
Explorer Kit
What's Included | Inhoud

Explorer Kit and Creator Kit sold separately | De Explorer Kit en de Creator Kit zijn apart verkrijgbaar 
Break apart components before first use | Haal de onderdelen vóór het eerste gebruik uit elkaar 

Arrange components as shown above to store back in case when not in use | Plaats de onderdelen zoals hierboven afgebeeld en berg ze op in het doosje wanneer ze niet in gebruik zijn 

Carrying Case | Opbergdoosje
H x 4

H2 x 4

Z x 4

R2 x 8
S x 8

H3 x 8
D x 4

R3 x 27

C x 86
(Connectors | Verbindingen)

T x 6

Carrying Case | Opbergdoosje
S3 x 20

T x 18

C x 86
(Connectors | Verbindingen)

Creator Kit

Be Safe | Veiligheid voorop Usage | Gebruik 
• Avoid getting wet
• If components get bent, just straighten as needed
• Experience marks on connectors is normal and expected
• Color the components with crayons, markers, or paint

• Voorkom nattigheid 
• Kromme onderdelen kunnen gewoon weer glad gemaakt worden 
• Gebruikssporen op de verbindingen zijn normaal en te verwachten 
• Kleur de onderdelen in met kleurpotloden, stiften of verf 

• Never place near things that get hot
• Never sit on, climb on, or jump on
• Never build structures too tall
• Never enclose a person or animal

• Plaats de onderdelen nooit in de buurt van dingen die heet worden  
• Ga er nooit op zitten, klimmen of springen 
• Bouw geen constructies die te hoog zijn 
• Sluit nooit een persoon of dier in 
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Tips
Always start with a corner,
Begin altijd met een hoek

Skip middle slots to reduce
connector usage,

Sla de middelste sleuven over om
verbindingen te sparen 

This structure will be very weak,
Deze structuur is heel zwak 

Add perpendicular components 
to make stronger,

Voeg haakse onderdelen toe om de
constructie steviger te maken 

Add braces to make stronger,
Voeg ondersteuningen toe om de

constructie steviger te maken 

Replace small components with big
components to make stronger,

Vervang kleine onderdelen door grote
om de constructie steviger te maken 

Structures are designed to flex when bumped | De constructies zijn ontworpen om mee te buigen als ertegen wordt gestoten

Match red slots
with red slots,

Combineer rode sleuven
met rode sleuven

Match yellow slots
with yellow slots,

Combineer gele sleuven
met gele sleuven 

Project Ideas | Projectideeën

Mansion X1 (6' x 4')
(requires 1 x Explorer Kit)

Giraffe (4' x 5')
(requires 1 x Explorer Kits, 1 x Creator KIt)

Shark (12' x 8')
(requires 1 x Explorer Kit, 2 x Creator Kits)

Hexagloo X3 (15' x 10')
(requires 3 x Explorer Kits)

for more project ideas and step-by-step instructionswww.makeafort.funVisit 
www.makeafort.fun voor meer projectideeën en stapsgewijze instructiesBezoek 

Villa X1 (15 cm x 10 cm) 
(1 x Explorer Kit nodig) 

Hexaglo X3 (38 cm x 25 cm) 
(3 x Explorer Kit nodig) 

Giraf (10 cm x 13 cm) 
(1 x Explorer Kit en 1 x Creator Kit nodig) 

Haai (30 cm x 20 cm) 
(1 x Explorer Kit en 2 x Creator Kit nodig) 
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