Bouwbeschrijving Sound Kit

Zo ziet een Sound Kit er uit na het solderen.

De losse onderdelen van een Sound Kit.
Onderdelen
Deze onderdelen heb je nodig:
 9 + 3 + 2 + 3 = 17 weerstanden
 1 + 4 = 5 condensatoren








3 elco’s
4 drukknoppen
8 leds
1 microfoon
1 batterijhouder met plakband
2 AAA-batterijen
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1 microcontroller IC (28 pins)
1 IC-voet 28-pins




1 Op Amp IC (8-pins)
1 IC-voet 8-pins



1 printje
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1a. Weerstanden
2 x bruin-groen-zwart-rood-bruin (15 kΩ).

De weerstanden moeten bij de vakjes '15K'.
Buig de pootjes van de 2 weerstanden zodat ze in de
gaatjes op de print passen.
1b. Weerstanden
3 x oranje-oranje-zwart-rood-bruin (33 kΩ).
De weerstanden moeten bij de vakjes '33K'.
Buig de pootjes van de 3 weerstanden zodat ze in de
gaatjes op de print passen.

1c. Weerstanden
3 x rood-paars-zwart-bruin-bruin (2,7 kΩ).
De weerstanden moeten bij de vakjes '2K7'.
Buig de pootjes van de 3 weerstanden zodat ze in de
gaatjes op de print passen.

1d. Weerstanden
9 x bruin-zwart-zwart-bruin-bruin (1 kΩ).
De weerstanden moeten bij de vakjes '1K'.
Buig de pootjes van de 9 weerstanden zodat ze in de
gaatjes op de print passen.

Bouwbeschrijving Sound Kit

© PA1IVO, PA0LEZ & PA5RB

Pagina: 2 van 5

2. Leds
Zorg dat je de 8 leds goed om in de print zet:
 Lange pootje boven, bij de + op de print.
 Korte pootje onder, in het vierkantje.
De platte zijkant van de led zit dan bij het platte
kantje van het symbooltje op de print.

3. Condensator
Neem de kleinste condensator
waar de pootjes het dichtst bij
elkaar staan.
Het maakt niet uit hoe om je de
condensator in de gaatjes doet.

4a. IC-voet (28-pins)
Zorg dat het half ronde 'hapje' rechts zit (zoals
hieronder).

Pas op: De IC-voet valt er makkelijk weer uit als je
de print omdraait om te solderen.
4b. IC-voet (8-pins)
Zorg dat het half ronde 'hapje' links zit (zoals
hieronder).

Pas op: De IC-voet valt er makkelijk weer uit als je
de print omdraait om te solderen.
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5. Condensatoren
Neem de vier iets grotere condensatoren waar de
pootjes het verst uit elkaar staan.

De condensatoren moeten bij de vakjes '10n'. Het
maakt niet uit hoe om je de condensator in de
gaatjes doet.
6. Microfoon
De microfoon moet bij het
rondje waar 'Mic' staat.
Zorg dat je niet te lang soldeert op de microfoon. Als
het niet direct lukt, vraag dan hulp.

7. Elco’s
De elco’s moeten bij de rondjes waar '4.7 uF' staat.
Zorg dat je de 3 elco’s goed om in de print zet:
 Lange pootje in het vierkantje bij de +.
 Korte pootje in het rondje.

8. Drukknoppen
Klik de 4 drukknoppen goed in de print.
De pootjes van de drukknoppen moeten
aan de zijkanten zitten.
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8. Batterijhouder
Plak eerst de
batterijhouder met het
plakband op de
achterkant van de print
en zorg dat de pootjes
dan netjes door de
print heen steken.
Zorg dat de batterijhouder recht langs de onderkant
op de print geplakt wordt, anders staat je badge
straks scheef!
De batterijhouder moet aan de voorkant van de
print gesoldeerd worden, en niet aan de achterkant
zoals alle andere onderdelen.
9. IC’s
Vraag of iemand van de begeleiding jouw IC’s in de
IC-voeten wil doen. Dit moet je voorzichtig doen,
anders buigen de pootjes krom.

Zorg dat de ronde gaatjes op de juiste plaatsen
zitten:
 8-pins IC: linksonder.
 28-pins IC: rechtsboven.
10. Batterijen
Vraag twee batterijen en doe deze goed om in de
batterijhouder. Kijk goed naar de plus en de min op
de batterijen.
LET OP: Niet verkeerd om aansluiten!

Veel experimenteer-plezier met je Sound Kit!
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