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Breng het apparaat na het
verstrijken van de gebruiksperiode
naar gecertificeerde leveranciers!

4 037373 444984

Hier geht es zur Anleitung:

Click here for the instructions:

Cliquez ici pour les instructions:

Klik hier voor de instructies:

https://www.sol-expertgroup.de/Rund-ums-Loeten/PfiffigeLoetbausaetze/USB-VentilatorLoetbausatz::1276.html?language=de

https://www.sol-expert-group.de/Allabout-soldering/Smart-kits-forsoldering/USB-fan-Loetkit::1276.html?language=en

https://www.sol-expert-group.de/Autour-de-lasoudure/Kits-astucieux-pour-lasoudure/Ventilateur-USB-kitLoet::1276.html?language=fr

https://www.sol-expert-group.de/Rondsolderen/Clever-kits-voor-hetsolderen/USB-ventilator-Loetkit::1276.html?language=nl

Houten onderdelen aan elkaar lijmen

1x

Hier de lijm aanbrengen

1x

B

MADE IN EUROPE

Firmenanschrift aufbewahren - Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! - Verschluckbare
Kleinteile! Keep the address of the company - Not suitable for children under 3 years! Contains small parts! Veuillez conserver l'adresse - Ne convient pas pour les enfants de moins
de trois ans! - Contient de petites pièces pouvant être absorbées! Adres bewaren - Niet
geschikt voor kinderen beneden 3 jaar! - Kleine onderdelen Kunnen worden ingeslikt!

Houten onderdelen nauwkeurig passen
op elkaar lijmen
Hier de lijm aanbrengen

1x

Onderdelenlijst:
Aantal Component
1
Set houten onderdelen
2
M1.6 x 4 mm
2
M2 x 5 mm
2
M2 moer
1
Luchtschroef
1
Motor RF300
1
Schuifschakelaar
1
Lijm
1
USB-kabel
Afmetingen:
130 x 110 x 60 mm
Controleer de componenten
en sorteer deze!
Bij kinderen en jongeren raden wij aan:
toezicht bij de opbouw en het soldeerproces
door een volwassene persoon!

D

Kabel indrukken, de ommanteling van de kabel komt
er ca. 6 mm uit.

USB

1x

ca. 6 mm

C

1x

Houten plaat vastlijmen. Vervolgens direct het T-stuk
vastlijmen. Hiermee wordt de houten plaat uitgelijnd.
Hier de lijm
aanbrengen

1x
Hier de lijm
aanbrengen

E

Schakelaar vastschroeven

F

Alleen de rode kabel van de USB-kabel inkorten op ca.
2,5 cm, strippen en op het middelste contact van de
schakelaar solderen.
LET OP: rode kabel niet te kort afknippen, witte
kabel niet inkorten.

H

Motor met de schroeven vastschroeven aan de
vingerbescherming en luchtschroef tot aan
de aanslag (tot het niet meer verder gaat
erop steken.

1x
2x
M2 x 5 mm

2x

G

Rest van de rode aansluiting vast solderen op
de schakelaar.

1x

1x
1x

2x

I

Motorhouder vastlijmen aan de bodemplaat

J

M1,6 x 4 mm

Tweede vingerbescherming vastlijmen. Daarna 3
afstandshouders erop lijmen.

3x
Hier de lijm aanbrengen

1x

Hier de lijm aanbrengen

K

L

Kabel zoals weergegeven
vast solderen.

De witte kabel vast
solderen op de het
soldeercontact met
de rode stip.
Veranderingen en fouten onder voorbehoud. Stand augustus 2018 / Christian Repky ©

Ventilator aan de powerbank of USB-uitgang insteken
en inschakelen. Fijne verfrissing!

Als de ventilator niet werkt, de soldeerpunten controleren en
controleren of de propeller helemaal op de as werd geschoven!

