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PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI! 
Komplekte yra daug liejinių su dalimis, jie pažymėti didelėmis 
raidėmis ir yra skirtingu spalvų. Pagal instrukcijas, kandyklėmis arba 
peiliuku reikia iškirpti reikiamas dalis iš liejinio ir jas surinkti. 
Elementų yra daug, tad dalis šių veiksmų bus pasikartojantys. Ant 
iškirpto elemento gali likti plastiko perteklius (likučiai), kuriuos 
reikia pašalinti, nes priešingu atveju elementai gali nederėti 
tarpusavyje. Įrankiai plastiko pertekliui šalinti: švitrinis popierius 
arba dildė bei peilis. Komplekte taip pat yra pateikiami lipdukai. Jie 
naudojami norint pabrėžti papildomas detales. Modelio detalės jau 
yra tinkamos spalvos, tačiau siekiant personalizuoti Jūsų Gundam 
detales galima dažyti.  

KAS GALI JUMS PRAVERSTI? 
• Naudingi įrankiai – kandyklės, skalpelis / konstrukcinis peilis, 

dildė, pincetas, replės, švitrinis popierius. 
• Modelio surinkimui nereikia klijų. 
• Mažos dalys gali būti pažeistos surinkimo metu! Atkreipkite į tai 

dėmesį.  
• Modeliai susideda iš keleto liejinių, pažymėtų atitinkamomis 

raidėmis A, B, C, o tam tikro liejinio dalys yra pažymėtos 
skaitmeniu, pvz. A1, B2, C3. 

• Dalys surenkamos vadovaujantis vizualine instrukcija. 
• Modeliai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės plastiko, todėl, jei 

surenkant kažkoks elementas netinka, įsitikinkite ar: 
1. Naudojate tinkamą dalį. 
2. Ar ant dalies, kurią bandote pritaikyti, neliko liejinio dalių 
(likučių). Jei taip nutiko - nukirpkite ją arba nušlifuokite plastiko 
perteklių dildės pagalba. 

• Surinkimui vadovaukitės vizualinėmis instrukcijomis (montavimo 
piešiniais). Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie elementai turi būti 
sudedami du kartus (pažymėti instrukcijoje x2)! Pavyzdžiui, tokie 
modelio elementai kaip kojos ar rankos. 

 
 
 
 
 

GARANTIJA 
 
Garantija galioja 12 mėnesių nuo pirkimo datos. Garantija neapima 
mechaninių pažeidimų, kuriuos sukelia netinkamas modelio 
surinkimas, naudojimas ir netinkamas dalių pjaustymas iš liejinio. 

PASTABOS DĖL SAUGUMO 
• Netinka vaikams iki 8 metų amžiaus. 
• Laikyti saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Rinkinyje yra 

labai smulkių dalių, kurias vaikai palikti be priežiūros gali nuryti. 

RINKINIO TURINYS 
• Originali instrukcija 
• Sutrumpinta naudojimo instrukcija lietuvių kalba 
• Pasirinktas GUNPLA modelis 
• Lipdukų, skirtų pasirinktam modeliui, rinkinys* 
• Modelio pagrindas (bazė)* 

MODELIS 
• Ant pakuotės pateikti modeliai neatspindi tikrosios produkto 

išvaizdos ir modelio išvaizdos po surinkimo. Surinkti modeliai 
atrodo dar geriau! 

PLATINTOJAS LIETUVOJE   
UAB BAKSAS Jonažolių g. 3, VIlnius 
Pagamino BANDAI (Japonija)  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE TINKLAPYJE WWW.MODELIUKAI.LT 


