
> בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
> הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, עפרון, מחק, סרגל, פטיש, מסמרים, נייר שיוף.

לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!

> הנח את חלק 1 על משטח העבודה.
  סמן 2 קווים במרחק של 0.7 ס“מ מהקצה לאורך

  ו 2 קווים במרחק 3 ס“מ מהקצה (אנכיים)

> הנח את חלקים 2,3 על משטח העבודה,
> הנח את חלקים 4,5,6 על חלק 1,   כמו באיור ומרח דבק על הצד העליון

   כמו באיור.

> עגל את 2 הפינות המסומנות באיור הקודם
  של כל אחד מהחלקים 4,5,6

> הדבק את חלק 4 על חלק 1, כמו באיור.
שים לב שיש מרחק של 0.5 ס“מ מקצה חלק 1

לחלק 4. בנוסף צריך להדביק אותו באמצע
כך שישארו כ- 0.5 ס“מ מכל צד שלו.

> הדבק את חלק 5 
על חלק 4.

 הצמד אותו לחלק 10
ומרכז על חלק 4.

>חזק עם 2 מסמרים
  בצדדים

> הדבק את חלק 6 
על חלק 5.

 הצמד אותו לחלק 10
ומרכז על חלק 5.

>חזק עם 2 באמצע
> חזק את חלק 4 בעזרת 2 מסמרים

> הדבק את חלק 10 לחלק 4 כמו באיור  באמצע כמו באיור

> הנח על חלקים 2,3 את חלק 1,
   והמשך לתקוע את המסמרים עד הסוף

> מחק את הקווים שסימנת 

> התחל לדפוק על כל קו 3 מסמרים.
   2 מסמרים על החיבור של הקווים

   ומסמר אחד באמצע

הוראות הרכבה:

014C4 ג‘יפ גדול  מק“ט

בהצלחה!! עוד מוצר איכותי מ“חנות אומנות בעץ“
www.omanutbeetz.co.il 
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ערכות נגרות עם ערך מוסף
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> חזק את חלק 10
   בעזרת 2 מסמרים
  לחלק 5 כמו באיור

> מרח דבק על ה-ח שיצרת והדבק לחלק 1> הדבק את חלקים 7,8,9 כמו באיור
> הדבק את חלק 11 לחלקים 8,9  צמוד לקצה כמו באיור

9101112

> הדבק את חלק 12 לחלק 1 באמצע, 
  צמוד לחלק 11

> המתן שכל החלקים שהדבקת יתייבשו
> בינתיים שייף היטב את ארבעת הגלגלים

> השחל את הגלילים לחורים שבחלקים
2,3

> מרח מעט דבק בחור של כל גלגל
  והשחל לתוך הגלילים כמו באיור

> לאחר שהחלקים יתייבשו חזק את חלק 
   12 עם מסמר אחד.

ואת חלקים 8 ו 9 לחלק 7. בכל צד מסמר אחד
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