N° 200.353

Voorhoofdlamp
„onderzoeker“
Hier kunnen we weer eens het bekende „wat als“ spel spelen. Hiervoor heb je het volgende
nodig: Men moet voor ogen houden wat de goede heer von Humboldt niet allemaal had kunnen
ontdekken, zou hij zo een hoofdlamp hebben gehad. Wat hij naast zijn ontdekkingen allemaal
uitvoerde, kunnen jullie op een werkblad [www.aduis.nl -> werkbladen] op het internet of in
een encyclopedie in een bibliotheek vinden.
Oké, jij zul al snel een dergelijke hoofdlamp hebben.

„Ontdek je wereld!“

Naam:
Inhoud:
2 triplex
1 latjes
1 aluminiumplaat
1 elastieken band
1 rubber plaat
1 batterijhouder
1 LED met reflector
1 schakelaar
2 schroeven
2 schroeven
4 schroeven
Inhoud

Groep / klas:

135 / 60 / 10 mm
60 / 20 / 10 mm
150 / 40 / 1 mm
700 / 25 mm
80 / 40 mm
1,5 Volt; 2-voud
koper geperforeerd
2,9 x 6,5 mm
2,9 x 16 mm
2,0 x 10 mm

Onderdelen:
C
D
A, B
F
E
G

Gereedschap:
potlood, liniaal, soldeerbout
schuurpapier, hamer
figuurzaag voor hout/aluminium

schaar, bankschroef
vijlen, knijptang, priem
alleslijm, polijstvlies
plakband transparant
boortjes Ø 3, Ø 5, Ø 9 mm
metaallak (Zaponlak)
acrylverf, (tafel)boormachine

Eventueel revolvertang

Handleiding
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De handleiding:
1. Explosie:
Variant: leeuwenhoofd

Variant: afgerond
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Deze handleiding bevat 2 vormgevingsvoorstellen voor de delen (C). Kies een variant uit.
2. De aluminiumdelen (A) en (B):
• Teken de delen (A) en (B) volgens de afbeelding op de aluminiumplaat.
• Boor de gaten in de juiste grootte met een
(tafel)boormachine. Gebruik bij het boren een
houtenonderlegger (bijv. spaanplaat).
• Zaag de delen (A) en (B) met een figuurzaag
met een zaagje voor metaal uit.
• Vijl de uitsparingen na (ronde en platte vijl) en
werk alle randen met schuurpapier na - in een
bankschroef met inlegbekken vastzetten.
• Polijst de aluminium delen (A) en (B) met polijstvlies en lak ze eventueel met metaallak.
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3. Rubber plaat:
• Leg deel (A) op de rubberplaat en teken de 4
gaten op. Boor gaten Ø 5 mm in de rubberplaat
en rond de hoeken af. Gebruik eventueel een revolvertang in plaats van boren.
• Lijm de rubberplaat met alleslijm (Uhu kracht)
op deel (A). Lijm 2x aanbrengen - instructies van
de lijm in acht nemen!
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4. Triplex delen (C):
Deze handleiding bevat 2 vormgevingsvoorstellen - kies er een uit.
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Prikpunt

Prikpunt

• Knip de sjabloon grof met een schaar uit en plak deze met transparant plakband op het triplex.
• Steek de prikpunten met een priem voor.
• Boor gaten in de aangegeven grootte.
• Zaag de delen (C) met een figuurzaag uit en werk de zaagranden met schuurpapier na.
5. De latjes (D):
• Boor een gat Ø 9 mm in het latje (D) - zet het latje
daarbij vast in een bankschroef.

D

6. Beschilderen / vormgeven:
• Beschilder de houten delen (C) en (D) met vrolijke
kleuren en patronen.

2,0 x 10 mm
Minimum
60 mm

A

7. In elkaar zetten:


C

 Schroef de delen (C) telkens met 2 schroeven (2,0 x 10
mm) op deel (A) - de aangegeven afstand aanhouden!

 Ruw een zijde van de batterijhouder met schuur-

papier op en lijm hem met alleslijm (Uhu kracht) op
deel (A).
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Batterijhouder

 Schroef het latje (D) met 2 schroeven (2,9 x 16 mm)

A

tussen de delen (C).

 Steek de LED in deel (D).
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8. Elektrische aansluitwerkzaamheden:

 Buig de schakelaar (koperen stroken geperforeerd) volgens de buigsjabloon.
 Schroef de 2 schroeven (2,9 x 6,5 mm) en de schakelaar aan deel (C).
 Leg de + plusdraad (rood) over de schakelaar naar de + pluspool (lange voet) van de LED en
soldeer het.

 Soldeer de - mindraad van de batterijhouder (zwart) met de - minpool van de LED (korte voet).
A
E

r

laa

ke

a
sch



C



G

buigsjabloon schakelaar
schakelaar

C

kabel
rood

kabel
zwart

D

LED


batterij

2,9 x 6,5 mm

korte
voet



9. De hoofdband:
A

• Steek de hoofdband (F) volgens de afbeelding in de
delen (A) en (B) in.
• Let erop, dat de uiteinden van de band ten minste 40
mm boven deel (B) uitsteken!

Voor het insteken
een lus vormen.
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• Leg tot slot nog de batterijen in, en stel de hoofdband af.
• Door het draaien van het latje (D) wordt de lamp in
de juiste positie gebracht (tot 180° draaibaar).

Veel plezier en succes!
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