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is uniek

Benodigd gereedschap: 
 
Figuurzaag of decoupeerzaag 
Boortje ø3mm 
Schuurpapier of werkplaatsvijl 
Houtlijm 
Hamer 
Potlood

111.611

L a a d s t a t i o n  v o o r  d i g i t a l e  
c a m e r a  e n  s m a r t p h o n e

Stuklijst     
 Aant. afm. (mm) Omscrhijving Nr.

Multiplex 1 100x70x8 afleggedeelte 1

Multiplex 2 125x100x4 achterwand en voorkant 2

Spijkertje 6 15x1 bevestiging 3

                              Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw 
geen speelgo- ed, maar leermiddelen 
als ondersteuning in het ped- agogisch 
vakgebied.Dit bouwpakket mag door 
kinde- ren en jongeren alleen onder 
toezicht van een volwassene worden 
gebouwd en gebruikt.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 
36 maanden. Verstikkingsgevaar!



2 N111611#1

Bouwbeschrijving

Overnemen van het gewenste motief:  
 
1. Kies het gewenste motief uit en neem dit m.b.v. een sjabloon (pagina 3 tot 5) over op de beide platen multiplex 
(2).

Motief uitzagen:  
2. Zaag het motief uit m.b.v. een figuurzaag en werk de zaagsneden netjes af met schuurpapier. Boor voor het uitza-
gen van de middelste uitsparing een gat ø 3 mm in het midden en steek daar het figuurzaag-blad doorheen.

achterwandafleggedeelte voor smart-
phone/digitale camera

voorkant (kabelhouder)

Bouw: 3. Lijm het afleggedeelte voor smartphone of 
digitale camera (b) zoals op de afbeelding is te zien aan 
de achterkant en zet het daarna vast m.b.v. 2-3 spijkert-
jes (3). 
 
Tip: neem het gewenste motief over op het multiplex 
voor de montage!

(a)
(b) (c)

4. Lijm het 2e stuk multiplex (a) als op de afbeelding 
aan het afleggedeelte en zet dit vast m.b.v. 2-3 spi-
jkertjes (3).

5. Verf het afgewerkte station voor digitale camera of 
smartphone naar eigen wens. We adviseren acrylverf 
of blanke lak te gebruiken. 
 
Klaar!

Tip: 
Controleer de opening van de achterwand aan de hand van het te gebruiken laadapparaat. Als contact met de 
stekkerdoos niet mogelijk is, maak dan een opening zoals op afbeelding A is te zien.

afb. A
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Bouwbeschrijving
Motiefvoorbeelden 1+2  schaal  1:1 
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f = 5.4 - 16.2

-
3x SUPER ZOOM-

MEGA
PIXELS

Bouwbeschrijving
Voorbeeld 3  schaal 1:1 


