
Het bouwset van de lamp in augurkenglas op zonne-energie

De werking van de lamp in augurkenglas op zonne-energie

Veiligheidsinstructies

Algemeen: dit soldeerset leert je op een eenvoudige manier de basisbeginselen van het solderen. Het is zeer geschikt voor 

soldeercursussen onder leiding van een leraar in scholen en workshops. Bovendien kan het bouwset met het augurkenglas worden 

gebruikt tijdens vakantieprogrmama's, in jeugdherbergen en andere evenementen rondom het solderen.

Als de printplaat kant en klaar gesoldeerd is en is ingebouwd in het augurkenglas, kan deze buiten worden gebruikt als lamp op zonne-

energie of verlicht decoratief voorwerp op zonne-energie. De energie van de zon wordt opgevangen dankzij het zonnepaneel en 

opgeslagen in de accu. Zodra het donker wordt en de accu voldoende energie heeft opgeslagen overdag, wordt deze energie automatisch 

afgegeven aan 3 led's, die vervolgens beginnen te branden. Het glas geeft nu van binnenuit licht en verlicht de omgeving. Met behulp van 

een beetje decoratiemateriaal zoals bijvoorbeeld een servet kan ieder augurkenglas individueel worden gedecoreerd. Schilderen 

op glas, knipkunst of servettentechniek, je kunt je helemaal uitleven! De lamp in augurkenglas kan worden omgeschakeld van zomer- naar 

wintermodus, om een zo lang mogelijke verlichtingsduur te waarborgen. De lamp brandt minstens 5 uur aan één stuk in de zomer.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik! Hij bevat belangrijke informatie.

Mocht de accu op een gegeven moment defect zijn, mag deze alleen worden vervangen door een nieuwe accu van hetzelfde type. (600 mAh/1.2V)

Het bouwset is slechts bestemd voor het gebruik met een accu. 

Tijdens het solderen wordt de soldeerbout, het soldeer en ook de componenten die gesoldeerd worden zeer heet. Wees daarom bijzonder voorzichtig!

Gebruik tijdens het solderen altijd een soldeerondergrond! Dit voorkomt het wegglijden van de componenten en de printplaat.

Wij adviseren een soldeerbouthouder om de soldeerbout tijdens de opbouw veilig te kunnen bewaren.

Sluit het bouwset nooit aan op 230V stoomspanning! 

Er bestaat absoluut levensgevaar!

No. 78889 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!

Tel.: +49 (0)7502 - 94115-0 - Fax: +49 (0)7502 - 94115-99

info@sol-expert-group.de - www.sol-expert-group.de

SOL-EXPERT group, C.Repky - Mehlisstrasse 19 - D-88255 Baindt

Aantal Onderdeel Waarde/omschrijving

1 Printplaat (PCB)     63 mm voorzien van Qx5252

4 LEDs 3x wit, 1x groen

3 Schuifschakelaars omschakelaar 2-polig

1 Weerstand 100 Ohm

2 Spoelen 56 µH, 220 µH

1 Accuhouder enkel type "AA", UM-3X1

1 NiMH-accu 600 mAh, 1.2 V

1 Zonnemodule rond 50 mA @ 2V

3 Afstandshouders van kunststof

2 Kabels rood, zwart

Wat heb je nog meer nodig:

Augurken- of weckglas met een dekseldoorsnede van minstens 

85 mm, metaalboor 5 mm, handfreesboor, lijmpistool met 

lijmpatronen, soldeerbout, soldeer

Stukslijst:

SOL-EXPERTgroupgroup

10+

Wij adviseren bij kinderen en jongeren: 
alleen solderen en monteren onder 
toezicht van een volwassene!

Onderdelen controleren en sorteren!

Lamp in augurkenglas op 
zonne-energie, Soldeerset

QR Codes:

Lamp in augurkenglas op zonne-

enerige, een cool knutselset voor 

iedereen die wil leren solderen. 

Het soldeerset is bijzonder geschikt 

om de benodigde 

grondbeginselen van 

het solderen op een 

printplaat te leren. Als 

de printplaat klaar is en 

in een augurkenglas 

gemonteerd werd, is  

het resultaat een 

volledig werkende lamp 

op zonne-energie.

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

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

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

https://www.sol-expert-group.de/All-about-
soldering/Smart-kits-for-soldering/Soldering-
kit-for-mason-jar-solar-
lamp::1141.html?language=en

https://www.sol-expert-group.de/Rond-
solderen/Clever-kits-voor-het-
solderen/Soldeerkit-voor-solar-komkommer-
glazen-lamp::1141.html?language=nl

https://www.sol-expert-group.de/Autour-de-la-
soudure/Kits-astucieux-pour-la-soudure/Kit-de-
soudure-pour-lampe-en-verre-de-concombre-
solaire::1141.html?language=fr

https://www.sol-expert-group.de/Rund-ums-
Loeten/Pfiffige-Loetbausaetze/Loetbausatz-fuer-
Solar-Gurkenglaslampe::1141.html?language=de



Twee spoelen en een weerstand erop solderen. 
Let op de waarden

Contacten voorsolderen

100 Ohm

Weerstand

Spoel

56 uH

220 uH

B

Drie schakelaars erop solderen: C

Verwijder de papierresten van het glas

Zonnecel solderen

1

3

De kleine IC (Qx5252) is reeds vastgesoldeerd!

A

1
2

Printplaat solderen4

Milieu-tips

LET OP: 

De eindgebruiker van 
dit product is er 

wettelijk toe verplicht, 
de in het product 

geplaatste accu via 
het KCA te laten 

recyclen.

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.

Batterijrichtlijn: Beste klant, u heeft een product gekocht dat op accu's werkt. De levensduur van accu's is 

weliswaar erg lang, maar desalniettemin moeten ze op een gegeven moment worden afgevoerd. Lege 

batterijen/accu's mogen niet bij het huisvuil. Verbruikers zijn er wettelijk toe verplicht, batterijen af te geven bij het 

KCA of een geschikt inzamelpunt. Oude batterijen bevatten waardevolle materialen, die gerecycled kunnen worden. 

U kunt uw lege batterijen ook opsturen naar: SOL-EXPERT group, Mehlisstrasse 19, 88225 Baindt. 
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Drie witte led's en een groene led erop solderen! 
Let op de polariteit, de afgevlakte zijde naar rechts:

D

100 Ohm

56 uH

220 uH

Kabel vast solderen

3Markeer drie gaten voor de 
afstandshouder2

wit

wit
wit

groen



Zonnecel met lijmpistool rondom vastlijmen en 
zodoende waterdicht afsluiten:

L M

Drie gaten boren voor de afstandshouders:

Gat boren voor de kabels, precies in het 
midden van het deksel:

Vier gaten netjes ontbramen:
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KVier gaten netjes ontbramen:
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Monteer de afstandshouders in het deksel:

Montage van de pintplaat in het deksel

Accuhouder erop solderen! 
Let op de polariteit, de veer 
van de accuhouder moet 
naar links:

E Accu plaatsen en 
op de polariteit 
letten. De 
pluspool moet 
naar rechts:

F

Kabel van de zonnecel door het deksel steken:



Met lijmpistool de 3 afstandshouders en 1x kabelgat 
van binnen afdichten:

Kabel van de zonnecel vastsolderen op de 
printplaat: (controleer nogmaals de soldeerpunten!)

Steek de printplaat op de afstandshouders!

Voorbeeld verlichting:
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Testmodus

In de testmodus kan worden gecontroleerd, of de 

zonnemodule juist werkt. Als de zonnemodule richting de 

zon is gericht en de groene led begint te branden, is alles juist 

aangesloten. Als de groene led in de zon niet begint te branden, moet u 

controleren of de zonnemodule juist werd vast gesoldeerd. Voor het 

normale gebruik moet de testschakelaar weer terug worden gezet.
Ingebruikname:

TIP van 
prof. Slim!

+ -

E/A W/STEST
Schakelaar Testmodus

E/A W/STEST
Schakelaar in gebruik FullPower

E/A

E/A

W/S

W/S

TEST

TEST

Schakelstand in gebruik Wintermodus

Schakelstand in gebruik Akku laden

Na de montage of tijdens periodes met slecht weer kan het gebeuren dat de accu niet voldoende is opgeladen. De led's 

beginnen niet van alleen te branden. Zet de schakelaar op "Accu laden" en zet de lamp in de zon. Het automatisch 

inschakelen is nu gedeactiveerd en de accu wordt opgeladen. Als de accu weer volledig is opgeladen, gaat hij weer terug 

naar de normale gebruiksmodus.
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