
Handleiding Expositie Repair Cafe ‘Mooi Stuk’

Expo

De expositie bestaat uit 7 elementen, op 5 van deze elementen wordt een Repair Cafe object 
tentoongesteld, de andere 2 zijn een schrijftafel en een wand waar de geschreven brieven aan 
gehangen kunnen worden. Zie onderstaande tekening voor uitleg welk object op welk element 
moet komen.

Koffer

Senseo

Broek

Telefoon

Stoel

Brieven + pennen

Geschreven brieven + clips
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Alles klaarzetten

Zet de elementen los van elkaar in een speelse setting. (zie foto's expo OBA)

Alle elementen hebben een kabel van 10 meter lang, leid de kabels zoveel mogelijk naar een stop-
contact het dichtst bij het object. Daarnaast is ook nog een haspel geleverd voor extra lengte, 
gebruik deze wanneer ze allemaal naar hetzelfde stopcontact gekleid moeten worden.
Mocht de kabel te lang zijn, verstop deze dan zoveel mogelijk. 
Tape kabel aan de vloer met zwarte ducttape.

Audio en draaiplateaus aanzetten

In de elementen zijn draaiplateaus en Raspberry Pi's ingebouwd.
(de Raspberry Pi is gekoppeld aan de koptelefoon, hier staat het geluid op)

De draaiplateaus en Raspberry Pi's gaan aan en uit door de stekkers in en uit het stopcontact te 
halen. Uitzondering is het draaiende element waar de jeans aan hangt, deze is met een schuifje aan 
en uit te zetten. Let op: deze werkt op een batterij, dus zet deze aan het begin en eind van de dag 
aan en uit.

Loskoppelen draaiplateau

Mocht er iets aan de hand zijn met het draaiplateau of het geluid dan zijn deze te bereiken door de 
houten cirkel waaraan het draaiplateau bevestigd is eruit te halen. 
Dit kun je doen door aan de onderkant van het element te duwen, hierdoor komt de houten plaat 
waarop het draaiplateau staat omhoog waardoor je hem gemakkelijk kunt pakken. Let op: de 
elektriciteitskabel zit hieraan vast.
Ook het terugplaatsen van het draaiplateau kun je op deze manier doen, centreer hem vervolgens 
door hem tussen de houten blokjes te plaatsen. Soms is wat extra druk nodig om de onderplaat 
goed vast te zetten.
Bij element nummer 4 zit alles onder de houten box, hier hoef je de draaipleateau dus niet uit de 
box te halen.

Vervoer

Voor het vervoeren van de expo heb ik via Bo-Rent de Mercedes-Benz Sprinter (11 m3)
De maten hiervan zijn (lxbxh) 326cm x 178cm x 190cm.
Hierin kunnen element 1,2,5 en 6 rechtop staan. Element 3 en 4 kun je plat leggen en element 7 is 
in te schuiven en op zijn zij te leggen.

Mocht u een kleinere bus hebben, dan zijn de elementen eventueel wat uit elkaar te halen.
De stokken met het infobord en de koptelefoon zijn los te halen.
Haal de draaischijf uit het element (zie omschrijving 'Loskoppelen daaiplateau'), 
aan de binnenkant zit een vleugelmoer die je los kunt draaien waarna je de stok los kunt schroeven.

Pak alles zorgvuldig in en gebruik de verhuisdekens, de lak beschadigt makkelijk.
Haal de elementen bij voorkeur zo min mogelijk uit elkaar, zorg ervoor dat de draaischijf goed in de 
box blijft zitten door er bubbelfolie en tape strak omheen te wikkelen.
Er zijn drie plastic boxen mee geleverd, bewaar hierin klein materiaal als koptelefoons, brieven, 
pennen en clips.


