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Postup práce:
1/Díly oddìlíme z rámeèku, zabrousíme
2/Pøipravíme stojinu 1, rub kozlíku 
ohneme tak, aby pøesnì dolehl na jeho 
lícovou stranu
3/Pøipravíme páku se závažím. Dvì vnìjší 
vrstvy naohýbáme tak, aby vnì zùstal 
vystupující reliéf. Páku pøipevníme 
na osku kozlíku. Do pøedleptaných 
otvorù v závaží pøipevníme rukoje�
z mosazného drátku
4/V malých kleštièkách naohýbáme 
"do krabièky" lucernu výmìnového návìstidla,
pøipevníme na osku stojiny 1.
5/Celek postavíme na pøírubu 4.
6/Celý výmìník nejdøíve natøeme barvou na kov,
poté, s vyjímkou bílých  zahloubení na návìstidle, 
èernì.
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