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Kikina 

Instructiuni de constructie 

(NOTE: this is an automatic translation using Google Translate) 

Introducere: 

KIKINA este destinat modelistilor incepatori. Vă recomandăm să folosiți lac adeziv, adeziv tip aracet sau 

lipici instant. Pentru a construi modelul, vom avea nevoie de un blat de lucru plat, un ferăstrău pentru cip, 

șlefuit fin și grosier, știfturi de model, foarfece, bricheta Narex, lac adeziv și tensiune (acetonaNM, perie 

de păr. Înainte de a începe construcția, vom face cunoștință cu procedura de construire a unui model - 

studierea instrucțiunilor de construcție. 

Asamblarea părții de mijloc a aripii: 

Amplasăm desenul de construcție pe un blat de lucru plat. Pe un știft de construcție partea principală și 

finală a aripii (1) și (2) - cu o suprafață plană la placa de lucru. Tăiați exact aceste părți din bara 8.3 și lipiți 

barele conice (3) și (4), astfel încât tevile să fie orientate spre lateral - vezi secțiunea A-A (12). Lipitori 

distanțieri spre centrul aripii (5), pe care am tăiat-o din bara nr.5. Se taie în crestăturile din centrul aripii 

din banda nr. 6 (6) și (7), astfel încât să poată fi introduse într-o crestătură în porțiunile de frunte și de 

final ale aripii. Apoi lipici. După uscarea lipiciului, fixați partea de mijloc a aripii și repetați cu lac adeziv 

diluat. P5 uscați bine șlefuirea cu atenție a profilului aripii cu o roată de șlefuit. Profilul corect al aripii este 

desenat pe fuselaj. 

Asamblarea "urechilor" aripii: 

Atașați capătul urechii (12) la desenul de construcție. Vom lipi de această parte partea principală și de 

final a urechii aripii (8) și (9) cu o suprafață plană la blatul de lucru. Tăiați cu exactitate între aceste părți 

din bara nr. 3 și lipiți bara Nasului (10) astfel încât ciotul îndreptat către lateral - vezi secțiunea A-A. Am 

tăiat banda nr. 6 în crestăturile din urechea aripii (11), astfel încât acestea să poată fi introduse în 

crestătură în orificiu de intrare, de ieșire și la capătul urechii. Le vom lipi apoi. După uscarea lipiciului, am 

fixat și vopsit lacul de adeziv diluat pentru urechea aripii. După uscare minuțioasă, cu atenție brousitkern 

profil aripii de nisip. Asamblăm a doua ureche în același mod. 

Asamblare fuselaj: 

Lipiți partea superioară a capului (14) pe șina de fuselaj (13). Pe partea din față a lipiciului capului, bara 

capului., (15) și capacul lateral al fuzelajului (16) și (21). Pe partea din spate a lipiciului de fuselaj cârma 

(18) și cu spate se suprapun cu 4 mm elevatorul (19). Fuzelajul de jos (17) este lipit numai după echilibrarea 

modelului. 

Construiți modelul: 

În partea de mijloc a aripii și ambele urechi, măcinăm tevile laterale. Puneți o gelită dreaptă pe blatul de 

lucru și fixați-l pe blatul de lucru pe partea de mijloc a aripii. Din bara rămasă nr. 5, tăiați suportul urechii 
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(23) de 45 mm lungime Aplicați lipici pe tevirea laterală a urechii și lipici-o pe partea de mijloc a aripii - 

susțineți capătul urechii cu un suport. Lipiți cealaltă ureche în același mod. Vom lipi aripa asamblată în 

acest fel pe fuselajul asamblat. 

 

Vopsire și acoperire: 

Vopsim întregul model de două ori cu un lac epic subțire. Vom efectua după fiecare pictura regrinarea 

întregului model cu srnir fin. Începem acoperirea părții de mijloc a aripii prin tăierea hârtiei de acoperire 

astfel încât să depășească întotdeauna circumferința părții acoperite a aripii cu cel puțin 5 mm pe fiecare 

parte. Începem acoperirea prin vopsirea perimetrului cu lac adeziv nediluat al partii superioare din mijloc 

cu aplicarea rapidă și netezirea hârtiei de acoperire pe cadrul plăcii, astfel încât să existe o suprapunere 

pe partea acoperită a aripii. Hârtia de acoperire pe toată suprafața este lăcuită cu lac adeziv diluat și 

netezită din nou în jurul perimetrului. După uscarea lacului, vom tăia suprapunerea hârtiei în jurul 

întregului perimetru al plăcii. La fel, vom acoperi părțile superioare și inferioare ale urechilor și partea 

inferioară a aripii. Acum putem vopsi accesorii din hârtie de acoperire colorată pe model. Acoperit 

Îmbrăcăm creta cu un lac subțire tensionant 2x până la 3x. Înveliți după fiecare tablou șlefuind aripa cu 

șmirghel fin. 

Echilibrarea modelului: 

Introduceți un model de tijă de oțel dia.4mm (20), model, în partea din față a capului de sub sub aripa 

într-un loc prăjit pe desenul de construcție "Es". Modelul carenei trebuie să rămână orizontal. Dacă vârful 

modelului se ridică, lipim greutatea în cutia din capul de fuselaj și atunci când întrebăm modelul, 

importăm, de exemplu, plastilină lipită pe partea din față a fuselajului. Dacă schiorii se îndreaptă în jos, 

macinați o bucată de greutate astfel încât scaunul să rămână orizontal. Închideți cutia de greutate prin 

lipirea părții de jos (17). Vom macina forma capului conform desenului de construcție și vom picta cu lac 

adeziv diluat de 3 ori. În sfârșit, lipiți-vă de dinții părți ale torsului cotierei (22) pentru o mai bună ținută a 

modelului în mână și aruncarea acestuia. 

Zborul: 

Vom zbura modelul pe vreme calmă, fără vânt - de preferință seara. Apucăm modelul sub aripă și îi 

urmărim zborul cu un ușor șarpe spre pământ. Leagăn cu modelul în zbor, aplecăm ușor capătul liftului în 

jos. Dacă modelul zboară brusc spre sol, mutăm capătul liftului în sus. Dacă modelul se întoarce la dreapta, 

întoarcem (când este privit din spate) spatele semnalului de rotație spre stânga. Dacă modelul se întoarce 

la stânga, întoarcem semnalele de întoarcere a părții din spate spre dreapta. 

 

Lista materialelor din constructor: 

The leading part of the wing (1) lks 
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-Draining part of the wing (2) lpcs 

The leading part of the ears of the wing (8) 2pcs 

Drain part of the wing (9) 2pcs 

Wing ears (12) 2pcs 

Beef (14) lks 

Side fuselage cover (16), (21) 2pcs 

The lower part of the fuselage (17) lks 

Elevator (19) lks 

Direction indicator • (18) lks 

Beam 4 x 4 - 290 (13). lks 

Beam 4 x 4 - 15 (15) lpcs 

Balsa bar of bevels, No.3 (3), (4), (10) lks 

Balsa bar 1.5 X5, No.6 (6), (7), (11) 2pcs 

Balsa bar 5 x 10, No.5 (S), (23) 'lks 

Weight (roller) (20) lpcs 

Abrasive supports (22) 2pcs 

Smirek lks 

Heel forging paper lks 

Construction drawing lks 

Notă: Numerele dintre paranteze sunt aceleași cu numerele din desenul de construcție. 

 

Aveți un zbor frumos cu modelul KIKINA 


