
Gedimino pilies bokštas

Sukurta ir pagaminta Lietuvoje

<- Nekantraujantiems - nuoroda į surinkimo VIDEO



ĮSPĖJIMAI
Saugoti nuo vandens ir ugnies.
Nenaudoti arti drėgmės šaltinių (san. mazguose, pirtyje, šalia oro drėkintuvų).
Nenaudoti arti ugnies šaltinių (židiniai, krosnys, viryklės, petardos, žvakės ir pan.).
Nenaudoti arti karštų ar galinčių įkaisti prietaisų (oro šildytuvai, džiovintuvai ir pan.).
Nerūkyti.

Naudojimas
Skirtas naudoti viduje.
Sudėti (ar išardyti) pagal instrukciją su suaugusiųjų priežiūra.
Negalima laipioti ant surinkto gaminio.
Negalima vartyti.

Kokybės kontrolė
Prieš supakuodami mes įvertiname kiekvieną detalę, siekdami kad klientą pasiektų  
tik kokybiškos ir pilnos komplektacijos. Siekiant kad detalės nesuplyštų, surenkant gaminį 
prašome atidžiai sekti instrukciją ir lenkimus daryti tik nurodytose vietose ir į nurodytą pusę.
Pastaba: Gamybos metu vidinėje gofra-kartono detalių pusėje gali pasitaikyti nedidelių įtrūkimų 
netoli kirtimo vietų. Tai yra normali gamybos proceso pasekmė, ypač kai yra kertami smulkūs 
detalės elementai. Tokių įtrūkimų negali būti išorinėje (baltoje) detalių pusėje!

Saugojimas
Laikyti išardytą dėžėje. Uždarose, sausose ir švariose patalpose: temperatūra 5-30oC, santykinė 
drėgmė 45-65%.
Apsaugoti nuo ugnies šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, staigių temperatūros svyravimų. 

Dėmesio
Jeigu nepavyksta surinkti gaminio naudojantis šia instrukcija, prašom apsilankyti pagalbos 
puslapyje (https://manopilis.lt/pagalba/), kuriame rasite papildomą informaciją su video įrašais.

Mielas kliente,
AČIŪ, kad įsigijote mūsų gaminį!
ĮJUNK  ŽALIĄ  ŠVIESĄ  VAIZDUOTEI !
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I aukšto surinkimas. 

Detalių paruošimas
Sulenkite detalių viršų ir apačią į vidų
per lenkimo linijas kaip parodyta   
pavyzdyje:        I aukšto detalės:       7x              +         1x

     

Detalių sujungimas 
Paimkite dvi detales (rudąja puse į vidų) ir sujunkite 5 žingsnių pagalba:

   1.
   Pastatykite abi detales
   vieną šalia kitos.
   (vaizdas iš išorės)

   2. 
   Užlenkite užraktų galus į vidų.
   (vaizdas iš išorės)

 

 

                     
           

Dėmesio: Norint pastatyti siauresnį bokštą reikia statyti ne 8 sienų, bet 7 arba 6 sienų bokštą:  
8 sienos - plotis bus ~120cm;    7 sienos - plotis bus ~105cm;    6 sienos - plotis bus ~90cm.

4. Įsitikinkite, kad visi 
trys užraktai pilnai 
įstumti.
   (vaizdas iš vidaus)

5. Vidinėje pusėje 
atlenkite užraktų galus 
fiksuodami sujungimą.
   (vaizdas iš vidaus)

3. Įstumkite paruoštus 
užraktus į kitoje detalėje 
esančias ertmes.
Pradėkite nuo apačios. 
     (vaizdas iš išorės)
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II aukšto surinkimas 

Detalių paruošimas                 II aukšto detalės:       8x
Sulenkite detalių viršų 
į vidų per lenkimo liniją
kaip parodyta pavyzdyje:      

Pirmos detalės įstatymas     Antros detalės įstatymas ir sujungimas 
1. Paimkite pirmą detalę ir įstatykite ją   Paimkite antrą detalę ir įstatykite ją šalia
į pirmo aukšto detalę (~45o kampu).    pirmosios detalės (~45o kampu).
2. Įstatytą detalę paverskite statmenai.   Versdami detalę statmenai tuo pačiu  
        metu sujunkite su pirmąja detale:

Tęskite darbą su likusiomis detalėmis:
Įstatykite po vieną ir sujunkite 
su jau įtvirtinomis.

Dėmesio: Patogiau yra dirbti sujungiant 
detales pagal laikrodžio rodyklę.
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III aukšto surinkimas 

          III aukšto detalės:    8x 
Detalių paruošimas             
Sulenkite detalių viršutinę dalį     
per lenkimo linijas kaip parodyta.   
Viršutinė dalis turi būti sulenkta du kartus: 
1. Ties pirmąja (žiūrint nuo viršaus)   
lenkimo linija turi būti lenkiama “į išorę”, 
2. Ties antrąja lenkimo linija, detalė turi būti 
lenkiama “į vidų”, taip suformuojant bokšto kraigą. 

   1.      Neteisingas išlankstymas: 
       (vaizdas iš išorinės pusės)
             2.     Taip surinkus bokštą 
       nebus įmanoma teisingai 
       įtvirtinti vėliavos!
             
       

Detalių įstatymas ir sujungimas:
 
III aukšto detalių surinkimo tvarka 
identiška II aukšto surinkimui:
1. Pirmą detalę įstatykite
į antro aukšto detalę (~45o kampu).
2. Paverskite detalę statmenai.

3. Tęskite darbą su likusiomis detalėmis.
Įstatykite po vieną ir sujunkite 
su jau įtvirtinomis.

Dėmesio: Patogiau yra dirbti jungiant
detales pagal laikrodžio rodyklę.
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Vėliavos iškėlimas

Detalės paruošimas       Vėliavos detalė:
Norint įdėti vėliavą, 
stiebo detalę reikia išskleisti:  
     (atversti viršutinę “b” dalį, 
     ir šiek tiek pakelti “a” dalį):

Vėliavos įdėjimas
1. Vėliava įkišama į stiebo vidų ir 
2. Ištraukiama per tam skirtą išpjovą “a” šone
(stiebo viduje reikia palikti ~3-4cm pločio likutį).
3. Užverčiame viršutinę “b” vėliavos stiebo dalį
taip prispausdami pačią vėliavą.

        
Dėmesio: 
Vėliavos stiebas pritaikytas A4 pločio vėliavai
(vėliavai pagaminti pridėtas storesnio popieriaus lapas).

Vėliavos iškėlimas

1. Vėliavos stiebą (~45o kampu) 
atsargiai įstatome į tam skirtą ertmę
(kol fiksatorius susilygins su kraigo kraštu).
2. Lėtai verčiame stiebą į vertikalią padėtį.
Detalė turi stovėti pilnai vertikalioje padėtyje
lygiai su bokšto kraigu.
3. Tuomet stumiame vėliavos stiebą iki galo, 
taip, kad fiksatorius apglėbtų kraigą.

Dėmesio: Vėliavos stiebas yra mažiausia 
bokšto detalė - elkitės ypatingai atsargiai!

Sveikiname! 
Turite savo Gedimino pilies bokštą :)
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