
ONDERDELEN IN DIT NUMMER

3A  Cilinder L1

3B Cilinder L2

3C Cilinder L3

3D Cilinder L4

3E Cilinder R1

3F Cilinder R2

3G Cilinder R3

3H Cilinder R4

3I Drijfstang (x 4)

3J Verbindingsstang (x 4)

3K   Gedeelte van A-frame 
voor bakboordzijde

3L  Aanslagplaat (bovenste, 
vooraan)

3M  Aanslagplaat (bovenste, 
achteraan)

3N Tandwiel krukas

3O  Aanslagplaat (onderste, 
vooraan)

3P  Aanslagplaat (onderste, 
achteraan)

3Q  Gedeelte van A-frame 
voor stuurboordzijde

3R Krukas

3S Rookgenerator

3T  Testeenheid 
rookgenerator

BM  Negen schroeven  
2 x 4 mm (1 reserve) 

CM  Vijf schroeven 1,7 x 4 mm 
(1 reserve) 

 

U hebt ook twee  
AAA-batterijen nodig

03 –  Motor en rookgenerator
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1Neem de vier cilinders voor de 
stuurboordzijde (rechts) (3H, 3G, 3F en 

3E) en ook het gedeelte van het A-frame 
voor de stuurboordzijde 3Q. Let erop dat 
het framegedeelte en de cilinders zijn 
gemarkeerd met R1, R2, R3 en R4 
(omcirkeld). De bovenzijde van het 
framegedeelte past in de uitsparingen in de 
buitenzijde van de cilinders zodat een gat in 
elke cilinder over de pennen op het 
framegedeelte past (zie de pijlen). De 
schroefgaten in elk onderdeel moeten zijn 
uitgelijnd. Bevestig elke cilinder met een 
schroef BM (zie hieronder) en zorg ervoor 
dat de schroeven volledig zijn aangehaald.

2Neem dan ook de vier cilinders voor de 
bakboordzijde (links) (3A, 3B, 3C en 3D) en het 

gedeelte van het A-frame voor de bakboordzijde 3K.  
Let er opnieuw op dat de onderdelen zijn gemarkeerd 
met L1, L2, L3 en L4 (omcirkeld). Breng de bovenzijde 
van de cilinders aan op de bovenzijde van het 
framegedeelte en zet alles stevig vast met  
een schroef BM (rechts). 

BM

BM

3H
3G 3F 3E

3Q

3A 3B 3C 3D

3K
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3Neem de vier 
verbindingsstangen 3J  

en de vier drijfstangen 3I.  
Leg ze zoals afgebeeld klaar  
zodat u het stijgbeugelvormige 
uiteinde van de verbindings-
stangen in het haakvormige 
uiteinde van de drijfstangen  
kunt passen. De verbindings-
stangen klikken vast – lijm  
ze niet vast want ze moeten 
kunnen bewegen (rechts). 

4Neem de krukas 3R en leg 
haar neer uitgelijnd met  

de haakvormige uiteinden van 
de verbindingsstangen 3J.  
Let erop waar het versmalde 
uiteinde van de krukas zit  
(in het blauw omcirkeld). Klik 
de haakvormige uiteinden van 
de verbindingsstangen 3J vast 
op de krukken op de krukas  
(in het rood omcirkeld).  
In de inzet is de gemonteerde 
krukas te zien.

5Leg het gedeelte van het A-frame  
voor de bakboordzijde 3K op het 

werkvlak. Neem de krukas met 
gemonteerde stangen en houd deze 
boven het gemonteerde framegedeelte 
zodat u de drijfstangen 3I in de cilinders 
kunt bevestigen. De stangen passen  
in de groeven in de cilinders  
(in het wit omcirkeld). Let erop dat alle 
zuigers zich op verschillende hoogtes  
in de cilinders bevinden. Neem de tijd  
om te controleren dat de drijfstangen 
correct zijn gemonteerd.

3J

3I

3R

3J

3I

3J

3I

3J

3I

3J

3I

3R

3K

3I
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3L

3M

6Vervolgens moeten de linker-  
en rechterhelften van de cilinders 

in elkaar worden gezet. Leg het 
framegedeelte van de bakboordzijde 
3K op het werkvlak en breng  
het framegedeelte van de 
stuurboordzijde 3Q erop aan zodat 
de cilinders R1, R2, R3 en R4 
overeenkomen met de cilinders L1, 
L2, L3 en L4. Zorg ervoor dat de 
drijfstangen op hun plaats blijven 
zitten. Druk de cilinderhelften stevig 
in elkaar. Gebruik geen lijm.  
In de (onderstaande) inzet ziet  
u de gemonteerde onderdelen.

7De aanslagplaten houden de krukas op haar plaats: neem 
de twee bovenste platen 3L en 3M. Let erop dat onderdeel 

3L (zie links, bovenste onderdeel) langer is. Breng de 
aanslagplaten aan tussen de onderzijde van het A-frame  
en de krukas 3R zodat de uiteinden van de krukas worden 
ondersteund. De gaten in de aanslagplaten moeten stevig 
over de verhoogde schroefzittingen in de onderzijde van het 
A-frame worden gedrukt (onderstaande inzet).

OPMERKING: 
U kunt deze stap 
mogelijk makkelijker 
uitvoeren met de 
gebogen verbindingen  
in de horizontale stand.

3K

3Q

3L

3L

3M

3M

3R
3K

3K
3Q

3Q
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3O

CM

3P3K

3L

3O

3P

8Neem de twee onderste 
aanslagplaten 3O en 3P. Let er 

ook hier op dat onderdeel 3O langer 
is (zie onderaan). Breng onderdeel 
3O aan op onderdeel 3L zodat de 
krukas 3R op haar plaats blijft zitten. 
Breng onderdeel 3P uitgelijnd aan  
op onderdeel 3M. Bevestig de 
aanslagplaten op de framegedeelten 
3Q en 3K met vier schroeven CM 
zodat de krukas op haar plaats wordt 
gehouden. Zorg ervoor dat de 
schroeven volledig zijn aangehaald. 

9Zet het geheel ondersteboven 
op uw werkvlak. Neem het 

tandwiel van de krukas 3N en 
controleer hoe het op het uiteinde 
van de krukas 3R past. Het gat in 
het tandwiel heeft een D-vorm en 
past over de pen aan het uiteinde 
van de krukas, die een plat vlak 
heeft. Het tandwiel moet worden 
aangebracht met de details in 
reliëf naar buiten gericht. Als het 
tandwiel naar uw mening goed 
past, brengt u een beetje 
superlijm aan op de pen (zie 
linksonderaan) en u bevestigt  
het tandwiel (zie rechtsonderaan). 

3Q

3M

3R

3N
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Eindresultaat
De cilinders, het A-frame en  
de krukassen van de eerste 
motor zijn gemonteerd.  
De rookgenerator is getest. 
Verwijder de batterijen uit  
de testeenheid en berg de 
onderdelen zorgvuldig op.

3S

3S

3T

10Neem de 
rookgenerator 3S  

en de testeenheid voor de 
rookgenerator 3T. Steek de 
stekker van onderdeel 3S in 
het stopcontact van de 
eenheid 3T. Stop twee AAA-
batterijen in de testeenheid 
waarbij u op de polariteit let. 
Let op de stand van de knop 
(blauwe pijl, uiterst rechts).

11Om de rookgenerator te testen, doordrenkt  
u een papieren zakdoekje met water en 

vervolgens legt u de schijf van de generator 3S 
erbovenop. Let op de oriëntatie van de metalen 
schijf: ze is met de zijde met de draden naar boven 
gericht.

12Houd de knop van de testeenheid ingedrukt  
en na een paar tellen zult u rook uit het 

midden van de schijf zien komen.

3S

3T
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