EPP Házedlo DINO
Dostává se nám do rukou jednoduchá stavebnice téměř nezničitelného házedla DINO. Stavba je
naprosto jednoduchá a i nezkušenému modeláři zabere čas v rámci maximálně desítek minut.
Před započetím stavby si důkladně prostudujeme stavební návod a připravíme vše potřebné. Což je
v našem případě lepidlo. Model můžeme lepit buďto modelářským vteřinovým lepidlem anebo
kontaktním lepidlem (Chemopren, alkapren či UHU Por)
1.Stavba trupu, kormidel
Trup máme již od výrobce celý sestavený a vybroušený, zbývá nám tedy zkompletovat kormidla.
Výškové kormidlo (dále jen VOP) jednoduše zasuneme do připraveného výřezu až do fáze, kdy nám
nezapadne do středového výřezu (obr. 1). Směrové kormidlo (dále jen SOP) jednoduše nalepíme z
vrchní části trupu (obr 2). Důležité je dbát na kolmost SOP vůči VOP. Tajným tipem je pak nepřilepení
posledních cca 3 mm směrovky (lepší seřízení SOP). A tím máme první krok stavby za sebou. Trup
včetně kormidel je hotový. (obr. 3)
2.Křídla
Křídla se skládají z hlavního centroplánu a tzv. uší. Vše už máme vybroušené a připravené od výrobce,
takže se nezdržujeme jakýmkoliv broušením a přecházíme opět do fáze lepení. Uši přilepíme k
centroplánu do již předem vybroušeného vzepětí opět stejným lepidlem jako jsme lepili SOP k trupu. Je
důležité dbát na to, aby obě uši měly stejné vzepětí. (obr. 4) No a světe div se máme sestaveno i celé
křídlo. (obr. 5)
3.Závěrečná kompletace modelu
Kompletace se provádí opět jednoduše a to tak, že vezmeme již slepená křídla a zasuneme do
připraveného výřezu v trupu. (obr. 6)
Tímto posledním krokem máme model hotový a připravený k letu. (obr. 7)
4.Zalétání modelu
K zalétání modelu si vybereme pokud možno bezvětrné počasí. Házedlo vypouštíme proti směru větru,
mírně skloněné k zemi. Jelikož je házedlo už z výroby dovážené, mělo by letět hned na první pokus
krásně. Pokud neletí, tak případné drobné nerovnosti doladíme přihýbáním VOP a SOP.
Příjemnou zábavu přeje ………
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