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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

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

Er bestaat absoluut levensgevaar!

Bij het solderen worden de soldeerbout, het soldeertin en ook de onderdelen die gesoldeerd worden, zeer heet. Wees daarom 

bijzonder voorzichtig!

Gebruik bij het solderen altijd een soldeermat! Dat voorkomt het wegglijden van de onderdelen en de printplaat.

Om de soldeerbout tijdens de montage veilig neer te leggen, adviseren wij een soldeerstation of -houder.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed om later te kunnen raadplegen! Deze bevat belangrijke informatie.

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

 
Kerstboom met led-kaarsjes, Soldeerkit, 
stroomverzorging via powerbank of USB-uitgang

Wij adviseren bij kinderen en 

jongeren: alleen solderen en

monteren onder toezicht van 

een volwassene!

4 037373 763351

Aantal Onderdeel   Waarde/Omschrijving

1 Printplaat   96610

12 LED 5 mm  (LED1 - LED12) oranje, flakkerend

2 Condensator (C3/C4)  47 uF/10V

2 Weerstand  (R8/R9)  56K Ohm

2 Weerstand  (R1/R2)  47 Ohm

2 Transistor (T3/T4)  BC547B 

1 Schakelaar (SW1)  SS12D01

1 Weerstand  (R10)  620 Ohm

1 USB-stekker   voorgemonteerd

1  Frontplaat   2-delig

Kerstboom-soldeerkit met flakkerende led-kaarsjes

In deze kerstboom-soldeerkit worden echt flakkerende leds gebruikt.

Deze op kaarslicht gebaseerde, oranje flakkerende leds geven de 

kit een leuk design en zorgen voor kerststemming.

De bouwset kan worden ingesteld op continue of knipperende 

verlichting. Een gave elektronica-bouwset met decoratieve functie en

voor iedereen die wil leren solderen. De meegeleverde frontplaat van triplex kan in kerstsfeer worden gedecoreerd en 

vervolgens worden gemonteerd. Afmeting: 100 x 70 mm.

De stroomvoorziening van de elektronica-kit „kerstboom" gebeurt via een powerbank of direct aan een USB-uitgang. 

Daarmee vervalt het gebruik maken van dure batterijen. De bouwkit met meer dan 25 delen is zeer geschikt voor 

beginnende soldeerders.

Stukslijst    Onderdelen controleren en sorteren
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Wat heb je nog meer nodig:

Soldeerbout, soldeertin, zijkniptang, pincet, 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/Christmas-tree-with-
candle-LEDs-solder-
kit::1265.html?language=en

https://www.sol-
expert-
group.de/Autour-de-la-soudure/Kits-
astucieux-pour-la-soudure/Arbre-de-
Noel-avec-des-bougies-LED-kit-de-
soudure::1265.html?language=fr

https://www.sol-
expert-
group.de/Rond-solderen/Clever-kits-voor-
het-solderen/Kerstboom-met-kaarsleds-
soldeerkit::1265.html?language=nl

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

https://www.
sol-expert-
group.de/Rund-ums-Loeten/Pfiffige-
Loetbausaetze/Weihnachtsbaum-mit-
Kerzen-LEDs-
Loetbausatz::1265.html?language=de

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

14+



MONTAGE-HANDLEIDING

A

Uitstekende draden inkorten.B

D E

Na het solderen de 
uitstekende draden aan 
de achterzijde met de 
zijkniptang tot ca. 
2 mm inkorten.

C

47 Ohm2 x
47 Ohm 2 x 

56K Ohm

2 x 
56K Ohm

2 x 

680 Ohm

680 Ohm

1 x 10 mm

Benodigde 
onderdelen

Weerstandsdraden 
ombuigen zodat 
ze gemakkelijk in 
de soldeergaatjes 
glijden.

Printplaat-uitlijning voor het 
solderen: "RoHS" moet 
leesbaar zijn, dan ligt de 
printplaat goed.

5 weerstanden vast 
solderen, let op de 
weerstandswaarden.
Bij weerstanden hoef je niet 
op de polariteit (+/-) te letten! 
Uitstekende draden inkorten.

Benodigde onderdelen

Schakelaar vast solderen. Uitstekende draden inkorten.

Het middelste pootje van de transistor iets naar achteren 
buigen (2).

2 transistors vast solderen. Let op de richting (1)! 2 condensators vast solderen. Let op de polariteit (+/-) !
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2 x 
BC547B

vlakke kant

afgeronde kant
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Voordat de USB-stekker wordt gemonteerd, moet je bepalen of de USB-uitgang van de powerbank of USB-adapter die je 
wilt gebruiken voor de stroomvoorziening, horizontaal of verticaal staat.
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Plaatsing van de USB-stekker voor horizontale USB-uitgang:

Plaatsing van de USB-stekker voor verticale USB-uitgang:

USB-Ausgang waagrecht

USB-Ausgang senkrecht

Powerbank of netadapter

Powerbank of netadapter

Printplaat omdraaien 
en de leds vanaf de 
voorkant vast 
solderen!

Let op de polariteit - 
polariteit zoals 
aangegeven op de 
printplaat!

Het langste pootje van 
de led is altijd de PLUS! 
Uitstekende draden 
inkorten.

afgevlakt kant 
= korte draad

-  + Benodigde 
onderdelen

12 x 

- +

LET OP:
alle leds moeten na het 
solderen vlak tegen de 
printplaat aan liggen. 
Hiervoor de 4 
aangekruiste leds          
vast solderen en 
daarna pas de andere. 
Let er bij het solderen op 
dat er geen kortsluiting 
tussen de pootjes 
ontstaat! Kortsluiting 
ontstaat wanneer bijv. 
per ongeluk 2 draden 
met soldeertin aan elkaar 
worden gesoldeerd.

2 soldeerverbindingen
2 soldeerver-
bindingen

Na het bepalen van de juiste positie de USB-stekker vast solderen. Eerst alleen één punt licht solderen, USB-
stekker uitlijnen (als deze scheef staat) en dan de overige 3 punten solderen. Alleen als alle 4 punten zijn gesoldeerd 
is een goede stabiliteit van de USB-stekker verzekerd.

2 soldeerverbindingen
2 soldeerver-
bindingen

Het soldeertin 
verbindt de -
voetjes- met 
elkaar.

Printplaat

Soldeertin

Soldeertin

Soldeertin

Soldeertin
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Wijzigingen en fouten uitgezonderd - augustus 2018 / Christian Repky ©

PROBLEEMOPLOSSING:

Geen enkele led brandt:
- Controleer alle soldeerverbindingen van de leds en de 
  transistors
- Controleer de transistors op kortsluiting
- Is de powerbank ingeschakeld? 
- Is de powerbank volledig opgeladen?

Eén led brandt niet:
- Controleer de soldeerpunten van de led
- Is de led correct (+/-) gemonteerd?

I J VISUELE CONTROLE:

Leun eerst maar even relaxed achterover en 

laat je gedachten een beetje zwerven. Als je 

dan volledig ontspannen bent, kijk dan nog 

eens naar de montagehandleiding vanaf het 

begin en controleer of je alles zo hebt gedaan 

zoals werd beschreven. Let er vooral op dat er 

geen kortsluiting is gemaakt en of de waarden 

van de weerstanden etc. kloppen. Bekijk alles 

rustig en als je alles hebt gecontroleerd, steek 

dan de USB-stekker in een powerbank of een 

USB-uitgang.

Bij sommige powerbanks is het noodzakelijk 

dat je eerst de power-knop moet indrukken 

zodat de printplaat werkt.

K

Alle leds moeten nu, na het 
plaatsen, flakkerend branden. 
Afhankelijk van de stand van de 
schakelaar gebeurt dit continu 
of knipperend.

Het frontplaatje met een 
lichte druk over de leds 
schuiven. De leds 
eventueel recht zetten!

Printplaat omdraaien en de andere 4 punten vast solderen.

2 soldeerver-
bindingen2 soldeerver-

bindingen

2 soldeerver-
bindingen2 soldeerver-

bindingen


