
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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Controleer de 
componenten 

en sorteer deze!

4 037373 444816

Bootsrumpf aus EPP Schwimmfähig und stabil

Leichtlaufmotor RF300L

Propeller Durchmesser: 65 mm

Motorhalterung Metall

Solarzelle 50 mA@ 2 - 3 V

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

Onderdelenlijst:
Aantal   Component

  

Eigenschap

 Romp van de boot van EPP   Blijft drijven en is stabiel

Soepel lopende motor    RF300L

Propeller        Diameter: 65 mm

Motorhouder      Metaal

Zonnecel           50 mA@ 2-3 V
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Wat u nog nodig heeft: lijmpistool

Afmetingen:
150 x 70 x 70 mm

VOORZICHTIG:

De uit het lijmpistool uittredende lijm is 

zeer heet. Let er absoluut op dat dit niet 

terecht komt op jouw huid. 

Mocht dit toch gebeuren, koel je de plek 

direct af met water en raadpleeg je, indien 

de lijm niet vanzelf loslaat, een arts. Ook het 

mondstuk van het lijmpistool wordt zeer heet 

tijdens het gebruik. Let erop dat je je hieraan 

niet verbrandt.

Dat is extra gemeen tijdens het heet lijmen: 

als je hete lijm hebt aangebracht met het 

lijmpistool, is het lijmpunt ook na enige tijd 

nog zeer heet. 

Wacht dus na ieder 

lijmpunt minstens 2 

minuten af, zodat de lijm 

kan afkoelen. Werk 

daarna pas verder. 
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Cliquez ici pour les instructions: Klik hier voor de instructies:

https://www.sol-expert-group.de/Solar-
products/Models-made-of-
plastic/Building-kits/Solar-boat-
Airstream-kit::1258.html?language=en

https://www.sol-expert-group.de/Articles-
solaires/ModEles-rEduits-en-plastique/Kits-
d-039-assemblage/Bateau-solaire-
Airstream-kit::1258.html?language=fr

https://www.sol-expert-group.de/Producten-op-
zonne-energie/Modellen-van-
kunststof/Bouwsets/Zonneboot-Airstream-
kit::1258.html?language=nl

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

https://www.sol-expert-group.de/Solar-
Produkte/Modelle-aus-
Kunststoff/Bausaetze/Solarboot-Airstream-
Bausatz::1258.html?language=de



Zonnecel erop leggen en met het lijmpistool rondom vastlijmen. Als de zonnecel rondom netjes is vastgelijmd, zijn de contacten 
aan de achterkant van de zonnecel                       
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Lijmen met 
lijmpistool

Romp

Afstandshouder

Motorhouder

Motorhouder in het midden op de afstandshouder 
lijmen, 2 min. laten afkoelen

A

B Motor in de motorhouder schuiven en de propeller erop stekenC

Lijmen met 
lijmpistool

Lijmen met 
lijmpistool

RompAfstandshouder

A Lijm aanbrengen op de afstandshouder en vervolgens op de romp lijmen (ca.  weg van de rand). 2 min. laten afkoelen.
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