HOTEL dla owadów
pożytecznych typu
„PSZCZÓŁKA_1”

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zestaw do montażu karmnika zwiera następujące elementy:
A. Korpus hotelu x 1 szt.
B. Daszek x 2 szt.
C. 6 wkrętów T10 dług 4,00 cm
D. Haczyk do zawieszenia x 1 szt.
Narzędzia przydatne podczas montażu:
• śrubokręt
• cienkie rękawiczki ochronne
opcjonalnie:
• wkrętarka akumulatorowa
• ścisk stolarski
Zalecane jest, aby podczas składania poszczególnych części przez osoby
niepełnoletnie
zapewnić
nadzór
osoby
dorosłej
– nauczyciela lub rodzica.
Wskazane jest także odpowiednie przygotowanie stanowiska do pracy
w postaci stołu, szkolnej ławki lub innej stabilnej podstawy, na której można
będzie złożyć hotel. Pracując w pomieszczeniach należy zadbać o właściwe
oświetlenie
i dostęp do światła.
Podczas zajęć dla większej liczby uczestników dobrze jest podzielić się na
kilkuosobowe grupy, w zależności od liczby otrzymanych hoteli
i posiadanych umiejętności.
Szczegółowy opis znajduje się w konspekcie/scenariuszu zajęć.
Proponowana przez nas kolejność czynności montażowych
następująca:
1. Rozpoczynamy

od

przymiarki
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poszczególnych

jest

elementów

a) kładziemy korpus hotelu „A” na stole, wywierconymi otworami na
wierzchu,
b) przykładamy na próbę dwie części daszka „B”, lewą i prawą.
2. Teraz wykorzystując wykonane w elementach otwory, ręcznie
śrubokrętem albo przy użyciu wkrętarki akumulatorowej wkrętami „C”
skręcamy kolejno zestawione elementy:
• można użyć ścisku stolarskiego żeby wstępnie zachować położenie
zestawianych części hotelu
• w
każdym
etapie
składania
hotelu
należy
zadbać
o prawidłowe spasowanie poszczególnych elementów.
3. Przykładamy prostopadle do siebie obie części daszka „B”, tak aby
tworzyły między sobą kąt 90% i skręcamy dwoma wkrętami. – Etap 1
4. Etap 2 - daszek „B” umieszczamy na korpusie „A”, zwracając uwagę aby
otwory na wkręty skierowane były między otworami w korpusie. W ten
sposób wkręty nie będą kaleczyć wchodzących do kanalików owadów. –
Etap 3. Przykręcamy daszek z obu stron do korpusu.
5. Jeśli planujemy zawiesić hotel wkręcamy na koniec haczyk „D”
w zaznaczone miejsce w daszku „B” – Etap 4.
6. Innym sposobem zamocowania hotelu jest umieszczenie go na słupku,
w tym celu proponujemy wykorzystać metalowe kątowniki z otworami
na wkręty i przykręcić je bezpiecznie z tyłu korpusu.
7. Etap 5. Brawo!
Gratulujemy sprawnego i samodzielnego zmontowania hotelu dla owadów!
Prosimy o przesłanie zdjęć w Waszego montażu na nasz adres mailowy:
kontakt@stowarzyszenie-pszczolka.info
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Kolejne etapy montażu:
1. Elementy hotelu

Etap 1.

Dopasowanie i skręcenie daszka

Etap 2. Przykręcenie daszka do korpusu z kanalikami
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Etap 3.

Etap 4. Hotel gotowy
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