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הוראות הרכבה-

> תקע 2 מסמרים במרחק של 3 ס“מ
   מהקצה וחזק את החיבור לחלק 3

> הדבק את חלקים 1 ו-2 לחלק 3
  כמו באיור

  יש להקפיד שהחלקים יהיו מיושרים
 אחד לשני, למטה ובצדדים

> הדבק את חלקים 1 ו-2 ו 3 שחיברת
  בשלבים הראשונים לבסיס החנוכיה

  יש להצמיד לקצה הימני את הצד
  עם סימון הקווים כמו באיור.

> הנח בצד ל15 דק‘ לייבוש ראשוני.

> הפוך ובדוק שהחלקים לא זזו,
   תקע 2 מסמרים במרחק של 2 ס“מ

   מהקצה וחזק את החיבור לחלק 3
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> בדוק מראש שכל המרכיבים של המוצר נמצאים באריזה.
> הכן מראש: דבק, מקלון למריחה, פטיש, מסמרים, דבק חם ועפרון.

לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים!
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בהצלחה!!
עוד מוצר איכותי מ“חנות אומנות בעץ“

www.omanutbeetz.co.il 

אמנות בע
ערכות נגרות עם ערך מוסף

> קח את רצועת הפוליגל החומה
(הרצועה קצרה וגבוהה יותר מהרצועות הצהובות)

  שים בין 2 הרצועות הצהובות שעטפת בנייר
  כסף כמו באיור, כך שהחלק החשוף של 

  הפוליגל הצהוב צמוד לקצה של הפוליגל החום 
  כמו באיור, ושלושת החתיכות מיושרות בתחתית

> הדבק עם סלוטייפ את שלושת הרצועות
  מ 2 הצדדים ובאמצע

> הכנס את שלושת הרצועות שהדבקת
  בין חלק 1 ל-2.

  יש להכניס כך שהרצועות
  שעטופות בנייר כסף יהיו כלפי מעלה

   בקו ישר עם חלקים 1 ו 2.
  החלקים החשופים של הרצועות הצהובות

  צריכים להיות בצד בו סימנת קו של 1.5 ס“מ
   בקו אחיד עם העץ  

> הכנס את החתיכה המלבנית
  הקטנה של הפוליגל החום 

   בצד בלי הסימונים. 
   החורים של הפוליגל צריכים

  להיות כלפי מעלה (על חתיכה זו יושב השמש)

> סמן קו במרחק של 1.5 ס“מ מהקצה
  הימני ואז סמן 7 קווים נוספים 
  במרחק של 3 ס“מ אחד מהשני,

תכתוב בעפרון על החלק הקדמי - חזית

> הנח את חלקים 4 ו 5 כמו באיור
  ומרח עליהם דבק 

> הנח מעל את חלק 6 כך שהחורים
  בצד שמאל וחזק את החיבור לחלקים  

  4,5 עם מסמרים.
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> הנח את אחת מרצועת הפוליגל 
   הצהוב על חתיכת נייר כסף 

   באורך 24 ס“מ.
   השאר כ-2-3 מ“מ מרצועת 

   הפוליגל מחוץ לנייר הכסף

2-3 מ“מ

> קח רצועת פוליגל צהובה נוספת
  וגלגל סביבה את נייר הכסף, כך

   שיהיו לך 2 רצועות פוליגל עטופות

> קפל את נייר הכסף סביב הפוליגל
(20X26 גודל נייר כסף) בצורה מדוייקת  

5
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> קפל את השאריות של נייר הכסף,
שארית אחת על חלק 1, והשניה על חלק 2

> חשוף בעוד ס“מ את 2 החוטים שיוצאים 
  מבית הבטריה וחבר לחוט השחור את הנגד 

  על ידי ליפוף

> הדבק את בית הבטריה על חלק 6 
  והשחל את החוט האדום בחור הקטן
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> ללד יש 2 רגליים, אחת ארוכה במעט מהשניה.
> נעץ  לד לשמש בתוך נייר הכסף בצד שמאל, כך שכל רגל 

   של הלד ננעצת ברצועה אחרת של נייר כסף. 
    שים לב שהרגל הארוכה צריכה להיות על נייר הכסף בצד

    של החזית בו נמצאת הסיכה המשרדית 
>  תקע לד נוסף על הקו הראשון בצד ימין.
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> הכנס בטריות לבית הבטריות והפעל את המפסק. בכל יום של חנוכה הוסף לד נוסף לחנוכיה.

חזית

חזית

חזית

> לאחר המתנה לייבוש של הדבקת
   החנוכיה לבסיס, הפוך וחזק בעזרת 2

   מסמרים את החיבור.
   את המסמרים יש לדפוק על חלק 6

   באמצע בקו ישר עם החורים.
   מספיק 2 מסמרים

> הוצא את האומים מהמפסק,
  השחל בחור הגדול בחלק 6

   וסגור עם אחד האומים

> חבר את הנגד לרגל האמצעית של המפסק
> חשוף ב-2 ס“מ את החוט הנוסף משני צידיו

  צד אחד חבר לאחת הרגליים של המפסק
  ואת הצד השני השחל בחור עם החוט האדום
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חזית
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> סובב את הקצה של החוט האדום מבית הבטריה 
   סביב הרגל של הנעץ ותקע את הנעץ על 
   נייר הכסף המקופל בצד עליו כתוב חזית.
> סובב את החוט הנוסף סביב רגל של נעץ 
   ותקע על נייר הכסף המקופל בצד השני 
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חזית


