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EN: FIRST YOU 
SHOULD KNOW!
HU: A LEGFONTOSABB    
    TUDNIVALÓK!

EN: ALL YOU NEED TO INSTALL MAP ON 
THE WALL: 
HU: MINDEN, AMIT TUDNIA KELL A TÉRKÉP 
FELHELYEZÉSÉRŐL:

EN: CUT THE STICKY TAPE INTO 
EQUAL PIECES UP TO 2 cm 

(island need smaller pieces)
HU: VÁGJA A RAGASZTÓSZALAGOT 

EGYENLŐ, 2 cm-es darabokra 
(a szigetekhez még kisebb 
darabokra lesz szüksége)

EN: PLACE THE STICKY 
TAPE ON THE MAP 
(check the instruction
on the back)

HU: HELYEZZE A 
RAGASZTÓSZALAGOT 
A TÉRKÉPRE 
(nézze meg a hátoldalon található utasítást)

EN: The map is subject to 
dismantling, scan the QR code 

to watch video instruction.
HU: A térkép szétszedhető, 

szkennelje be a QR-kódot a videós 
utasítás megtekintéséhez.

EN: We are not responsible for 
possible damage to the walls.

HU: A falak esetleges sérüléséért 
felelősséget nem vállalunk.

EN: Double-sided removable 
sticky tape (included)

HU: Kétoldalas eltávolítható 
ragasztószalag (tartozék)
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(79x47’’)

(118x69’’)

(59x35’’)

(39x24’’)

EN: Put your map on the fl oor and attach double 
side sticky tape on each peace as it is shown on 
the template. Don´t forget to stick more tapes for 
boarders.  
HU: Helyezze a térképet a padlóra, és ragasszon 
kétoldalas ragasztószalagot minden egyes darabra, 
ahogy a képen látható. Ne felejtsen el több szalagot 
ragasztani a kontinens határok mellé.

EN: For side XL 

and XXL 

use extra tape.

HU: Az XL és XXL méretekhez 

használjon extra ragasztószalagot.

EN: If you use any pins for map 
don´t leave children and pets 

unattended. It may be life-threatening.
HU: Ha bármilyen jelölő szeget használ 
a térképhez, ne hagyja felügyelet nélkül 
a gyerekeket és a háziállatokat, mert az 

életveszélyes lehet.

EN: If you ordered map with Antarctica, 
please fi nd how to place the tape below.

HU: Ha a térképet Antarktisszal együtt rendelte, 
kérjük, nézze meg a ragasztószalag elhelyezésének 

módját itt.

EN: Installation video below:
HU: Videó a térkép felhelyezéséről:

EN: We hope that everything will 
be ok, but feel free to contact us if 
something goes wrong.
HU: Reméljük, hogy minden rendben lesz, 
de ha valami nem sikerül, forduljon hozzánk 
bizalommal.

EN: corner 
stencil 

HU: sarok 
sablon

EN: Make sure your wall is clean and it is not dusty. 
Attach corner #1 on the top left point, measure the 
distance accordingly to your map size (M, L, XL, XXL) 
and attach corner #2 on the top right side.
HU: Győződjön meg arról, hogy a fal tiszta és nem poros. 
Rögzítse az 1-es sablont a bal felső ponthoz, mérje meg 
a távolságot a térkép méretének megfelelően (M, L, XL, 
XXL), és rögzítse a 2-es sablont a jobb felső ponthoz.

EN: Now, you should begin sticking pieces to 
the wall starting from the side parts (America 
and Russia). It usually takes about an hour to 
install the map so take your family and friends, 
and spend this time with fun!
HU: Most kezdje el a falra felragasztani a 
darabokat az oldalsó részektől kezdve (Amerika 
és Oroszország). Általában körülbelül egy órát 
vesz igénybe a térkép felragasztása. Amennyiben 
a család és a barátok is segítenek, az együtt 
töltött idő remek szórakozás lesz!


