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

BAL COMB [5]
Miután az elülső borítások felkerültek a bal combra, ideje a hátsó borításokon dolgozni. Később 
mindkét borítást a bal láb többi részéhez fogja csatlakoztatni.

MELLÉKELT ELEMEK 

27A A hátsó bal comb
  külső felső  
 eleme
27B A hátsó bal comb  
 külső alsó eleme
27C Belső   
 csatlakozók × 2 
27D A bal comb belső  
 lapja
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A 27B hátsó bal comb külső alsó elemét illessze a 27A hátsó bal comb felső elemére (mindkét elem L betűvel 
van megjelölve).  A belső oldalon helyezzen el egy 27C csatlakozót, és rögzítse a helyére mindkét elemet két 
CP csavarral.

Most rögzítse az új darabot a comb többi részéhez. A 26C csatlakozó kiáll a 26B elemből, így a 26-os darabot 
a 27-es darab mellé illesztjük. Ha a 27A elem a helyén van, a 26C csatlakozót rögzítse a 27B-hez egy CP csavarral.

26. SZÁMBÓL VALÓ ELEM
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Most a külső combot rögzítse a lábrészhez. A 27A csonkjai illeszkednek a 23A és 24A belsejébe. Rögzítse 
a darabokat négy EP-csavarral a képen látható módon. Ahhoz, hogy a csavarok egyenesen kerüljenek be, 
a legjobb, ha a szerelt lábrészt síkfelületre helyezi.

Csatlakoztasson egy másik 27C csatlakozót (mindkét csatlakozó egyforma), összekötve a comb elülső és hátsó 
részét. Rögzítse a helyére két CP csavarral.
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KÜLSŐ HÁTSÓ 
BAL COMB

Ezután helyezzen be két EP-csavart a 25A-ban lévő 
furatjába. Ahhoz, hogy a csavarok ne essenek bele 
a darabba, használja a mágnesezett csavarhúzót. 
Helyezze a lábat vízszintesen egy sima felületre, 
a csavarhúzót a felületre merőleges szögben kell 
állítani, ahogy a bekarikázott képen látható.

Végül a 27D (L-jelzéssel ellátott) lapot helyezze a 23A 
belső oldalára. Az idomot két csonk tartja a helyén, 
melyek csak egy pozícióban rögzíthetők

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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