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Lever het product na afloop van 
de levensduur in bij een daarvoor 
aangewezen inzamelpunt!

A

B

C

1 Motor    RF300

1 Adapter   3 naar 4 mm

1 Houtlijm   Tube RAPID

4 Velgen met banden  Soepel lopend

Aantal Onderdeel   Waarde/Omschrijving

1 Set houten onderdelen  20-delig

1 Aluminium as   60 mm

1 Aluminium as   65 mm

2 Bout    M1.6 x 4 mm

1 Adapter   2 naar 4 mm

1 Zonnecel   SM2100EC

2 Kleefpads   tweezijdig

Stuklijst    Onderdelen controleren en sorteren

1 x 

1 x 
2 x M1.6 x 4 mm 

Motor RF300

De motor vanaf de juiste kant in het houten deel schuiven en 
vervolgens met de 2 bouten vastschroeven. Daarbij is het 
belangrijk dat de kabel van de motor er aan de onderkant uit 
komt. Draai hiervoor de motor gewoon een beetje totdat de 
schroefgaten op de juiste plek zitten.                                                                                      

Motor vanaf de 
rechterkant in het 
houten deel schuiven, 
as vooraan!

1 x 1 x 

Bij de constructiekit zijn in totaal 2 plastic hulzen 
meegeleverd. Je hebt nu de huls nodig met het kleinere gat 
erin. Leg de huls met het dikkere uiteinde op de tafel en 
schuif dan voorzichtig het kleinere tandwiel op de huls tot 
aan de aanslag.

Huls neerleggen:

Tandwiel erop schuiven:

Vervolgens de motorunit met de as vooraan in het dunnere 
uiteinde van de huls schuiven tot de as het einde van de huls 
bereikt en het tafelblad raakt. Zie afbeelding.

Tafelblad

Tafelblad

Tafelblad As wordt met 
huls afgesloten!

As gaat verder 
dan de huls.

FOUTGOED

Motor vanaf de 
verkeerde kant:

Tip:  
 lijm spaarzaam 
aanbrengen!

Wat heb je nog meer nodig: dunne schroevendraaier, 
eventueel een pincet

Solar-Runner

Cliquez ici pour les instructions: Klik hier voor de instructies:

https://www.sol-expert-group.de/Solar-
products/Models-made-of-wood/Solar-wooden-
building-kits/Solar-Runner-wooden-construction-
kit::1298.html?language=en

https://www.sol-expert-group.de/Producten-op-
zonne-energie/Modellen-van-hout/In-elkaar-te-
steken-houten-bouwsets-op-zonne-energie/Solar-
Runner-houten-bouwpakket::1298.html?language=nl

Click here for the instructions:Hier geht es zur Anleitung:

https://www.sol-expert-group.de/Solar-
Produkte/Modelle-aus-Holz/Solar-Holz-
Steckbausaetze/Solar-Runner-
Holzbausatz::1298.html?language=de

https://www.sol-expert-group.de/Articles-
solaires/Modeles-reduits-en-bois/Kits-
dassemblage-solaires-en-bois/Solar-Runner-kit-
de-construction-en-bois::1298.html?language=fr
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LET OP: de kabel 
moet hier aan de 
onderkant worden 
geplaatst!

LET OP: de kabel 
moet hier aan de 
onderkant worden 
geplaatst!
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(DT) Kein Spielzeug, Sammlermodell
(EN) Not a toy, collector's model
(FR) Pas un jouet, modèle de collection
(NL) Geen speelgoed, verzamelaars model

ü
Lever de 
onderdelen 
aan het einde 
van hun 
levensduur in 
bij een 
gecertificeerde 
leverancier!



D E Steunen vastlijmen, weer dun lijm aanbrengen (6 lijmpunten):

F … en het zijpaneel monteren en licht aandrukken. 
Zet de steunen eerst goed recht.

G

H Zijpaneel-steunen aanbrengen

3 x 

J Deksel vastlijmen en 4 lijmpunten aanbrengen:

Zonnecel-houder vastlijmen

1 x 

1 x 

2 x 

Hier lijm dun aanbrengen:
(6 lijmpunten) 

3 x 

Hier lijm dun aanbrengen (6 lijmpunten):

Hier lijm dun aanbrengen (3  lijmpunten):I

1 x 

K

L

Centreerhulpen vastlijmen en lijm op het deksel verdelen, 
daar waar het rood gemarkeerd is.

Motorkabel door de steunen rijgen en vervolgens door de gaten steken. De rode 
kabel bevindt zich aan de voorkant, de zwarte aan de achterkant  van het voertuig.

Rode kabel vooraan

M

1 2

3

(Voor het onderdeel in J:)
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Sluit nu de zonnecel aan. Zorg ervoor dat de minpool (gemarkeerd met '-') naar de voorkant van de Solar-Runner wijst. Om de kabel aan 
te sluiten, druk je op de aansluitklem en schuif je de kabel in het gat dat zo ontstaat. 
Het is belangrijk dat je alleen de blanke draad en niet de isolatie vastklemt.
Kleine tip: als het gat niet zichtbaar is wanneer je op de aansluitklem drukt, draai dan gewoon aan het bovenste deel van de klem totdat 
je het gat ziet - steek dan de kabel erin.

2 x

1 x

1 x Kleefpads aanbrengen

-
Voorkant

Minpool
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Kabel in de uitsparingen van de aansluitklemmen terugschuiven en de zonnecel vastplakken.

Rode en zwarte kabel plat drukken, 5 lijmpunten 
aanbrengen       en het deksel vastlijmen.

R Eén huls met het dikkere uiteinde op de tafel leggen en dan 
het tandwiel er tot aan de aanslag opschuiven.

1 x 

Huls neerleggen:

Tafelblad

Tandwiel 
erop schuiven:

Tafelblad

1 x 

Schuif de langere aluminium as (65 mm) in de huls en het tandwiel en let daarbij op de juiste afstand tussen het dikkere uiteinde 
van de huls en het asuiteinde. Met de liniaal kun je de positie precies instellen.

1x  

1x  

40 mm=

Dikkere uiteinde van de huls

65 mm

Hier kun je de lengte van de as meten:

0 1 42 53 6

Met de liniaal kun 

je de positie precies 

instellen.

Zwarte kabel vanaf 
deze kant insteken

Rode kabel vanaf 
deze kant insteken
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De aandrijfas in de wielophanging schuiven       en de borgring vanaf de andere 
kant erop schuiven      .    

De andere as in de wielophanging schuiven en met 2 borgringen monteren. Niet te ver in elkaar schuiven, de as moet nog 
gemakkelijk rond te draaien zijn.

Monteer de banden op de 4 velgen en zet de wielen er daarna op - KLAAR!

1 x 

2 x 

BELANGRIJK: 
De  te ver borgring niet
duwen, anders blokkeert de 
as. De as moet nog een beetje 
speling hebben en gemakkelijk 
rond te draaien zijn.

!

1 x 
60 mm

60 mm

Hier kun je de lengte van de as meten:

0 1 42 53 6

De Solar-Runner doet het 't beste in . We raden daarom aan om de direct zonlicht
Solar-Runner buiten bij mooi weer te testen en te laten rijden. Als de Solar-Runner 
ondanks het zonlicht niet op snelheid komt, controleer dan of de voor- en achteras vrij 
kunnen draaien. Veel plezier en rij veilig!

TIP:

1
2

2

1


