
Części dołączone do tego numeru pozwalają na zmontowanie hełmu Iron Mana wraz z podświetleniem 
wewnętrznym oraz włącznikiem. Jedynym potrzebnym narzędziem będzie śrubokręt magnetyczny.

1A Maska1A Maska

1L Przełącznik1L Przełącznik

 AP   AP  
2 x 4 mm2 x 4 mm

 BP   BP  
1,7 x 4 mm1,7 x 4 mm

   EM   EM  
1,7 x 4 mm1,7 x 4 mm

   EP   EP  
1,4 x 4 mm1,4 x 4 mm

1N Wspornik hełmu1N Wspornik hełmu 1O Maska B1O Maska B

Śrubokręt magnetycznyŚrubokręt magnetyczny

1F Pokrywka  1F Pokrywka  
bateriibaterii

1G Zestaw LED 1G Zestaw LED 

1C Hełm1C Hełm

1H Wspornik1H Wspornik 1J Nausznik  1J Nausznik  
lewylewy

1K Nausznik  1K Nausznik  
prawyprawy

1D Pokrywa wizjera1D Pokrywa wizjera 1E Wspornik oświetlenia1E Wspornik oświetlenia1B Wizjer1B Wizjer

1I Podstawa  1I Podstawa  
kaskukasku

1M Płytka  1M Płytka  
hełmuhełmu

ZBROJA MARK III
HEŁM

ELEMENTY DOŁĄCZONE DO PIERWSZEGO NUMERU 

UWAGA: Zdjęcia mają charakter poglądowy – wygląd przedstawionych tu 
elementów może nieznacznie różnić się od tych dołączonych do numeru.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU
• Unikaj pomieszania śrubek. W tym celu 

możesz skorzystać z przegródek  
z dostarczonego zestawu.

• Używaj śrubokręta magnetycznego, 
aby ustawić śrubki w pozycji całkowicie 
pionowej, zapobiegając ich przekrzywieniu.

Ten numer zawiera  
baterię CR 1025 potrzebną 
do zmontowania  
oświetlenia głowy.
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1 - Wpasuj podstawę wizjera (1D) w zagłębienie głównej 
części hełmu (1C) z przodu. Lekko dociskaj, aż 
usłyszysz kliknięcie. 

Zwróć uwagę, że do koszyczka na baterie można 
się dostać tylko poprzez otwór na szczycie 
kasku. Wskazane jest, aby koszyczek był jak 
najlepiej dopasowany i przykręcony, by potem 
łatwo było można zamontować pokrywkę baterii 
(1F). Przetestuj dopasowanie, zanim przejdziesz 
do dalszej części montażu.

2 - Zestaw LED (1G) składa się z koszyczka na baterie, dwóch diod LED do wizjera 
oraz włącznika. Umieść zestaw LED tak, by koszyczek był skierowany do góry, 
i przykręć go za pomocą jednej śrubki EM. Podepnij diody (1G) do koszyczka.

3 - Przykręć wspornik z diodami LED (1E) za pomocą 
dwóch śrubek EM od wewnętrznej strony. Zwróć uwagę, 
że diody LED skierowane są w stronę podstawy wizjera.

2 - Umieść diody (1G) w otworach wspornika 
oświetlenia (1E). Dopasowują się pod lekkim 
naciskiem. Zwróć uwagę na ułożenie kabli.

1 - Umieść i przykręć wspornik (1H) od 
wewnętrznej strony głównego elementu 
hełmu (1C) za pomocą dwóch śrubek EM. 

 ETAP     ZESTAW LED1

 ETAP         LED2

KROK PO KROKU 1

1H1H

1C1C

1G1G
EMEM

1G1G

1E1E

1D1D

1E1E

EMEM

EMEM

LEDLED

LEDLED

włącznikwłącznik

koszyczek koszyczek 
na bateriena baterie
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5 - Umieść włącznik (stanowi część zespołu 
1G zmontowanego w fazie 2) i przykręć 
go ostrożnie za pomocą jednej śrubki BP, 
przytrzymując go w docelowej pozycji. 
Podczas obracania zestaw 1K+1L 
przesuwa włącznik i włącza diody LED.

 ETAP          PODSTAWA HEŁMU I WŁĄCZNIK3

4 - Włóż zestaw 1K+1L do elementu podstawy 1I przez 
szczelinę, ze sworzniem skierowanym ku podstawie 
płytki 1M.

3 - Włóż przełącznik 1L do okrągłego elementu 1K, który 
jest prawym nausznikiem. Sworzeń powinien być 
skierowany w górę; ostrożnie przykręć element jedną 
śrubką BP.

1 - Umieść plastikowy wspornik hełmu (1N) na płytce 
1M i przykręć ją trzema śrubkami AP. Ten element 
będzie łącznikiem hełmu z szyją i powinien być 
porządnie przymocowany.

2 - Umieść zestaw 1M+1N na podstawie kasku (1I). Skręć 
oba elementy dwoma śrubkami EM.

HEŁM

1M1M

1N1N

1I1I

1M+1N1M+1N

BPBP 1M+1N1M+1N

1K+1L1K+1L

1K+1L1K+1L1K1K

1L1L

BPBP

APAP

EMEM
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2 - Umieść jedną baterię przycisku w otworze zestawu LED (1G). Możesz 
użyć pęsety, żeby odsunąć sprężynę i ułatwić sobie zadanie. Przykręć 
pokrywkę baterii (1F) za pomocą jednej śrubki EP.

1 - Połącz dwa zespoły zmontowane w etapach 2 i 3. Końcówka wspornika (1H) musi pasować do otworu podstawy 1M 
(sprawdź, czy elementy są dobrze dopasowane). Przykręć trzema śrubkami EM.

4 - Wewnątrz maski (1A) 
umieść i przykręć wizjer 
(1B) za pomocą jednej 
śrubki EM. Teraz przykręć 
również maskę B (1O) jedną 
śrubką EM. Dopasuj maskę 
do wnętrza hełmu; trzyma 
się dzięki magnesowi.

3 - Umieść lewy nausznik (1J), który trzyma się 
za pomocą magnesu.

Po zmontowaniu hełmu zbroi  
MARK III przekręć prawy nausznik,  
by włączyć podświetlenie oczu.

FINAŁ

 ETAP          MASKA I ZAMKNIĘCIE4

KROK PO KROKU 1

EMEM

1F1F

EPEP

EMEM

1O1O

1J1J

EMEM

1B1B
1A1A

1H1H
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