
1 ס“מ
2.6 ס“מ

8.4 ס“מ
10 ס“מ

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

לא לשכוח, לפני כל חיבור מרח בעזרת מקלון דבק בין החיבורים! הוראות הרכבה המדף:

הוראות הרכבה מגירה:

1 23 4
5
6

7 8
9

>הנח את חלקים 1 ו 2 על משטח העבודה כמו באיור

> סמן על כל חלק 4 קוים:
קו 1 במרחק של 1 ס“מ מהקצה הרחב

קו 2 במרחק של 2.6 ס“מ מהקצה הרחב
קו 3 במרחק של 8.4 ס“מ מהקצה הרחב
קו 4 במרחק של 10 ס“מ מהקצה הרחב

>הפוך את החלקים וסמן 2 קוים
קו 1 במרחק של 1.8 ס“מ מהקצה הרחב
קו 2 במרחק של 9 ס“מ מהקצה הרחב

>התחל לדפוק 2 מסמרים על כל קו שסימנת
  שים לב יש לדפוק כ 2 ס“מ מהקצה

2 1

5

> הנח את חלקים 5 ו6 על שולחן העבודה
וסמן בכל חלק 2 קווים במרחק של 0.4 סמ מהקצה

> דפוק 2 מסמרים על כל קו.
  שים לב שהמסמרים במרחק של 1.5 ס“ מ הקצה

> מרח דבק על חלקים  7 ו8

> הנח מעל את חלק 6
 והמשך לדפוק את המסמרים

לחלקים 7 ו8

> הפוך וחזור על הפעולות של
שלב 8 עם חלק 5

> מרח דבק על המסגרת
שים לב שהחור צריך להיות

כלפי מטה

> הנח את חלק 9
וחזק במסמרים 

2 על כל קו
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>מרח דבק על חלקים 3 ו4.
הנח עליהם את חלק 1

כך שהחלקים נמצאים בין 
הקוים שסימנת בשלב 1.

כל חלק בין 2 קוים.

>המשך לדפוק את
המסמרים

לחלקים 3 ו4

>הפוך את החלקים שהרכבת
מרח דבק על חלקים 3 ו4.

הנח את חלק 2 כך שחלקים 3 ו4 
בין הקוים שסימנת בשלב 1

ודפוק את המסמרים 
שבחלק 2 לחלקים 3 ו4
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1.8 ס“מ

9 ס“מ

סרטוט חוץסרטוט פנים

> הנח את חלק 9 על השולחן
סמן קו במרחק של 0.4 ס“מ מכל צד

004F2 מדף עם מגירה  מק“ט

בהצלחה!! עוד מוצר איכותי מ“חנות אומנות בעץ“
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