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Relæ hytte. 
 
Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. 
 
Begynd med at skære delene forsigtigt ud, rens dem for fræserester og 
tapper, brug en skarp kniv og negle fil. 
Hvis hytten, skal stå på et plant underlag, kan du skære de 8 ben af. 
 
Start med at samle bunden og den ene side, sæt bundpladen ca. 1 mm. 
over kanten af hytten, sørg for at den følger siderne og at den er i 
vinkel. 
Monter nu den ene af enderne, uden på bunden og siden, sørg for at 
enden og siden, passer i samme højde. 
Monter nu den anden side af skuret, sørg igen for at de passer i 
højden. 
Til sidst, monteres den sidste ende. 
Klip et stykke ”tagpap” så er 1 mm. Større end hytten, rul det let over 
en blyant, så det får rundingen af hytten, lim det fast, på hytten. 
Hytten males sort alt efter hvad du syntes passer bedst, taget males 
grå. 
Hytten placeres som regel, lige før et signal, tæt ved sporet, hvis du 
har en skrå bane dæmning, justeres højden på ben, så det står lige. 

 
 
 
Relæ hytte Skala N. 
 
      1 stk. nr. 060309-1                     3 stk. nr. 060309-3 
 
Sættet indeholder: 
Hvide fræsede plastdele, tagpap. 

 
Dette skal Du bruge: 
Skarp kniv, plastklæber helst med kanyle, alm. 
Hvid lim, neglefil, pincet, maling. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maling: Hombrol nr. 33 sort, nr. 106 grå 
 
Hvis du finder fejl eller mangler i bygge vejledningen 
eller i selve byggesættet, er du mere end velkommen, 
til at kontakte os, da det er vores mål, at levere et godt 
produkt, der er nemt at gå i gang med. 
 
Har du ideer til nye produkter, hører vi også gerne fra 
dig. 
 
Vi håber Du får fornøjelse af dette lille byggesæt, kig 
forbi vores hjemmeside for yderligere inspiration.  
 
Vi kan kontaktes via vores hjemme side : 
www.model-byg.dk 
eller på mail 
post@model-byg.dk 
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