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AARDOLIEPOMP KIT

JA-KNIKKER
Een ja-knikker is het bovenste deel van een
aardoliepomp die vroeger in Nederland veel
gebruikt werd. Met name in Noord Nederland,
waar veel olie in de grond zat, kwam je de
ja-knikker overal tegen. Onder andere in het
Drentse plaatsje Schoonebeek waren er veel.
Ze stonden daar zelfs midden in het centrum.
Je ziet de ja-knikker in Nederland alleen nog
maar in een openluchtmuseum en in het dorp
Schoonebeek. In het buitenland worden ze
nog wel gebruikt.

Veiligheidsvoorschriften

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zodra de zakjes met onderdelen geopend zijn, vervalt het retourrecht.
Lees voor het bouwen eerst de handleiding aandachtig door.
Wees voorzichtig met het gebruik van gereedschap.
Bouw niet in het bijzijn van kleine kinderen. Ze kunnen zich bezeren aan het gereedschap of kleine onderdeeltjes in hun
mond stoppen.
Sluit het zonnepaneel op correcte wijze aan, pas op voor kortsluiting.
Zorg dat de motor en batterijen niet nat worden.
Als de motor of batterijen nat worden, verwijder dan de spanning en maak de machine goed droog.
Verwijder de batterijen als je de machine voor langere tijd niet gaat gebruiken.
Kinderen onder de 14 jaar mogen dit product alleen met de hulp van een volwassene bouwen.

Normaal gebruik
Dit product is ontwikkeld als een schoollab bouwpakket voor iedereen die geïnteresseerd is in techniek. Het doel van dit bouwpakket is het
bouwen en de ja-Knikker (aardoliepomp) laten werken door middel van 3 volle AAA batterijen. Daarnaast kun je dit bouwpakket aanpassen
en er iets anders van proberen te maken bijv. een automatische trekpop.
Dit eenvoudige bouwpakket laat zien hoe je een draaiende beweging simpel om kunt zetten naar een op en neer gaande beweging. Dit product is geen speelgoed en niet geschikt voor kinderen onder de 7 jaar. Gebruik anders dan omschreven in deze handleiding kan tot schade
leiden. Bovendien bestaat het risico op kortsluiting, brand, enz...
Deze handleiding is wettelijk beschermd door copyright. De inhoud mag zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaars in
het geheel of in gedeeltes NIET worden gekopïeerd of overgenomen!
Veranderingen van de specificaties en leveromvang zijn niet uitgesloten. De inhoud van deze handleiding kan te allen tijde zonder
aankondiging worden aangepast. Nieuwe versies staan dan kosteloos ter beschikking op: http://www.technic4u.nl
Belangrijk
Lees voordat u begint eerst de veiligheidsvoorschriften goed door.
© AREXX Engineering, Zwolle (NL)
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ONDERDELENLIJST

◊ 1 St.
Basisplaat

◊ 2 St.
Zijpaneel

◊ 2 St.
Steunpaneel

◊ 1 St.
Koppelstang

◊ 1 St.
Koppelstuk

◊ 2 St.
Motorhouder

◊ 10 St.
Schroef M3x12

◊ 18 St.
Moer M3

◊ 2 St.
Schroef M3x20

◊ 2 St.
Schroef M3x10

◊ 2 St.
Schroef M4x8

SCHAAL VOOR SCHROEVEN
M4x8

M3x10 Vlakke kop!

M3x12
M3x16

M3x20

M3x20
2,5

Zelftappende parker schroef

◊ 1 St.
Schroef M3x16
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ONDERDELENLIJST II

◊ 2 St.
Schroef M3x30

◊ 1 St.
Kroonsteen

◊ 1 St.
Schroef M2.6x12

◊ 1 St.
Schroef M2.3x10

◊ 1 St.
Aandrijfwiel

◊ 1 St.
Motor
a = Kortste lengte
b = Middelste lengte
c = De langste

◊ 1 St.
Elastiek

◊ 3 St.
Afstandsbus

SCHAAL VOOR SCHROEVEN

M4x8

M3x10 Vlakke kop!

M3x12
M3x16

M3x20

M3x20
2,5

Zelftappende parker schroef

◊ 1 St.
As met moer

◊ 1 St.
Batterijhouder
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BOUWINSTRUCTIES
Stap 1

1. We beginnen met het monteren van de zijpanelen onder de bodemplaat. Steek de
moer met de punt in het gat en houd hem
aan de andere kant tegen. Draai nu de
juiste schroef in de moer.
TIP
Plak aan de achterkant van het gaatje een stukje
tape om de moer tegen te houden. Je hebt dan
beide handen vrij voor de montage van de schroef.

Stap 2

2. Monteer de motorsteunen op de bodemplaat op dezelfde manier als bij stap 1.
Stap 3
3. Monteer de motor op de motorsteunen.
Maak hem vast met de langste schroeven.

4. Monteer het aandrijfwiel op de motoras.

Stap 4
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5. Monteer de as met moer
op de bodemplaat.

Stap 6
6. Monteer de twee steunpanelen op de bodemplaat.

Stap 7

7. Monteer de hefboom aan de
steunpanelen, vergeet de afstandsbus B niet!
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8. Monteer de koppelstang tussen de
hefboom en het aandrijfwiel. Vergeet
de afstandsbussen niet!

8.1. LET OP!
De schroef komt in de vierkante
gemarkeerde gaatjes. Dit zorgt ervoor
dat het aandrijfwiel als een krukas
gaat werken.
Stap 9
9. Monteer de kroonsteen op de basisplaat.

Stap 10

10. Monteer de batterijhouder op
de basisplaat.
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Stap 11
11. Schuif de batterijkap over de
batterijhouder

Stap 12
12. Monteer het elastiek tussen de hefboom
en de as met moer.

Stap 13

13. Sluit de kabels aan op de kroonsteen.
De kabel tussen de batterijhouder en
de kroonsteen loopt via de onderkant
van de basisplaat.
VERBIND
ROOD met ROOD
ZWART met ZWART
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TESTEN
Plaats 3 stuks AA batterijen en zet de schakelaar aan. Als de motor niet direct begint
met draaien moet je hem misschien een zetje geven.

FOUTZOEKER
Als de ja-knikker niet helemaal goed functioneert, volg dan de volgende stappen:
1. Controleer de batterijen, schakelaar en de kabels
2. Haal de koppelstang tussen motor en hefboom los en kijk of de motor draait.
3. Sluit de motorkabels direct aan op batterij en kijk of de motor draait.
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AANTEKENINGEN
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SCHOOL LAB KITS
Solar Cosmonaut

Galvani racer

Tuimel robot

Solar Ventilator

Solar racer

