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MELLÉKELT ELEMEK 

20A Bal külső vádli
20B Bal felső térdrész  
 (külső)

EP, AM, EM Csavarok

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

BAL LÁBSZÁR [2]
Az e számhoz mellékelt bal lábelemekkel befejezi 
a modell e végtag alsó részének az összeszerelését.
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16. SZÁMBÓL VALÓ TELJES ELEM

Vegye elő az előző szám alapján összeszerelt bal térdízületet, és a 20B bal felső (külső) térdrészt helyezze 
a helyére, a kép szerint. Rögzítse a 19B (L-lel jelölt) bal felső térdboritóhoz két EP csavarral. A 19A bal 
térdhüvelyt engedje le, hogy szabadon szerelhessen, majd a hüvelyt tolja vissza a helyére úgy, hogy az alsó 
nyílások szabadon maradjanak.

A térdízületet helyezze a bal lábszár belsejébe. 
Az alsó hornyolt rész illeszkedik a 16A (L betűvel 
jelölt) lábszár belsejébe, ahogyan a részletes 
képen látható nyilak mutatják.

A térdízületet rögzítse a 16A lábszárhoz két EM  
csavarral, a 18B felső és alsó mélyedésébe illessze 
a csavarokat. Húzza meg jól.
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17. SZÁMBÓL VALÓ TELJES ELEM

Vegye ki a 17. számból való összeszerelt eleméből 
az előkészített támasztó rúdat. Helyezze be a 20A 
(L-lel jelölt) vádli belsejébe.

A külső vádlit rögzítse az alsó lábszárdarabhoz. 
A 20A csonkjai illeszkednek a lábszár és 
a boka foglalataiba. 

A támasztó rúdat rögzítse a vádlira, és két AM  
csavarral tartsa a helyén.

Miután összeillesztette a lábszárat, a helyére rögzítse 
két EM csavarral a 16A lábszár belső oldalán.
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A 17A támasztó rúd alsó részét tolja be a 13A 
(L betűvel jelölt) lábfejben lévő mélyedésbe, 
és rögzítse kívülről egy AM csavarral. Hagyja 
a csavart kissé lazán a következő lépés elvégzéséig.

Fejezze be a rúd rögzítését egy másik AM csavarral 
a lábfej másik oldalán, majd végül húzza meg az elő-
ző lépésben említett csavart is.

BAL LÁBFEJ,  
VÁDLI ÉS TÉRD
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