
178 - 347
doprava.unas.cz

10cm

Ev.č. 178 - 347 zelený

NÁVOD NA SESTAVENÍ:
Proveďte obvyklé přípravné práce. V dílu 1 vyřízněte přibližně
zeleně označený obdélník. V dílu 4 propíchněte otvor v místě
černého kolečka. Díl 2 (střešní I čelní část) a díly 3 ohněte přes
hranu stolu. V dílu 2 poté vyřízněte zelený obdélník. Slepte díl 1,
na něj přilepte čela 3. K celku přilepte díl 2, nejprve střešní část
pomocí chlopní, poté čelní části, ty však pouze na koncích. Na
střechu ještě přilepte díl 4, do kterého zasuňte tyčový sběrač 5
vyrobený z černého drátku (pozor na orientaci vůči dveřím v
závislosti na pravo- nebo levosměrném provozu). Jestliže chcete,
můžete z černé nitky vytvořit lano sběrače, které přilepíte jednak
ke konci sběrače a jednak k jednomu z dílů 3. Chcete-li mít vůz
zcela uzavřený, použijte díl 1a.
doprava.unas.cz
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178 - 347
doprava.unas.cz

10cm

Ev.č. 178 - 347 červený

NÁVOD NA SESTAVENÍ:
Proveďte obvyklé přípravné práce. V dílu 1 vyřízněte přibližně
zeleně označený obdélník. V dílu 4 propíchněte otvor v místě
černého kolečka. Díl 2 (střešní I čelní část) a díly 3 ohněte přes
hranu stolu. V dílu 2 poté vyřízněte zelený obdélník. Slepte díl 1,
na něj přilepte čela 3. K celku přilepte díl 2, nejprve střešní část
pomocí chlopní, poté čelní části, ty však pouze na koncích. Na
střechu ještě přilepte díl 4, do kterého zasuňte tyčový sběrač 5
vyrobený z černého drátku (pozor na orientaci vůči dveřím v
závislosti na pravo- nebo levosměrném provozu). Jestliže chcete,
můžete z černé nitky vytvořit lano sběrače, které přilepíte jednak
ke konci sběrače a jednak k jednomu z dílů 3. Chcete-li mít vůz
zcela uzavřený, použijte díl 1a.
doprava.unas.cz

4
1a

1

5

3
2

cca 3cm
cca 2cm

ELEKTRICKÉ DRÁHY KRÁL. HLAV. MĚSTA PRAHY

275 275

ELEKTRICKÉ DRÁHY KRÁL. HLAV. MĚSTA PRAHY

275275

ELEKTRICKÉ DRÁHY KRÁL. HLAV. MĚSTA PRAHY

275 275

275 275



193 salonní
doprava.unas.cz

10cm

Ev.č. 193 salonní

NÁVOD NA SESTAVENÍ:
Proveďte obvyklé přípravné práce. V dílu 1 vyřízněte přibližně
zeleně označený obdélník. V dílu 4 propíchněte otvor v místě
černého kolečka. Díl 2 (střešní I čelní část) a díly 3 ohněte přes
hranu stolu. V dílu 2 poté vyřízněte zelený obdélník. Slepte díl 1,
na něj přilepte čela 3. K celku přilepte díl 2, nejprve střešní část
pomocí chlopní, poté čelní části, ty však pouze na koncích. Na
střechu ještě přilepte díl 4, do kterého zasuňte tyčový sběrač 5
vyrobený z černého drátku (pozor na orientaci vůči dveřím v
závislosti na pravo- nebo levosměrném provozu). Jestliže chcete,
můžete z černé nitky vytvořit lano sběrače, které přilepíte jednak
ke konci sběrače a jednak k jednomu z dílů 3.

doprava.unas.cz
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278 - 290 sanitní
doprava.unas.cz

10cm

Ev.č. 278 - 283 a 285 - 290 sanitní

NÁVOD NA SESTAVENÍ:
Proveďte obvyklé přípravné práce. V dílu 1 vyřízněte přibližně
zeleně označený obdélník. V dílu 4 propíchněte otvor v místě
černého kolečka. Díl 2 (střešní I čelní část) a díly 3 ohněte přes
hranu stolu. V dílu 2 poté vyřízněte zelený obdélník. Slepte díl 1,
na něj přilepte čela 3. K celku přilepte díl 2, nejprve střešní část
pomocí chlopní, poté čelní části, ty však pouze na koncích. Na
střechu ještě přilepte díl 4, do kterého zasuňte tyčový sběrač 5
vyrobený z černého drátku (pozor na orientaci vůči dveřím v
závislosti na pravo- nebo levosměrném provozu). Jestliže chcete,
můžete z černé nitky vytvořit lano sběrače, které přilepíte jednak
ke konci sběrače a jednak k jednomu z dílů 3.

doprava.unas.cz
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348 - 358
doprava.unas.cz

10cm

Ev.č. 348 - 358

NÁVOD NA SESTAVENÍ:
Proveďte obvyklé přípravné práce. Vyberte si, jestli použijete
třmenový (5b) nebo tyčový (5a) sběrač proudu. Pokud si vyberete
třmenový, nevyřezávejte zelené obdélníky v dílech 1 a 2. V dílu 1
vyřízněte přibližně zeleně označený obdélník (. V dílu 4 propíchněte
otvor v místě černého kolečka. Díl 2 (střešní I čelní část) a díly 3
ohněte přes hranu stolu. V dílu 2 poté vyřízněte zelený obdélník.
Slepte díl 1, na něj přilepte čela 3. K celku přilepte díl 2, nejprve
střešní část pomocí chlopní, poté čelní části, ty však pouze na
koncích. Na střechu ještě přilepte buď díl 4a, do kterého zasuňte
tyčový sběrač 5a vyrobený z černého drátku (pozor na orientaci vůči
dveřím v závislosti na pravo- nebo levosměrném provozu) nebo díl
4b, do kterého předem přilepíte třmenový sběrač - díl 5b. Jestliže
chcete, můžete z černé nitky vytvořit lano sběrače, které přilepíte
jednak ke konci sběrače a jednak k jednomu z dílů 3. Chcete-li mít
vůz zcela uzavřený, použijte díl 1a.
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359 - 448
doprava.unas.cz

10cm

Ev.č. 359 - 448
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ELEKTRICKÉ DRÁHY HLAV. MĚSTA PRAHY
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ELEKTRICKÉ DRÁHY HLAV. MĚSTA PRAHY

359 359

NÁVOD NA SESTAVENÍ:
Proveďte obvyklé přípravné práce. Vyberte si, jestli použijete
třmenový (5b) nebo tyčový (5a) sběrač proudu. Pokud si vyberete
třmenový, nevyřezávejte zelené obdélníky v dílech 1 a 2. V dílu 1
vyřízněte přibližně zeleně označený obdélník (. V dílu 4 propíchněte
otvor v místě černého kolečka. Díl 2 (střešní I čelní část) a díly 3
ohněte přes hranu stolu. V dílu 2 poté vyřízněte zelený obdélník.
Slepte díl 1, na něj přilepte čela 3. K celku přilepte díl 2, nejprve
střešní část pomocí chlopní, poté čelní části, ty však pouze na
koncích. Na střechu ještě přilepte buď díl 4a, do kterého zasuňte
tyčový sběrač 5a vyrobený z černého drátku (pozor na orientaci vůči
dveřím v závislosti na pravo- nebo levosměrném provozu) nebo díl
4b, do kterého předem přilepíte třmenový sběrač - díl 5b. Jestliže
chcete, můžete z černé nitky vytvořit lano sběrače, které přilepíte
jednak ke konci sběrače a jednak k jednomu z dílů 3. Chcete-li mít
vůz zcela uzavřený, použijte díl 1a.

doprava.unas.cz
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2001 - 2050
doprava.unas.cz

10cm

Ev.č. 449 - 498, 2001 - 2050

doprava.unas.cz
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NÁVOD NA SESTAVENÍ:
Proveďte obvyklé přípravné práce. Vyberte si, zda budete modelovat
tyčový (5a) nebo pantografový (5b) sběrač. Pokud budete modelovat
pantografový sběrač, pak v dílu 1 a 2 nevyřezávajte zelené
obdélníky. V dílu 1 vyřízněte přibližně zeleně označený obdélník. V
dílu 4 propíchněte otvor v místě černého kolečka. Díl 2 (střešní I čelní
část) a díly 3 ohněte přes hranu stolu. V dílu 2 poté vyřízněte zelený
obdélník. Slepte díl 1, na něj přilepte čela 3. K celku přilepte díl 2,
nejprve střešní část pomocí chlopní, poté čelní části, ty však pouze
na koncích. Na střechu ještě přilepte díl 4, do kterého zasuňte tyčový
sběrač 5a nebo na něj přilepte díl 5b. vyrobený z černého drátku
(pozor na orientaci vůč i dveřím v závislosti na pravo- nebo
levosměrném provozu). Jestliže chcete, můžete z černé nitky vytvořit
lano sběrače, které přilepíte jednak ke konci sběrače a jednak k
jednomu z dílů 3. Chcete-li mít vůz zcela uzavřený, použijte díl 1a.
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2051 - 2090
doprava.unas.cz

ELEKTRICKÉ DRÁHY HLAV. MĚSTA PRAHY
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ELEKTRICKÉ DRÁHY HLAV. MĚSTA PRAHY

20512051

10cm

Ev.č. 2051 - 2090

doprava.unas.cz
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ELEKTRICKÉ DRÁHY HLAV. MĚSTA PRAHY

2051 2051

NÁVOD NA SESTAVENÍ:
Proveďte obvyklé přípravné práce. Vyberte si, zda budete modelovat
tyčový (5a) nebo pantografový (5b) sběrač. Pokud budete modelovat
pantografový sběrač, pak v dílu 1 a 2 nevyřezávajte zelené
obdélníky. V dílu 1 vyřízněte přibližně zeleně označený obdélník. V
dílu 4 propíchněte otvor v místě černého kolečka. Díl 2 (střešní I čelní
část) a díly 3 ohněte přes hranu stolu. V dílu 2 poté vyřízněte zelený
obdélník. Slepte díl 1, na něj přilepte čela 3. K celku přilepte díl 2,
nejprve střešní část pomocí chlopní, poté čelní části, ty však pouze
na koncích. Na střechu ještě přilepte díl 4, do kterého zasuňte tyčový
sběrač 5a nebo na něj přilepte díl 5b. vyrobený z černého drátku
(pozor na orientaci vůč i dveřím v závislosti na pravo- nebo
levosměrném provozu). Jestliže chcete, můžete z černé nitky vytvořit
lano sběrače, které přilepíte jednak ke konci sběrače a jednak k
jednomu z dílů 3. Chcete-li mít vůz zcela uzavřený, použijte díl 1a.
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2091 - 2317
doprava.unas.cz

10cm

Ev.č. 2091 - 2317

NÁVOD NA SESTAVENÍ:
Proveďte obvyklé přípravné práce. Vyberte si, zda budete modelovat
tyčový (5a) nebo pantografový (5b) sběrač. Pokud budete modelovat
pantografový sběrač, pak v dílu 1 a 2 nevyřezávajte zelené
obdélníky. V dílu 1 vyřízněte přibližně zeleně označený obdélník. V
dílu 4 propíchněte otvor v místě černého kolečka. Díl 2 (střešní I čelní
část) a díly 3 ohněte přes hranu stolu. V dílu 2 poté vyřízněte zelený
obdélník. Slepte díl 1, na něj přilepte čela 3. K celku přilepte díl 2,
nejprve střešní část pomocí chlopní, poté čelní části, ty však pouze
na koncích. Na střechu ještě přilepte díl 4, do kterého zasuňte tyčový
sběrač 5a nebo na něj přilepte díl 5b. vyrobený z černého drátku
(pozor na orientaci vůč i  dveřím v závislosti na pravo- nebo
levosměrném provozu). Jestliže chcete, můžete z černé nitky vytvořit
lano sběrače, které přilepíte jednak ke konci sběrače a jednak k
jednomu z dílů 3. Chcete-li mít vůz zcela uzavřený, použijte díl 1a.
doprava.unas.cz
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