
Eagle’s Nest Castle

Start  building with placing the bricks on the base included in the set. Put 
a small amount of glue on each row and then proceed with the next one. It is 
important to wait for a few minutes upon finishing the row, to allow the glue 
to fasten the bricks. Leave the construction for few hours to dry up and firmly 
fasten the building. The model can be disassembled by dipping it into the water 
for 10 minutes. Even if you want to do it in a year! Thoroughly rinse off the glue 
and leave it to dry up. When the bricks are dry, you can build anything else using 
your imagination. Good luck!

Замок Орлине гніздо

Будівництво  починайте з викладання цеглинок на основі, яка входить 
до комплекту. Невелику кількість клею нанесіть на кожен ряд, після чого 
починайте викладати наступний. Обов’язково після зведення кожного 
ряду, зачекайте кілька хвилин, щоб клей міцніше скріпив цеглинки. Для 
надійного скріплення елементів конструкції, залиште її на кілька годин. 
Модель легко розібрати, зануривши її у воду на 10 хвилин. Навіть якщо Ви 
захочете зробити це через рік! Ретельно змивши клей, залиште цеглинки 
підсохнути, оскільки вологі буде складно склеїти. Після того ви зможете 
побудувати щось інше, використовуючи власну фантазію. Успіхів Вам!

Gniazdo orła

Rozpocznij budowanie od ustawienia cegiełek na podstawie będącej częścią 
zestawu. Nałóż niewielką ilość kleju na każdy ułożony rząd cegiełek i kontynuuj 
układanie kolejnego rzędu. Bardzo ważne jest aby odczekać kilka minut po 
ułożeniu każdego rzędu tak aby klej dobrze związał. Pozostaw konstrukcję 
na kilka godzin tak aby wyschła i solidnie się umocniła. Model może być 
rozmontowany przez zanurzenie w wodzie na 10 minut. Nawet jeśli chcesz to 
zrobić po upływie roku! Dokładnie spłucz klej i zostaw do wyschnięcia. Kiedy 
cegiełki wyschną możesz ich użyć do zbudowania czegoś innego co tylko 
podpowie Ci Twoja wyobraźnia. Powodzenia!
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