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H  1 SMD LED 2835 (LED7) regenboogkleuren

G  6 (10) SMD LED 3020 (LED1 - LED6) warm-wit

F  1 USB-stekker in metalen behuizing

I  1 SMD potmeter 1 kOhm

C  3 SMD weerstand (R8 - R0) 150 Ohm

B  1 SMD weerstand (R7) 62 Ohm

A  1 Printplaat 77450

Afbeelding Aantal Onderdeel Waarde/Omschrijving

D  6 SMD weerstand (R1 - R6) 100 Ohm

E  1 SMD schakelaar omschakelaar
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Lever het product na afloop van 
de levensduur in bij een daarvoor 
aangewezen inzamelpunt!

Wij adviseren: toezicht tijdens 

de montage en het solderen door 

een ervaren persoon!

Stuklijst   

Fijn pincet, soldeerbout met dunne 

soldeerpunt, bijv. beitelvorm 0,8 mm, dun 

soldeertin, bijv. 0,5 mm, eventueel derde hand.

Wat heb je nog meer nodig: 

Als je de onderdelen hebt geteld en 
gecontroleerd, zul je misschien verrast zijn 
dat er een paar extra van de LED 3020         
zijn bijgevoegd. Deze lichtdioden zijn 
behoorlijk gevoelig en kunnen snel kapot 
gaan, bijv. als het solderen iets te lang heeft 
geduurd. Daarom hebben we er een paar 
reserve-leds bijgedaan.      

 
SMD-zaklamp, soldeerkit. 

Stroomverzorging via powerbank of USB-uitgang
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Cliquez ici pour les instructions: Klik hier voor de instructies:

https://www.sol-expert-group.de/All-about-
soldering/Smart-kits-for-soldering/SMD-
flashlight-solder-
kit::1300.html?language=en

https://www.sol-expert-group.de/Rond-
solderen/Clever-kits-voor-het-
solderen/SMD-zaklamp-
soldeerkit::1300.html?language=nl

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

https://www.sol-expert-group.de/Rund-
ums-Loeten/Pfiffige-
Loetbausaetze/SMD-Taschenlampe-
Loetbausatz::1300.html?language=de

https://www.sol-expert-group.de/Autour-
de-la-soudure/Kits-astucieux-pour-la-
soudure/Lampe-de-poche-SMD-kit-de-
soudure::1300.html?language=fr
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Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn:
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TIP:

TIP:

SMD-componenten zijn zeer klein van vorm en om ervoor te zorgen dat je ze niet verliest, hebben we sommige 
componenten in de verpakking gelaten. Deze onderdelen moet je nog voorzichtig uitpakken: 
dit kun je het beste pas doen als je het betreffende onderdeel nodig hebt.

Solderen: zorg er bij het solderen altijd voor dat er maar een klein beetje soldeertin wordt gebruikt. Want als er te veel 
soldeertin wordt gebruikt, kan dit snel leiden tot oververhitting van het onderdeel.
Polariteit / richting: weerstanden werken in beide richtingen. Het maakt dus niet uit hoe je ze op de printplaat monteert. 
Een LED heeft echter een "+" en een "-" pool. Als die verkeerd wordt gemonteerd, brandt hij niet. Let daarom beslist 
op de polariteit!

Deze SMD-soldeerset, zaklamp voor USB-poort, met veel 
verschillende SMD-componenten, is ideaal om zelf eerste ervaringen 
op te doen met het monteren en solderen van SMD-componenten. 
Nadat alle 21 componenten succesvol met de hand op de printplaat 
zijn gesoldeerd, is een coole zaklamp ontstaan die werkt via een 
USB-poort. De handige zaklamp biedt twee lichtvarianten, die met 
een micro-schakelaar worden ingesteld: dimbaar wit led-licht of 
automatische led-kleurwisseling. 
Een nuttige zelf gesoldeerde metgezel die licht in het donker brengt 
en er ook nog goed uitziet. Naast de in de set aanwezige 
gedetailleerde instructies is er ook een film beschikbaar voor de 
montage van deze printplaat. Daarin wordt stap voor stap uitgelegd 
hoe je moet solderen en waar je op moet letten. De film en de 
handleiding op papier bieden nuttige tips en trucs en maken het 
ook voor leken mogelijk om de SMD-componenten juist en correct 
te verwerken.

Bouwtijd: ca. 1 uur, moeilijkheidsgraad: gemiddeld tot hoog



Algemeen: voer de printplaat na gebruik af volgens de daarvoor geldende regels. Dit voorkomt dat elektronica-afval in het milieu terecht 

komt. Hiermee spaar je het milieu en draag je op een waardevolle en actieve manier bij aan de bescherming ervan.

MILIEU-TIPS

MONTAGE-HANDLEIDING

A

    kort verhitten. De component wordt in het soldeertin ondergedompeld en wordt zo verbonden met het soldeerpunt. 
3. Soldeer het tegenoverliggende contact met wat soldeertin op het tweede soldeerpunt vast. 

1. Breng wat soldeertin aan op het soldeerpunt voor weerstand R1 (afbeelding 1). 
2. Met de pincet vervolgens de weerstand voorzichtig op het soldeerpunt drukken en het reeds aangebrachte soldeertin opnieuw 

4. Je kunt nu eventueel het eerste soldeerpunt nogmaals met een klein beetje soldeertin nasolderen. 
5. Soldeer nu de overige weerstanden R2 - R6 vast.  

Zo moet je solderen:
Eerst worden de weerstanden R1 - R6 vastgesoldeerd. Daarvoor heb je de componenten         en          nodig.

Nu wordt de weerstand R7 vastgesoldeerd. Je hebt onderdeel         nodig. Er wordt gesoldeerd zoals bij         .

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wees daarom extra voorzichtig! 

Gebruik altijd een soldeerpad voor het solderen! Dat voorkomt het wegglijden van de onderdelen en de printplaat. 

Dit is absoluut levensgevaarlijk! 

Tijdens het solderen worden de soldeerbout, het soldeertin en ook de componenten die worden gesoldeerd erg heet. 

Om de soldeerbout tijdens de montage veilig op te bergen, raden we een soldeerbouthouder aan.

Bewaar deze handleiding voor later gebruik! Deze bevat belangrijke informatie. 

De bouwkit is alleen bedoeld voor USB-voeding. Sluit de bouwkit nooit aan op 230 V netspanning! 

Je hoeft niet 
op de polariteit 
te letten.

Je hoeft niet 
op de polariteit 
te letten.
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Soldeer nu de witte leds op de printplaat :

Nu volgt de Rainbow-LED7:

Min-
pool

Plus-
pool

Nu nog de potentiometer         vastsolderen, hiervoor één 
soldeerpunt vertinnen...

De weerstanden R8-R10         worden op de achterkant 
vastgesoldeerd.

C

Let op de 
polariteit van 
de LED

Let op de 
polariteit van 
de LED
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LED 3020

+ - Aan deze kant bevindt zich de min-pool. De min-pool wordt op 
het soldeerpunt met "-" aangegeven.

Op de rand van de LED bevindt zich een .  gemarkeerde hoek

De leds worden net zo gesoldeerd als de weerstanden. Bestrijk het soldeerpunt met soldeertin - de LED op de soldeerpunten 
leggen en het soldeerpunt opnieuw verhitten - het tweede contact vastsolderen en indien nodig het eerste soldeerpunt nasolderen.
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Je hoeft niet 
op de polariteit 
te letten.

De schuifschakelaar wordt gemonteerd en gesoldeerd. Onderdeel        . Zoals altijd wordt één soldeerpunt voorgesoldeerd. 
Het onderdeel wordt uitgelijnd (de twee kleine lipjes vallen in de uitsparingen van de printplaat) en vervolgens worden de overige 
verbindingen gesoldeerd.
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Voorgesoldeerd 
soldeerpunt

Uitsparingen voor 
de schakelaar
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 Polariteit controleren

Een enkele LED brandt niet:
  Soldeerverbindingen controleren   

 USB-soldeerverbindingen controleren

PROBLEEMOPLOSSING:

Er brandt geen enkele LED:

 Powerbank/USB-poort controleren   

 Evt. LED losmaken, omdraaien of een nieuwe gebruiken
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De montage van de USB-stekker op de achterkant:

Leg de printplaat met de voorkant op de USB-stekker en buig de lipjes naar binnen op het oppervlak van de printplaat. Het ombuigen 
kun je bijvoorbeeld doen met de achterkant van je pincet of met een kleine tang. De over de printplaat gebogen lipjes worden 
vervolgens aan de printplaat gesoldeerd.

De montage van de USB-stekker aan de voorkant:         . 
De 4 verbindingen worden nog op de printplaat vastgesoldeerd - klaar.

Bekijk nu alle soldeerverbindingen nog eens van 
dichtbij. Het is niet erg om daarbij een 
vergrootglas te gebruiken als je er een hebt. Als je 
denkt dat alles er goed uitziet, komt de test. Steek 
nu de zelf gesoldeerde SMD-zaklamp in een 
powerbank of een USB-uitgang. Afhankelijk van 
de stand van de schakelaar moet nu de Rainbow-
LED of de 6 witte leds branden. Met de 
potentiometer (potmeter) kun je de helderheid van 
de witte leds aanpassen.
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Printplaat inschuiven:

Omgebogen lipjes vastsolderen:

1

3

Lipjes ombuigen:2


