
> בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
> הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, פטיש, מסמרים, נייר שיוף, דבק דו צדדי או חם, מספריים.

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

 הכנת המעגל החשמלי
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חוט עם 2 תנינים

חוט
זמזם

בית בטריה
חוט ברזל
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> הנח את חלק 1 על משטח העבודה,
  הדבק עליו את 4 הקוביות בצדדים, כמו באיור

> חשוף את קצוות החוטים שיוצאים 
  מבית הבטריה ומהזמזם בעזרת מספריים

> לפף יחד את החוט האדום שיוצא 
  מבית הבטריה ואת החוט האדום שיוצא מהזמזם

> שייף את חוט הברזל בעזרת נייר השיוף 
    כדי שיוליך את החשמל בצורה טובה.

> עקם את חתיכת הברזל כך שיהיו בה פיתולים

> הכנס את חוט הברזל בחור של חלק 2.
> השחל את הטבעת לחוט הברזל 

   והכנס את הצד השני שלו לחור בחלק 3

> התחל לדפוק 2 מסמרים 
  בתחתית של חלקים 2 ו3

  בצד שרחוק מהחור.
  במרחק של 0.5 ס“מ 

  מלמטה ו-1 ס“מ מהצד

> הדבק את חלק 2 לחלק 1
  כמו באיור וחזק במסמרים 

> הדבק את חלק 3 לבצד השני 
   של חלק 1 וחזק במסמרים

> הפוך את מה שהדבקת 
וחזק במסמרים.

טבעת

> חשוף את הקצוות של החוט הנוסף שיש בערכה.
> חבר צד אחד שלו לחוט השחור שיוצא מבית הבטריה

  על ידי ליפוף. ואת הצד השני לפף על חוט הברזל 
   שיוצא מהבסיס

> קפל את הברזל מ2 הצדדים

> הדבק את הזמזם ואת בית הבטריות לבסיס
  עם דבק חם או דו צדדי.

> את החוט השחור שיוצא מהזמזם חבר לתנין
    בחוט עם 2 התנינים את התנין השני חבר לטבעת

>הכנס בטריות ונתחל לשחק.
> כשרוצים להפסיק לשחק משחררים את התנין מהטבעת

 ונפתח המעגל החשמלי
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עוד מוצר איכותי מ“חנות אומנות בעץ“
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בהצלחה!!

אמנות בע
ערכות נגרות עם ערך מוסף


