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

A

B

C

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

https://www.sol-expert-group.de/Wooden-building-
kits/Vehicles/Holzwagen-
Bausatz::1295.html?language=en

https://www.sol-expert-group.de/In-elkaar-te-
steken-houten-bouwsets/Voertuigen/Holzwagen-
Bausatz::1295.html?language=nl

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

https://www.sol-expert-
group.de/Holzsteckbausaetze/Fahrzeuge/Holzwage
n-Bausatz::1295.html?language=de

https://www.sol-expert-group.de/Kits-d-039-
assemblage-en-bois/VEhicules/Holzwagen-
Bausatz::1295.html?language=fr
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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 Motor RF300

5 Adapter 3 naar 4 mm

1 Adapter 2 naar 4 mm

1 Batterijhouder AA

1 Houtlijm Tube RAPID

2 Kleefpad dubbelzijdig

Stuklijst    Onderdelen controleren en sorteren

1 x 

1 x 

2 x M1.6 x 4 mm x 

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 6 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 deze 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 aan de 
verkeerde kant:

Opmerking: 
lijm 
spaarzaam 
aanbrengen!

Wat heb je nog meer nodig: 
Dunne schroevendraaier, AA-batterij 
(oplaadbaar), eventueel een pincet

e-mobiel, de 
'electroflitser'

LET OP: de kabel moet 
hier aan de onderkant 
worden geplaatst!

LET OP: de kabel moet 
hier aan de onderkant 
worden geplaatst!



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

F … en het zijpaneel aanbrengen G

H Zijpaneel-steunen aanbrengen

3 x 

J Deksel vastlijmen

1 x 

Hier lijm dun aanbrengen:
(6 lijmpunten)

3 x 

Hier lijm dun aanbrengen (6 lijmpunten):

Hier lijm dun aanbrengen (3 lijmpunten):I

K Een huls met het dikkere uiteinde op de tafel leggen en dan het tandwiel er tot 
aan de aanslag opschuiven

1 x 1 x 

Tandwiel erop 
schuiven:

Huls neerleggen:

L 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 as-uiteinde. Met de liniaal kun je de positie precies instellen.

1x  

1x  
65 mm

40 mm=

Dikkere uiteinde van de huls

Tafelblad Tafelblad

Hier kun je de lengte van de as meten:

0 1 42 53 6

1 x 



M 1 1

2

2

1 x 

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

borgring niet

N

2 x 

Kleefpads opplakken, 
precies over de holtes.

!
De zwarte kabel van de batterijhouder tussen de zijwanden langs de motor naar beneden trekken. 
De rode kabel wijst nu in de rijrichting. Plak nu de batterijhouder op de zelfklevende pad.

Zwarte kabel hier

Dikke 
rode 

kabel

Dunne 
zwarte 
kabel

O

P

Q De doorgevoerde kabels in elkaar 
draaien en daarna eenmaal ombuigen.

Zo wordt de kabel in elkaar gedraaid:
1 2 3

In de holtes 
plakken

R

In de holtes 
plakken

De 2 draden steeds 
in elkaar draaien

Aandrijfas in de 
wielophanging schuiven.

Dan de borgring vanaf de 
andere kant monteren

Alle kabels door de steunen rijgen zoals afgebeeld, anders kan de bodemplaat later niet worden vastgelijmd! 
Het rijgen van de kabels gaat iets gemakkelijker met een pincet (als je die hebt)
Alle kabels door de steunen rijgen zoals afgebeeld, anders kan de bodemplaat later niet worden vastgelijmd! 
Het rijgen van de kabels gaat iets gemakkelijker met een pincet (als je die hebt)

De gedraaide kabeluiteinden met een pincet (indien aanwezig) of met de 
vingers in de holtes op de kleefpads plakken. De hele kabel plat drukken. 
Vervolgens lijm dun aanbrengen: (3 lijmpunten):

De gedraaide kabeluiteinden met een pincet (indien aanwezig) of met de 
vingers in de holtes op de kleefpads plakken. De hele kabel plat drukken. 
Vervolgens lijm dun aanbrengen: (3 lijmpunten):



S TBodemplaat vastlijmen. De andere as (60 mm) in de 
wielophanging schuiven en met 2 
borgringen monteren. Niet te ver in 
elkaar schuiven. De as moet nog 
licht kunnen draaien.

1 x 

2 x 1x 
60 mm

U Leg de overgebleven hulzen met het 
dikkere uiteinde op de tafel en schuif dan 
de wielen voorzichtig tot aan de aanslag 
op de hulzen. 
Langzaam en voorzichtig drukken!

V Wielen op de assen schuiven. De dikkere kant van de huls 
                                                       wijst steeds naar buiten. 

Als de wielen niet mooi rond 

lopen, dan de wielen uitlijnen.

Om het voertuig 

uit te schakelen, 

moet je de batterij weer 

verwijderen.
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W Accu of batterij (niet meegeleverd) in de juiste richting monteren en racen maar!

+

+ -

-

4 x 4 x 

Huls neerleggen:

Wielen erop schuiven:

Tafelblad

Tafelblad

60 mm

 Hier kun je de lengte van de as meten:

0 1 42 53 6

AA


