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MELLÉKELT ELEMEK 

28A Bal comb elülső  
 borítóelem 
28B Bal comb OCP  
 (Omni Consumer  
 Product vállalat)  
 jelvénylemeze
28C Bal comb elülső  
 rúdelem
28D Csípő külső  
 borítóelem 
28E Bal belső comb  
 csavartakaró  
 sapka
BM csavarok
BP csavarok

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

BAL COMB [6]
Miután befejeztük a bal láb alapszerkezetét a lábfejtől a csípőig, csak néhány befejező  
elemet adjuk hozzá a combhoz és ezzel a végtag teljes lesz.
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TELJES DARAB A 27. SZÁMBÓL

28C

28A

Most rögzítse a 28A borítóelemet a combhoz. 
Először rögzítsen két BM csavart a 28A belső  
oldalán lévő két furatba, a képen látható módon.

Ezután két BP csavart helyezzen a 28A elem külső 
oldalán lévő két furatba, ahogyan a képen látható 
nyilak mutatják.

A 28C bal comb elülső rudat helyezze a 28A comb 
borítójára. Ennek a rúdnak három csapja van, amelyek 
benyomhatók a 28A középső részén lévő lyukakba.

A 28A bal comb (L jelzésű) elülső borítóját helyezze 
a combdarabra. Először a felső csonkra illessze rá, majd 
tolja az elemet a helyére.
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Fedje le a comb belső oldalán lévő csavarfuratot a 28E 
csavartakaró sapkával. Csak egy pozícióban illeszthető.

Keresse meg a 24. számból a 24B bal belső comb 
2. részét, és pattintsa a helyére. A belső oldalán 
két csap található, melyek enyhe nyomással 
a helyükre kerülnek.

A 28B bal comb OCP jelvénylemezét helyezze a 28A 
comb borítójára, közvetlenül a 28C rúd fölé.

A comb oldalán lévő kör alakú lyukat fedje le a 28D 
(L jelzésű) csípő külső borítóelemével. Az elemet 
az ábrának megfelelően tolja a helyére.
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BAL COMB

A bal láb összeállítása most már készen van. Ellenőrizze, hogy a térdet némi kontrollált nyomással 
be tudja-e hajlítani. Ennek során ügyeljen arra, hogy a bokát ne hajlítsa túlságosan, mert ha túl erősen teszi, 
a rúd kilökheti a 17D felső zárórészét a helyéről (ha ez mégis megtörténne, egyszerűen tegye vissza a rúdbilincset 
a helyére).
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