUNEK

WYTNIJ TĘ CZĘŚĆ ZBUDOWAĆ OKREŚLONĄ LICZBĘ 
CZĘŚCI

NAJPIERW ZMONTUJ TĘ SEKCJĘ PÓŹNIEJ ZMONTUJ TĘ SEKCJĘ

OBRACANIE JEST WSKAZANE WYBIERZ CZĘŚĆ DO PODŁĄCZENIA PRZESUŃ RÓWNIEŻ
DRUGĄ STRONĘ

UWAŻAJ, ABY NIE DOKRĘCIĆ
ŚRUBY ZBYT MOCNO

NAKLEJKA DODATKOWA WYMAGAJĄ-
CA DODAKOWEJ UWAGI

NUMER NAKLEJKI OZNACZONY 
CYFRĄ

PIKTOGRAMY KTÓRE POMOGĄ CI PODCZAS SKŁADANIA MODELU
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*Nie każdy model zawiera podstawkę lub naklejki!


