14. Електромотор учврстити
гумицом - као на слици.
Испробати рад укључивањем
прекидача. Ако се точкови окрећу
у погрешну страну, одлемити контакте на држачу батерија и заменити им места.
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15. Спојити лепљењем силуету
возача и поставити у отвор на
горњој страни поклопца модела.

16. Поклопац модела поставити на
модел и учврстити са четири мала
завртња.
17. Залепити фурнире на бочне
стране и горњу страну.

18.Поставити точкове на модел
аута.
19. По жељи можете модел
обојити и лакирати.
ЖЕЛИМО ВАМ УСПЕШНЕ
СТАРТОВЕ МОДЕЛА !

- Исечени делови на шперплочи
- Фурнир делови
- Електромотор са преносником - 1 ком
- Држач батерија - 1 ком
- Гумица - 1 ком
- Прекидач - 1 ком
- Жица - 30 цм
- Лепило за дрво - 1 ком
- Предњи и задњи точкови - 1 + 1 ком
- Мали завртњи - 4 ком
- Завртањ 10-12 мм са матицом
и подлошком - 2 ком

- одврнути завртањ, померити
точкове у страну и поново га заврнути

РЕДОСЛЕД РАДОВА
1. Одвојити све делове шперплоче, користећи скалпел, поравнати ивице.
2. Делове 7 и 8 залепити за управљачки механизам.

9. Поставити држач батерија и учврстити лепилом (топлом пластиком).

3. Поставити и залепити матицу од
завртња на управљачком механизму.
4. Са преносног механизма скинути
точкове и осовину провући кроз отвор
на делу 1. Спојити са делом 4.
10. Бочне стране 5 и 6 поставити на предвиђено место. Такође, граничнике 10 и 11 поставити на своје место и све учврстити лепљењем.
5. Узети леву страницу аута, број 2 и
кроз њу провући осовину точкова. Све
поставити на основу.

6. Управљачки механизам провући кроз
отвор странице 2 и учврстити завртњем.
Завртањ иде са горње стране а подлошка и матица са доње стране.
11. На прекидачу имамо три прикључка. Залемити крајеве жице за
средњи и један бочни прикључак. Поставити прекидач у исечени отвор.
Прекидач учврстити лепљењем
топлом пластиком.

7. Узети десну страницу аута, број 3,
пажљиво провући осовину точкова
кроз отвор и поставити у лежишта
на основи аута. Преконтролисати
да ли је део бр.4 добро намештен.
8. Још једном преконтролисати да
ли су сви делови добро намештени.
Ако јесу, све спојеве шперплоче залепити лепилом. Можете користити
лепило за дрво из комплета или
СУПЕР лепак. Оставити 30 минута
да се осуши. Водити рачуна да лепило не оде испод управљачког механизма или у пластичне делове.

12. Поставити електромотор у предвиђено
лежиште.
13. Жице залемити од прекидача-бочни до
мотора и средњи до држача батерија и од
мотора до држача батерија - струјно коло - као на слици.

