
JÕULUKUUSE KOMPLEKT
Komponentide nimekiri

Jõulukuuse komplekt koosneb kolmest trükkplaadist (tähistused CTR-30A, CTR-30B ja põhjaplaat) ning 
järgnevas tabelis toodud komponentidest.

Nr Komponendi nimetus Tähistus trükkplaadil Parameeter Kogus

Trükkplaat CTR-30A

1 takisti R2, R4, R6, R7 100 Ω 4

2 takisti R1, R3, R5 4.7 kΩ 3

3 kondensaator C1-C3 47uF 16V 3

4 transistor S9014 Q1-Q3 TO-92 3



Vajaminevad tööriistad ja materjalid, mis ei kuulu komplekti1
Jootekolb ja tina
Lõiketangid
Micro USB kaabel  

5 punane LED D1-D6, tipp 3 mm 7

6 roheline LED D7-D12 3 mm 6

7 kollane LED D13-D18 3 mm 6

8 trükkplaat CTR-30A 1

Trükkplaat CTR-30B

9 takisti R2, R4, R6 100 Ω 3

10 takisti R1, R3, R5 4.7 kΩ 3

11 kondensaator C1-C3 47uF 16V 3

12 transistor S9014 Q1-Q3 TO-92 3

13 kollane LED D1-D6 3 mm 6

14 punane LED D7-D12 3 mm 6

15 roheline LED D13-D18 3 mm 6

16 trükkplaat CTR-30B 1

Põhjaplaat

17 lüliti S 1

18 micro USB pesa 1

19 trükkplaat 1

Nr Komponendi nimetus Tähistus trükkplaadil Parameeter Kogus

 Kõik vajamineva leiad meie e-poest aadressil https://digipurk.ee/tootekategooria/tooriistad1

https://digipurk.ee/tootekategooria/tooriistad/


Kokkupanemise sammud
Trükkplaat CTR-30A

Samm 1: jooda neli 100 Ω takistit trükkplaadil tähistele R2, R4, R6 ja R7. Pärast jootmist eemalda komponendi 
jalad lõiketangidega.
Samm 2: jooda kolm 4.7 kΩ takistit trükkplaadil tähistele R1, R3 ja R5.

Samm 3: jooda kuus punast LED-i trükkplaadil tähistele D1-D6.
Nipid:
a) pane tähele, et LED-i pikem jalg (+) läheb ruudukujulisse auku ja lühem jalg (-) ringikujulisse auku.
b) kontrolli LED-i kaugust trükkplaadi servast, jalad võid murda täisnurga alla enne aukudesse sisestamist, 

katsu saada murdekoht selliselt, et LED-i põhi oleks vastu trükkplaadi serva.



Samm 4: jooda kuus rohelist LED-i trükkplaadil tähistele D7-D12.
Jooda kuus kollast LED-i trükkplaadil tähistele D13-D18.

Samm 5: jooda kolm kondensaatorit trükkplaadil tähistele C1-C3.
Nipid:
a) pane tähele, et kondensaatori pikem jalg (+) läheb ruudukujulisse auku ja lühem jalg (-) ringikujulisse auku.
b) murra nii kondensaatorid kui transistorid trükkplaadiga tasapinda, vaata pilti - see on vajalik, et pärast 

trükkplaatide ühendamist kõik komponendid ilusti üksteise kõrvale ära mahuksid.
Samm 6: jooda kolm transistorit trükkplaadil tähistele Q1-Q3.

Trükkplaat CTR-30B
Samm 7: jooda kolm 100 Ω takistit trükkplaadil tähistele R2, R4 ja R6.



Samm 8: jooda kolm 4.7 kΩ takistit trükkplaadil tähistele R1, R3 ja R5.

Samm 9: jooda kuus kollast LED-i trükkplaadil tähistele D1-D6.
Samm 10: jooda kuus punast LED-i trükkplaadil tähistele D7-D12 ja kuus rohelist LED-i trükkplaadil tähistele 
D13-D18.



Samm 11: jooda kolm kondensaatorit trükkplaadil tähistele C1-C3.
Samm 12: jooda kolm transistorit trükkplaadil tähistele Q1-Q3.



Trükkplaatide CTR-30A ja CTR-30B ühendamine
Samm 13: ühenda trükkplaadid omavahel nii, et nooled oleksid kohakuti ja jooda liitekohad omavahel kokku.

Põhjaplaat
Samm 14: jooda trükkplaadile micro USB pesa. Kontrolli, et pesa jalad oleksid sirged ja asetuksid korrektselt 
trükkplaadi aukudesse.
Samm 15: jooda trükkplaadile lüliti, kontrolli kindlasti, et lüliti läheks plaadile õiget pidi (vaata pildilt lüliti suunda).



Kuusepuu ja aluse ühendamine
Samm 16: ühenda kuusepuu aluse külge jälgides, et puul ja alusel olevad (+) ja (-) märgised oleksid 
kohakuti ning jooda ühenduskohad omavahel kinni.
Samm 17: jooda üks ülejäänud punane LED kuusepuu tippu ja jälgi et jalad läheksid õigetesse aukudesse  -  
pikem jalg (+) ja lühem jalg (-) märgiga tähistatud auku.

Ongi valmis. Kasuta micro USB kaablit  kuusepuu lampide põlema panemiseks.2

Head leiutamist :)
Digipurk

 Ei kuulu komplekti.2
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