
> מדביקים עם קצת דבק את חלק 2 לחריץ 
   בחלק 1 באמצע,

   ואת בית הבטריות כמו בתמונה בעזרת דבק דו צדדי
   או דבק חם

> מכניסים את שלושת הלדים
  לפי הסדר: אדום צהוב ירוק

> שימו לב: בכל לד יש 2 רגליים דקות, 
   רגל אחת קצת יותר ארוכה והיא הפלוס. 

   כשמכניסים את הלדים הרגל הארוכה צריכה 
  להיות ליד האלומניום

אדום
צהוב
ירוק

> מניחים את השבלונה על חלק מס‘ 1.
    כשהסימון בצד הרחב 

(אפשר להדביק בסלוטייפ שלא יזוז)
> דופקים קלות מסמר בכל נקודה

   כדי ליצור חור קטן

>לוקחים את פס האלומניום עם הדבק, 
  מסירים את הנייר בעדינות מהצד הדביק שלו

  ומדביקים על חלק 2 כמו באיור
  

הוראות הרכבה:

המשך בעמוד הבא...

> מקפלים את הרגל הארוכה
 (הפלוס) על פס האלומניום.

> מניחים את הקצה של הנגד
  שחיברנו לחוט האדום

  שיוצא מבית הבטריות על
   פס האלומניום

> חושפים 2 ס“מ מהחוט האדום שיוצא מבית הבטריות
  ומלפפים עם קצה אחד של הנגד

> מדביקים פס אלומניום
  נוסף על הפס שכבר הדבקתם
  ומהדקים חזק עם כל המגעים

   כולל הנגד
> שימו לב שהפס אלומניום

  נוגע רק ברגל של הפלוס

נגד

חוט אדוםנגד

> לוקחים את שלושת החוטים הקצרים,
  בעזרת מספריים חושפים 2 ס“מ מצד אחד שלהם

  ומלפפים כל אחד מהם על חוד של נעץ.

ברמזור נורות לד. בנורות אלו חשוב להקפיד  שהזרם מגיע 
מה+ של הבטריה ל+ של הנורה בניגוד לנורה רגילה.

 .3v בית הסוללות נותן זרם  בעוצמה של
אנו מוסיפים נגד שתפקידו להוריד את עוצמת הזרם 

.2v לפחות מ
במידה ולא ישולב הנגד נורת הלד עלולה להישרף

12
3

שבלונה

3 נורות לד
3 נעצים

בורג

בית בטריות

3 טבעות

שלושה חוטים קצרים
שתי רצועות נייר אלומניום דביק

חוט אחד ארוך

כדי לבנות את המוצר מספיק כמות הפריטים המצויינת כאן. 
יכול להיות באריזה יותר פריטים

נגד

837H3 אמנות בערמזור מק“ט
ערכות נגרות עם ערך מוסף

123

45

89

6



בניית המפסק

> לוקחים את הנעץ האחרון תוקעים בחור השמאלי
   ומשחילים את החוט שלו בחור התחתון של חלק 2

> חושפים את הקצה של החוט ומחברים אותו
  לרגל הקצרה (המינוס) של הלד הצהוב

> חושפים את הקצה של החוט ומחברים אותו
  לרגל הקצרה (המינוס) של הלד הירוק

> לוקחים נעץ אחד תוקעים בחור הימני 
    משלושת החורים שהכנתם בשלב 2 על חלק 1  

   ומשחילים את החוט שלו בחור התחתון של חלק 2

> לוקחים נעץ נוסף תוקעים בחור האמצעי
   ומשחילים את החוט שלו בחור התחתון של חלק 2

> חושפים את הקצה של החוט ומחברים אותו
  לרגל הקצרה (המינוס) של הלד האדום

> מסמנים 2 קווים על חלק 3 במרחק של 0.5 ס“מ
   ו-1.5 ס“מ מהקצה בלי החור

> לוקחים את החוט הארוך, חושפים את כולו 
   בעדינות בעזרת מספרים.

  > מקפלים 3 ס“מ מהקצה של החוט ומניחים 
      בין 2 הקווים כמו באיור.

> מלפפים את החוט על השארית של ה3 ס“מ בין 2 הקווים.
   הליפוף צריך להיות בצורה אחידה כמו באיור.

> מחברים את הקצה של החוט שנשאר אחרי הליפוף
   עם 2 הס“מ מהקצה השני שהשארנו

   

> הופכים את המחוג (חלק 3) עם הבורג והטבעות
   ומבריגים לחור הקדמי בחלק 1. מהדקים הידוק קל

> משחילים את החוט השחור מבית הבטריה דרך החור
  התחתון של חלק 2 ומחברים לשארית של החוט 

  החשוף על חלק 3.
  לא לקצר את החוט השחור מבית הבטריה 

   כדי שתתאפשר תנועה של המחוג
> מבודדים את כל החוטים החשופים

   עם איזולירבנד, דבק חם או כל דבק אלקטרוניקה אחר
 > מכניסים בטריות לבית הבטריה ומתחילים לשחק

> משחילים את הבורג ואת הטבעות 
   בחור של מחוג המפסק בצורה זו:

חוד הבורג
2 טבעות

טבעת
ראש הבורג

מחוג המפסק ( חלק 3)

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