N° 200.339
Geluk heeft altijd twee kanten!
Dit geldt zeker bij kaartspelen. Een
kant van het geluk is hoe de kaarten op
de tafel worden gespeeld. Dit kun je
oefenen door vaak te spelen. Daardoor
wordt het spel zelf steeds minder een
kwestie van geluk. De andere kant is het
schudden van de kaarten. Niet helemaal
onafhankelijk van je medespelers kan
het mengen van de kaarten „een kwestie van geluk“ worden. Ongetwijfeld
zijn er spelers, die het schudden van de kaarten tot hun
voordeel „goed geoefend“
hebben. Dan is het raadzaam om snel het geluk in
eigen hand te nemen en om
deze kaartenschudmachine
te bouwen. Wij wensen je vooraf al veel geluk en succes toe.

Las Vegas

Naam:

Groep/klas:

Inhoud:

Delen:

2 Triplex plaatjes

270 / 90 / 6 mm

1 Triplex plaatje

230 / 102 / 10 mm

C

Schuurpapier, hamer

1 Triplex plaatje

150 / 102 / 10 mm

D

Figuurzaag, toffelzaag

1 Triplex plaatje

110 / 102 / 6 mm

E

Schaar, spitsbektang

1 Triplex plaatje

205 / 20 / 10 mm

F

IJzerzaag, vijlen

1 Triplex plaatje

100 / 90 / 6 mm

G

Alleslijm, centerpons

2 Transmissiemotoren

A/B

Gereedschap:
Potlood, liniaal

Transparant plakband

2 Lasdraad

165 / Ø 1 mm

Boortjes Ø 2,5 mm, Ø 3 mm,

1 Kabel geisoleerd

2000 mm

Ø 8 mm

4 Elastiekjes

Ø 40 mm, lengte 60 mm (bruin)

Acrylverf

1 Schakelaar

Tuimelschakelaar

Bankschroef

1 Elastiekje

Ø 50 mm (rood)

2 Schroeven

M3 x 25

2 Moeren

M3

2 Schroeven

2,9 x 22

8 Schroeven

2,9 x 13

6 Schroeven

2,9 x 9,5

2 Schroeven

2,0 x 1,0

1 Siliconen slang

50 mm

Inhoud

Handleiding

N° 200.339

2,9 x 9,5 mm

De handleiding:
1. Overzicht - explosietekening:
F

Verschaf jezelf een overzicht.

D
Elastiek Ø 40 mm

A

D

F

Siliconen slang

E
C

G

E
G

2,9 x 13 mm

2,9 x 9,5 mm

Elastiek Ø 40 mm
2,9 x 22 mm

B
Batterij

M3 x 25 mm
2,9 x 13 mm
2,9 x 22 mm

2,0 x 1,0 mm

Elastiek Ø 50 mm

A

2. De delen (A), (B) en (C) - zie tekening 1 en 2:

B

• Teken de delen (A), (B) en (C) volgens tekening 1 en tekening
2 op de triplex delen.
• Boor de gaten Ø 3 mm in deel (A).
• Boor de gaten Ø 3 mm en Ø 2,5 mm in deel (B).
• Boor de gaten Ø 8 mm in de grondplaat (C).

C

• Zaag de delen (A) en (B) met de ﬁguurzaag uit en werk de
zaagranden met schuurpapier na.

B

• Teken de te lijmen vlakken voor de delen (D), (E) en (F) volgens tekening 1 op de delen (A) en (B).
• Lijm en schroef de delen (A) en (B) op de grondplaat (C).

B
C

A
Schroef (2,9 x 13)
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3. De motorhouder (D), de transportwielen (G) en de transmissiemotoren:
Elastiek Ø 40 mm





G
D

Steekpunt

G


G

D
G
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 Teken de delen (D) volgens tekening 3 op. Steek de steekpunten
voor de bevestiging van de motoren met een priem voor. Zaag de 2
delen (D) met de ﬁguurzaag uit en schuur de zaagranden na.



 Knip de sjablonen voor de transportwielen (G) grof met de schaar
uit en plak ze met transparant plakband op het triplex. Boor de
gaten Ø 3 mm. Zaag de wielen (G) uit en werk de zaagranden met
schuurpapier na.
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 De assen van de aandrijfmotoren (transmissiemotoren) inkorten op



een totale lengte van 66 mm. -> Span daarbij telkens een eind in de
bankschroef en zaag ze af met een ijzerzaag. Ontbraam de zaagsneden
met een vijl.

Siliconenslang

4. De motoren monteren en aansluiten:
• Knip van de bijgesloten siliconen slang 4 delen van 7 mm af.
• Schroef de 2 transmissiemotoren volgens afbeelding op de delen (D).
• Knip de geïsoleerde kabel in 4 (ca. 500 mm) lange delen.
• Isoleer (verwijder) de uiteinden en sluit steeds 2 kabels aan elke motor aan.

ca. 6 mm

 Ruw de uiteinden van de assen lichtjes op en lijm de vier wielen

(G) met alleslijm op. LET OP: de welvingen van de wielen moet een
lijn met elkaar vormen - dat betekend, ze moeten precies symmetrisch op worden geplakt - niet ten opzicht van
elkaar verdraaien!

Handleiding

2,9 x 9,5

D
2,9 x 13
Transmissiemotor

Siliconenslang

E

5. De delen (E) en (F) - tekening 2 en tekening 3:
• Teken de delen (E) volgens de tekeningen op.
• Zaag de delen (E) met de ﬁguurzaag uit en werk de zaagranden met
schuurpapier na.
• Zaag de delen (F) volgens tekening 2 af en steek de steekpunten voor.

G
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 Span op elk wiel (G) een elastiekje Ø 40 mm en lijm deze vast.

F

E

F

Handleiding
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F

6. De triplex delen aaneen lijmen:
D

• Lijm de delen (D), (E) en (F) volgens afbeelding in.
-> Lijm de delen precies op de opgetekende lijmvlakken!
7. De elektrische aansluitwerkzaamheden:

B

 Schroef de 2 schroeven (M3 x 25) met elk een moer ca. 6

mm diep in de voorgeboorde gaten in deel (B).
 Schroef de 2 schroeven (2,9 x 22 mm) eveneens ca. 6 mm
diep in de steekpunten in.
 Schroef een tuimelschakelaar met 2 schroeven (2 x 10) op
deel (B).
 Sluit de kabels 1 - 5 volgens afbeelding aan. - Wikkel de geïsoleerde uiteinden om de overeenstemmende schroeven.
 Kabel 1 = ca. 300 mm van motor 1 min -> batterij min.
 Kabel 2 = ca. 500 mm van motor 1 plus -> schakelaar.
 Kabel 3 = ca. 500 mm van motor 2 min -> batterij min.
 Kabel 4 = ca. 200 mm van motor 2 plus -> schakelaar
- de rest voor kabel 5 gebruiken
 Kabel 5 = ca. 300 mm van de batterij plus -> schakelaar.
Leg een 4,5 Volt batterij in en ﬁxeer deze met een elastiekje Ø 50 mm.

D

F

E

C

A




A

D

D
B

C

 2 x 10
Moer M3

 2,9 x 22
 M3 x 25

Schema bedrading:

 Kabel 3
Motor 2

D

+
-

D

+
-

Motor 1

 Kabel 4
 Kabel 2

B

 Kabel 1

 Kabel 5

 Let op de juiste polariteit! Start een test -> de 2 motoren moeten beide naar het midden draaien - dat betekend tegen elkaar draaien. Bij een verkeerde draairichting ompolen.
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8. De klemhouder (beugel) - tekening 2:

2,9 x 9,5 mm
D

• Buig met de spitsbektang 2
klemhouders precies volgens
de sjabloon op tekening 2.
-> Begin met de lus
• Schroef de 2 beugels met de
2 resterende schroeven (2,9 x
9,5 mm) op deel (F).
• De beugels zo afstellen, dat ze
deel (D) aanraken.
• Het hoogste punt van het transportwielen (G) en het punt
waar de beugels op (D) treffen,
moeten een lijn zijn.

F
A

F
D

9. Ingebruikneming / werkwijze:

E

Drukpunt

• Fijne instelling:
Door het aandraaien of losser maken van de schroeven kan de hoogte = efﬁciëntie van de transportwielen (G) worden aangepast.
De optimale druk van de beugel wordt door buigen
aangepast.
De machine moet een kaart na de andere aantrekken.
10. Vormgeven / beschilderen: - optioneel
Beschilder je kaartenschudmachine met motieven.

Handleiding

D

Lus: Ø ca. 4 mm

• Machine aanzetten:
• Controleer de (loop)richting  van de transportwielen (G).
• Kaarten inleggen:
• Deel de kaarten op in twee stapels.
• Leg het dek (de kaartenstapel) boven schuin naar
buiten gericht in.
-> Daardoor wordt alleen steeds de onderste kaart getrokken - anders blokkeert de machine.
• Schuif nu de kaarten langzaam tot aan de beugel.

Veel plezier en succes!

B

C

E
C
Kaarten correct inleggen.

D
Fijne afstelling

E
C

