
Lego Auto – Instructiekaart tekst

De volgende sheets geven een beschrijving voor het assembleren van de Lego auto.

De beschrijving bestaat uit de volgende onderdelen:
• De body van de auto
• De accessoires aan de auto
• De satellietschotel aan de auto



Lego Auto – Body

• Kies een zwarte plaat met 6 x 2 knoppen. Dit is de bodemplaat van de auto.

• Kies twee zwarte ringassen en bevestig deze aan beide zijden onder de bodemplaat.

• Kies twee rode buffers met 2 x 1 knoppen en een bufferstaaf. Bevestig ze aan beide uiteinden aan 

de bodemplaat, zodat de ene bumper voorin de auto zit en de andere achterin de bumperstang.

• Kies een rode plaat met 4 x 2 knoppen en bevestig deze tussen de rode knoppen.

• Kies een zwarte plaat met 6 x 2 knoppen en bevestig deze op de rode stukken.

• Selecteer twee rode spatborden met 4 x 2 knoppen en bevestig ze aan beide uiteinden van de 

zwarte plaat met de spatborden boven de ringassen.



Lego Auto – Accessoires

• Selecteer het rode wig / driehoekdeel met de uitsparingen voor twee knoppen. Dit is een 
motorkap. Bevestig het aan het uiteinde tussen de spatborden met een dunnere rand naar de 
buitenrand toe. Selecteer een rood stuk met een knop en een halfronde houder en bevestig deze 
aan het andere uiteinde van het hek tussen de spatborden op de linker knop.

• Kies het zwarte deel dat op het stuurwiel voorstelt. Plaats deze het achter de rode motorkap, het 
stuurwiel naar de binnenkant van de auto. Kies een rood L-vormig deel met drie knoppen en 
bevestig het op de L-vormige uitsparing in het achterspatbord bij een knoppenhouder van 
hiervoor.

• Kies drie zwarte roosters. Bevestig de roosters aan de achterste spatborden, zodat ze de 
buitenzijden bedekken, dat wil zeggen, aan de rand van het spatbord, aan de rand aan elke kant, 
en een stuk ertussen op de achterste rand.



Lego Auto – Accessoires (vervolg)

• Kies een grijze stok, dit is de mastbuis van de schotel en sluit deze aan op het kortere deel in de 
rode achterste houder, zodat deze staat.

• Kies een zwart stuk met een knop en een halfronde cliphouder. Bevestig de rode knop op deze 
zwarte houder. Dit is de koplamp van het voertuig. Bevestig het aan de rechterkant van de 
voorbumper met de klem in de rechtopstaande positie.

• Kies een zwart stuk met een knop en een halfronde houder en bevestig de knop van de 
doorschijnende lichtgroene schaal aan de onderkant. Dit is een metaaldetector die de grond van 
het voertuig detecteert. Bevestig het aan de voorste bumperstang aan de linkerkant in de 
horizontale positie met de plaat naar beneden.

• Kies de vier zwarte rubberen banden met een witte rand aan de binnenkant. Dit zijn de wielen. 
Sluit ze aan op de zwarte pennen op de bandenassen onder de spatborden van het voertuig.



Lego Auto – Satelietschotel

• Kies een bruine, smalle kegel; dit is de schotel-kop-microfoon.

• Kies een wit bord/schotel en bevestig de bruine, smalle kegel aan de binnenkant van de witte 
schaal, d.w.z. aan de bekerzijde.

• Kies een grijze schotel en monteer deze achter het witte bord/schotel.

• Kies een zwarte blokje met clip dat aan de knop achter de grijze schotel is bevestigd.

• Sluit de schotelantenne met de clip aan op de bovenkant van de grijze mast van het voertuig.


