
UIT DE SANTOS WERKPLAATS.
Vervangen verbindingsstekker displayhouder Neodrives

Wat heb je nodig?

• Liner: 1x 10 cm.  Krimpkous: 1x 45 cm (dik), 1x 11 cm (dik) en 5x 1 cm (dun).
• Striptang en mini striptang (Knipex 1182130)
• Soldeerbout
• Verfbrander of heteluchtpistool

Stap 1 

Koppel allereerst de Neodrives accu los.

Krimpkous doorsnijden bij kabelgeleider op balhoofdbuis.
Knip beide stekkers af.

Stap 2 

Strip 45 mm per kant van de buitenmantel. 
Knip de verstevigingskabel af.

Stap 3 

Snij de binnenkabels op de juiste lengte: 

Node kabel
Groen 5 mm
Blauw 15 mm
Oranje 25 mm

Paars 35 mm
Bruin 45 mm

Display houder kabel
Groen 45 mm
Blauw 35 mm
Oranje 25 mm

Paars 15 mm
Bruin 5 mm



Stap 8 

Krimp de krimpkousjes van 1 cm. 
Let op: er mag geen gestripte/niet geisoleerde binnenkabel meer 
zichtbaar zijn.

Stap 9 

Trek de 11 cm krimpkous met liner over de 5 binnenkabels en 
krimp deze. 
Trek de 45 cm krimpkous hier over heen en krip deze. 
Hiermee heb je dubbele bescherming en isolatie.

Stap 10 

Zet het Neodrives display op de houder, zet het systeem aan en 
controleer of deze werkt.

Stap 7 

Trek over elke binnenkabel een krimpkousje van 1 cm.
Soldeer daarna de binnenkabels op kleur aan elkaar. 
(bruin aan bruin, etc)

Stap 6 

Schuif de liner van 10 cm in de krimpkous van 11 cm en verwarm 
deze een klein beetje zodat ze aan elkaar vast zitten.
Trek de krimpkous van 45cm en de krimpkous met de liner over de 
node kabel en schuif ze er een stuk overheen. 
Deze krimpkousen en liner heb je later pas nodig.

Stap 5 

Doe een beetje soldeer aan het uiteinde van de binnenkabels (van 
de node) zodat deze eenvoudig door de dunne 1 cm krimpkous 
passen.

Stap 4 

Strip de binnenkabels met een mini striptang.


