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13.За Спајање картонских делова
препоручујемо лепило УНИВЕРЗАЛ
Класик. Лепило се нанесе на обе
површине које треба залепити, сачекамо 10-15 секунди да се лепило осуши и потом пажљиво вршимо спајање.
Водити рачуна о прецизности јер раздвајање није могуће.

МОДЕЛ АУТА
“FIAT PUNTO” - “ЗАСТАВА 10”

14. Спојимо делове каросерије осим браника.

15. Каросерију лепимо за
дрвену конструкцију на исти
начин као и каросерију.
Нанесемо лепило на све
површине које спајамо и
пажљиво вршимо спајање.

16. Бранике, предње и задње
као и украсну предњу страну са фаровима лепимо задње, на исти
начин као каросерију наношењем лепила на површине за спајање.
Пажљиво вршимо спајање.
17. Подешавање правца кретања
вршимо отпуштањем задњег завртња управљачког механизма,
померањем точкова и поново заврнемо завртањ
ЖЕЛИМО ВАМ УСПЕШНЕ
СТАРТОВЕ МОДЕЛА !

- Исечени делови на шперплочи - 4 ком
- Картон са штампаном каросеријом - 4 ком
- Електромотор са преносником - 1 ком
- Држач батерија - 1 ком
- Жица - 15 цм
- Гумица - 1 ком
Лепило за дрво - 1 ком
- Прекидач - 1 ком
- Предњи и задњи точкови - 1+1 ком
- Завртањ 12-15 мм са матицом
и подлошком - 2 ком

РЕДОСЛЕД РАДОВА
1. Одвојити све делове шперплоче, користећи
скалпел, поравнати ивице.
2. Делове 5 и 6 залепити за управљачки
механизам.

8. Поставити држач батерија и учврстити лепилом. Оставити модел да
се лепило добро осуши.

3. Поставити и залепити матицу од
завртња на управљачком механизму.
4. Са преносног механизма скинути
точкове и осовину провући кроз отвор на
делу 1и 2 као и део 7. Спојити са делом 3.
9. На прекидачу имамо три прикључка. Залемити крајеве жице за
средњи и један бочни прикључак. Поставити прекидач у исечени отвор.
Прекидач учврстити лепљењем топлом пластиком или супер лепком у гелу.
10. Жице залемити од прекидача-бочни до електро мотора и средњи до
држача батерија и од мотора до држача батерија - струјно коло.
11. Поставити електромотор у предвиђено лежиште и учврстити га
гумицом. Поставити батерије на своје место и проверити како се окрећу
точкови. У случају да ауто иде у назад, одлемите жице на држачу
батерија и замените им места. Проверити поново како ради мотор и
правац окретања точкова.

6. Поставити задње точкове.

5. На управљачком механизму
поставити точкове и завртњима
учврстити на основу аута

7. Поставити странице
8 и 9, као и средњу преграду број 11. Поставити
и задњу страницу број
12. Најбоље је да их све
мало учврстимо са супер
лепком. Преконтролишемо да ли је све намештено на своје место и ако
јесте, све спојеве залепимо са лепилом за дрво.
НАПОМЕНА: Управљачки механизам мора бити покретан и он се НЕ ЛЕПИ.

12. Пажљиво исећи све картонске
делове по цртежу.

13. Савијање наставака за спајање
најбоље урадити преко ивице
лењира.

НАПОМЕНА: По жељи делове
можете обојити пре или после
сечења.

