Návod na sestavení:
Ne za nete vyst íhovat jednotlivé díly, doporu ujeme si ádn
prohlédnout ohybové hrany. Sm r ohybu nazna ují malé
ipky. Jedná-li se o ipku plnou, díl je nutno ohnout sm rem
dol , vzhledem k poti t né stran papíru. Je-li ipka prázdná
ohýbáme díl sm rem nahoru.
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Dám Vám dva tipy, jak ohýbat díly p i sestavování modelu.
Ud lejte si rýhy v míst ohybových ar a ohn te výsledný tvar
d íve, ne jej slepíte. Tím si zajistíte v prvé ad snaz í pochopení
tvaru dílu a ve finále kvalitn ji vyhotovený model. K vytvo ení
rýh pou ijte pravítko a vypsané pero nebo tupou hranu no e.
Perem p itla te tak siln , abyste ud lali rýhu, ale ne tolik, abyste
protrhli papír. Drobné díly je vhodné narýhovat p edem je t
nevyst i ené - lépe se potom ohýbají. K lepení nejlépe pou ijte
lepidlo Herkules, po zaschnutí vytvo í bezbarvý pru ný spoj.

2

3

A nyní se ji mu ete pustit do práce:
1. Nejprve vytvarujte díl 1 a slepte karoserii vozu.
2. Vytvarujte díl 2 a postupn ho vlepujte do karoserie.
Dopor uji lepit od st edu sm rem k el m vozu.
3. Nyní zkompletujte podvozek (díl 3) a ten jako to celek
vlepte do sk ín motorového vozu.
4) Je t zbývá zhotovit nárazníky. P ipravte si na ern nou
pejli a skalpelem nebo ostrým no em si u e te ty i
vále ky délky viz. obrázek (A). Na jedno elo vále ku
nalepte nárazníky (díl. A). Druhou stranou hotový díl
p ilepíte na vyzna ené místo na elech vozu (pod sv tlomety jsou nakresleny bílé kru nice.

Pár rad na záv r:
Chcete-li, aby vá model vypadal opravdu dob e, m li byste se dr et následujících rad:
- Pokud vám ukápne na vyst i enou ást v t í ást lepidla, set ete je okam it , ne uschne.
- Na ásti, které se mají slepit, naneste tenkou vrstvu lepidla, nechte chvíli zaschnout a teprve potom slepte k sob .
- Nesp chejte! P ed lepením zkontrolujte, zda v echny díly dob e lícují.
- Nalakujte model bezbarvým lakem. Bude odoln j í a neztratí asem lesk.
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