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SOL-EXPERTgroupgroup

Firmenanschrift aufbewahren - 

Keep the address 

of the company - 

Veuillez conserver l'adresse - 

Adres bewaren - 

Nicht 

geeignet für Kinder unter 3 Jahren! - 

Verschluckbare Kleinteile! 

Not suitable for children 

under 3 years! - Contains small parts! 

Ne convient 

pas pour les enfants de moins de trois 

ans! - Contient de petites pièces pouvant 

être absorbées! Niet 

geschikt voor kinderen beneden 3 jaar! - 

Kleine onderdelen Kunnen worden ingeslikt!

Tel.: +49 (0)7502 - 94115-0 - Fax: 
info@sol-expert-group.de - www.sol-expert-group.de

SOL-EXPERT group, C.Repky - Mehlisstrasse 19 - D-88255 Baindt
+49 (0)7502 - 94115-99
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Art.Nr.: 36500

4 037373 365005

Voorbereiding:

Houten onderdelen voorzichtig 

losmaken uit de houten plaat

Controleren of alle componen-

ten op de onderdelenlijst 

aanwezig zijn

Wat je nog nodig hebt:

Soldeerbout, soldeertin, 

zijkniptang, pincet

Zaklamp, Soldeerbouwset

 
Augurkenglaslamp,
werkt op zonne-energie, 
soldeerbouwset, Art.Nr. 78889

LED-houder erin schuivenH J

De over gebleven rode kabel aan de weerstand 

solderen en vervolgens een 

uitvoeren. Vervolgens de batterij aansluiten en de 

schakeling testen.

visuele controle 
K

Frame opbouwen

Let op: POSITIE

L

1

2

3

Frame op de basisplaat (1) monteren en 

vervolgens de houder (2) en (3) plaatsen
M

 0,5 cm  0,5 cm

De pootjes aan de weerstand elk op ca. 0,5 cm 

korten. Vervolgens de weerstand aan het rechter 

pootje van de LED solderen en de zwarte kabel 

van de batterijclip aan het linker pootje solderen.
1. 2.

3. 4.

2.

1. 3.

LED-pootje op ca. 

1,5 cm korten

LED in LED-houder 

erin schuiven.  

LED-pootje 

voorzichtig met 

een pincet buigen

LED monteren

Let op: 
het langere pootje van

 de LED moet zich 
aan de rechterkant 

(R) bevinden!

RL

I 1

2

3

1,5 cm
RL

 1 cm  1 cm

Accu plaatsen en kabel opbergenN

Beschermende folie verwijderen van het 

acrylglas, acrylglas op de behuizing leggen 

en met 2 elastiekjes fixeren

O

 (0,5 cm) (0,5 cm)

Wij adviseren:

Toezicht bij de opbouw en het 

soldeerproces door een volwassene persoon!

Solderen kit, content

Met mooi 

lampeffect!

Ken je al de coole, op zonne-energie werkende 

augurkenglaslamp?

International Morse Code:

A

1

U
B

2

V
C

3

W
D

4

X
E

5

Y
ZF

6

G

7

H

8

I

9

J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T 0

Wat zegt professor Slim tegen 

jou in de tekstballon...?

Met mooi 

lampeffect!

Visuele controle:

Rust eerst maar een beetje uit 

en laat je gedachten afdwalen. 

En als je weer helemaal bent ontspannen, kijk je de 

montage-instructies nog een keertje van vooraf aan 

door en controleer je, of je ook alles hebt gedaan, 

zoals het in de handleiding wordt beschreven.

 

Let er in het bijzonder op, dat alle kabels op de 

juiste componenten zijn gesoldeerd. Neem hiervoor 

de tijd en als je alles hebt gecontroleerd, sluit je de 

batterij aan. 

Met de knop kun je nu de LED, zolang je drukt, 

inschakelen. Met de schakelaar kun je de LED ook 

continu in- of uitschakelen. Als de zaklamp met de 

schakelaar is uitgeschakeld, kun je hem met de knop 

inschakelen.



1 x 

Moer van de knop met het hout 

                        gereedschap vast draaien

B

M2 x 
10 mm2 x 

1 x 

Schakelaar monterenC

2 x M2 

D

Twee rode kabels op de schakelaar solderen 

en uitstekende draaduiteinden met de 

zijkniptang eraf knippen.

2 x

E

Schroeven vast draaien

Moeren eraf schroeven

Het bouwset zaklamp met Morse-functie

Algemeen: Dit soldeerbouwset is bedoeld als een 

eenvoudige kennismaking in de basisprincipes 

van het solderen.  Het is bijzonder geschikt voor 

soldeercursussen onder begeleiding in scholen en 

voor workshops. Bovendien kan het 

zaklampbouwset tijdens vakantie-

programma's, in kostscholen of 

tijdens evenementen rondom het 

onderwerp solderen worden gebruikt.

Milieu-informatie: 

Algemeen: Voer elektronische componenten aan het 

einde van hun levensduur via de gecertificeerde 

afvoerfirma's af. Deze zorgen ervoor, dat de 

componenten in overeenstemming met de wettelijke 

richtlijnen worden afgevoerd. Zo bescherm je het milieu 

en lever je een waardevolle bijdrage tot een actieve 

milieubescherming.

Wetgeving rondom batterijen: 

Je hebt bij ons een op batterijen werkend product 

gekocht. De levensduur van de batterij is beperkt en 

daarom moet hij regelmatig worden vervangen. 

Lege batterijen mogen niet bij het huisvuil. Verbruikers 

zijn er wettelijk toe verplicht, batterijen bij het KCA of een 

ander inzamelpunt af te geven. Lege batterijen bevatten 

waardevolle grondstoffen, die gerecycled kunnen 

worden. Je kunt je lege batterijen ook opsturen naar: 

SOL-EXPERT group, Mehlisstrasse 19, D-88255 Baindt.

Onderdelenlijst:

De functie van de zaklamp

Als het bouwset compleet 

gesoldeerd is, kan het worden gebruikt als zaklamp. 

Door het gebruik van een extra knop kunnen met de 

zaklamp ook Morse-tekens worden verstuurd. 

Het Morse-alfabet bevindt zich in de handleiding. 

Als de batterij leeg is, kan deze door een soortgelijke 

batterij worden vervangen. Onderdelenlijst controleren - 

is ook alles aanwezig??

!

1 x

F

G

Een kabel van de schakelaar naar de knop 

leiden en met een nog losse rode kabel in 

hetzelfde oog van de knop solderen. 

Uitstekende draaduiteinden, indien 

aanwezig, afknippen.

Tweede kabel van de schakelaar samen met de 

rode kabel van de batterijclip aan het nog vrije 

oog van de knop solderen. Draaduiteinden, 

         indien aanwezig, afknippen.

Veiligheidsinstructies

LET OP: 

Sluit het bouwset nooit aan op 230V 

netspanning! Hierbij bestaat absoluut 

levensgevaar!

Bewaar deze gebruiksaanwijzing 

goed voor later gebruik! Hij bevat 

belangrijke informatie.

Mocht de batterij eens helemaal leeg zijn, kun je deze 

vervangen door een batterij met dezelfde waarden.

Tijdens het solderen wordt de soldeerbout, het soldeertin 

maar ook de componenten, die gesoldeerd worden, 

zeer heet. Wees daarom bijzonder voorzichtig!

Gebruik tijdens het solderen altijd een onderlegger! 

Dat voorkomt dat de componenten wegglijden.

Om de soldeerbout tijdens de opbouw veilig te bewaren, 

raden wij het gebruik van een soldeerboutsteun aan.

Het bouwset is alleen bestemd voor gebruik met 

een batterij.

boven!

boven!

1 x 

1 x 

Knop monterenA

Veerring en 
moer eraf 
schroeven

En nu beginnen we met: 

MONTAGE-INSTRUCTIES

Hout

Moer

Veerring

1

2

3
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