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Sound box
Toen ik nog zo jong was als jullie, en sommigen zeggen,

Spousedat is al een tijdje geleden, heeft mijn tante een schelp
meegebracht van de vakantie. Als je deze tegen het oor
hield, kon je de zee horen ruisen. Kort daarop kwam de
eerste walkman daarna cd-spelers, iPod generatie 1, iPod
generatie 3 ..... en zo verder. De meest recente stand van
de techniek. Een snelle ontwikkeling zou ik zeggen.
Jullie sound box is dus een geweldig apparaat voor het
afspelen van je favoriete muziek, maar ook als een stukje
herinnering, die al deze mooie uren mist. En op een dag zul
je naar je soundbox kijken en de jaren terug tellen, en kun
je meer horen dan het ruisen in een schelp ...
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Versterker artikelnummer 200.421

Naam:
Inhoud:
1 Triplex
1 Triplex
1 Triplex
1 Triplex
1 Polystyreen
1 Geperforeerde strook
2 Geperforeerde stroken
2 Houten latjes
2 Houten latjes
2 Luidsprekers
1 Kabel voor MP3 speler
6 Schroeven
4 Schroeven
Inhoud

Groep / klas:

150 / 89 / 3 mm
150 / 110 / 4 mm
90 / 30 / 6 mm
60 / 20 / 6 mm
250 / 89 / 2 mm
125 / 60 mm
150 / 10 mm
150 / 35 / 10 mm
90 / 25 / 10 mm

2,9 x 9,5 mm
2,0 x 10 mm

Onderdelen:
A
D
E
F
Cover
G
H
B
C

Gereedschap:
Potlood, liniaal
Schuurpapier, hamer
Figuurzaag, toffelzaag
Schaar, passer
Schroevendraaier
Alleskleber, centerpons
Transparant plakband
Boortjes Ø 2, 4, 8 mm
Soldeerbout
Houtlijm
Acrylverf
Boormachine / drilboor
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De bouwhandleiding:
1.Overzicht:
Verschaf jezelf een overzicht.
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2. Het frame - delen (B) + (C):
• Lijm de delen (B) + (C) tot een frame ineen.

C

-> Het frame moet in een rechte hoek staan.
-> Leg ter controle kort deel (A) in.
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3. Deel (A), luidspreker met kabel, deel (G):
• Teken de 2 cirkels Ø 50 mm op deel (A).

 Boor 2 kleine gaatjes voor het insteken van de fi-

guurzaag en zaag de gaten uit. Werk de zaagranden
met schuurpapier na. - Beschilder de voorkant van
deel (A) met verf (bijv. zwart).
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 Lijm de 2 luidsprekers op deel (A).
Opmerking:
Voor deze Sound Box werd een separate versterkerschakeling ontwikkeld, die in de binnenruimte kan
worden geïntegreerd.
-> Veel hoofdtelefoonuitgangen van MP3-spelers en mobiele telefoons zijn in het volume (capaciteit) begrensd.
Door het inbouwen van deze aanbevolen versterkerschakeling, wordt het prestatievermogen aanzienlijk verhoogd.



Dubbel kabel
met stekker



De punten ,, kunnen alleen worden uitgevoerd,
als er geen versterker artikelnummer 200.421 wordt
gebruikt. Wordt de versterker in de soundbox ingebouwd, vervallen de punten ,,.







 Scheid de twee kabels van de dubbele kabel (ca. 100
mm) uit elkaar.
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Luidsprekers

 Isoleer de uiteinden van de kabel af en schuur de
de isolatielak over een lengte van ongeveer 20 mm af.
(Of als alternatief kort met een aansteker afbranden.
Vraag of de leraar/lerares je eventueel wil helpen).

 Soldeer de uiteinden van de kabel aan de luidsprekers.
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 Lijm de geperforeerde strook (G) op deel (A).
 Lijm deel (A) op de delen (C).
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4. De achterwand (D) en de houders (E) + (F):
• Teken de boringen en de te lijmen vlakken voor de
delen (E), (F) op deel (D).
• Boor de gaten Ø 8 mm en Ø 2 mm.
-> De uitsparing voor de schakelaar van de versterker,
wordt alleen bij het inbouwen van de versterker artikelnummer 200.421 uitgezaagd (zie punt 6 bouwinstructies versterker).
• Teken de delen (E) + (F) op.

Lijmvlak

D

• Boor de gaten Ø 8 mm in deel (F).
• Zaag de uitsparing in deel (E) uit.

F
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De uitsparing voor de schakelaar
van de versterker, wordt alleen bij
het inbouwen van de versterker
artikelnummer 200.421 uitgezaagd
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• Rond de hoeken van de delen (E) + (F) volgens afbeelding af en lijm ze op deel (D).

E
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• Steek de kabel volgens afbeelding in en schroef de
achterwand (D) op de delen (B).
F

-> Wordt de versterker ingebouwd, sla dit punt dan over.
5. De cover en de geperforeerde stroken (H):

B
D

• Boor de gaten Ø 4 mm.
• Versier het bovenste gebied van de cover op basis van
je eigen ideeën en suggesties.

C

• Schroef de cover en de geperforeerde stroken (H)
met 6 schroeven (2,9 x 9,5 mm) vast.

2,0 x 10 mm
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6. Versieren / beschilderen:
• Versier met je eigen patronen en creaties en beschilder ze met bonte kleuren.

Veel plezier en succes!
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