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Tato sestava je pro náročné, díly k sobě padnou nejlépe jen v jednom případě, proto zkoušejte
různé varianty.
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Návod na seskládání s postupem:

Návod na seskládání s postupem:

1. umístit kola do dřevěné základny, na základnu přidat 2ks dřívek a
provléci šroubem (na základně zespodu je záhlub)

1. umístit kola do dřevěné základny, na základnu přidat 2ks dřívek a
provléci šroubem (na základně zespodu je záhlub)

2. umístit druhé dřívko (zde záhlub již není)

2. umístit druhé dřívko (zde záhlub již není)

3. umístit držátka
Pořadí zleva: šroub, matice, dřevo a 2x matice

3. umístit držátka
Pořadí zleva: šroub, matice, dřevo a 2x matice

Další výrobky můžete najít na internetovém obchodě www.eBai.cz

letadlo

stromek – pyramida

šrouby a matice

Výrobce: Petr Pecka, Lípová 35, Ostopovice 66449, IČO: 724 57 031
Distribuce: www.eBai.cz
Upozornění: není vhodné pro děti mladší 3 let. Obsahuje malé části, které mohou být vdechnuty nebo
spolknuty. Žádné z částí nevkládejte do úst, nosu či uší. Používat pod dohledem dospělé osoby.
Určené k použití ve školách a v jiných pedagogických souvislostech pro didaktické účely pod dohledem
dospělého instruktora.
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