
 806H4 אוירון אלקטרוני מק“ט

> בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
> הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, סרגל, עיפרון, פטיש, מסמרים, איזורילבנד/דבק חם, מספריים ונייר שיוף.

לא לשכוח, לפני כל חיבור יש למרוח דבק בין החיבורים בעזרת מקלון!
הוראות הרכבה:

> מרח דבק בעזרת מקלון 
על הקצוות של חלק  4

 הדביקו את הגלגלים 
והנח על שולחן ליבוש. 

הקפד שהגלגלים יהיו ממורכזים 
לעץ בצורה שווה בשני הצדדים.

> סמן קו באמצע הכנף (חלק 6) , 
מרח מעט דבק במקום החיבור 

הנח על חלק 1 צמוד לקצה שלו 
בצד של הזנב

> חשוף את הקצוות של החוט הארוך 
   בעזרת מספריים.

> חבר כל קצה לרגל אחרת של המנוע
ובודד בעזרת איזורילבנד או דבק חם

> חזק את חיבור הכנף 
עם שתי מסמרים

> השחל את החוט
  הארוך (הכפול)

  מהחור התחתון בחלק 1
   לחור הגדול בצד
  הקדמי של חלק 1

> מרח דבק בעזרת מקלון במגרעת של חלק 1, 
וחבר אליו את חלקים 2 ו3 המחוברים.

החזק את החלקים 3 דקות לייבוש ראשוני
שים לב שחלק 2 לא יבלוט למעלה

> מרח דבק בעזרת מקלון 
  במגרעת של חלק 2,

וחבר אליו את חלק 3 כנראה בציור
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> הפוך את האוירון והדבק את חלק 4
  עם הגלגלים על חלק 1.

  סמן קו במרחק 3 ס“מ מקצה החור
  והדבק את חלק 4 צמוד לקו לכיוון הזנב.

  > חזק את החיבור בעזרת מסמר
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> משוך בעדינות את החוט והכנס את המנוע לחור.
> חבר את חלק 5 למנוע, ע“י הכנסה של

  חוד המנוע לחור הקטן שבחלק  

> חשוף את הקצוות של החוט הכפול שיוצא מהאוירון
  בעזרת מספריים.

> חוט אחד שלו חבר לרגל האמצעית של המסק.
> חשוף את החוטים שיוצאים מבית הבטריה

> את החוט האדום חבר לאחת הרגליים הצדדיות של המפסק 
  ואת החוט השחור לחוט השני שיוצא מהאוירון

> בודד את כל החיבורים בעזרת דבק חם או איזורילבנד. אם המעגל מורכב טוב
ייצב את המנוע בחור בעזרת גפרור מכל צד וחזק עם דבק חם או דבק חזק אחר

> קח את המפסק והוצא את האומים.
> השחל את המפסק בחור של חלק 7 וחבר אום אחד לחיזוק
> הדבק את בית הבטריה על חלק 7 בצד בו נמצאות הרגליים

  של המפסק.
  החוטים של בית הבטריה צריכים להיות בצד של המפסק
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לפני תחילת הבניה שייף את כל החלקים

3 ס“מ

בהצלחה!!

אמנות בע
ערכות נגרות עם ערך מוסף

עוד מוצר איכותי מ“חנות אומנות בעץ“
www.omanutbeetz.co.il 

לביד צפצפה עם חור


