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Tips, idéer och felsökning 

Ställ den i solen och den åker iväg. 

Är det molnigt kan ni driva den med en 

100W glödlampa. Lysrör fungerar ej 

beroende på fel våglängdområde. 

 

Gummibandet 

För att strömmen från solcellen skall orka 

driva bilen är det viktigt att den är lätt.  

Det är också av stor betydelse att 

gummibandet mellan motor och drivhjul är 

lagom spänt. Eventuellt får ni tänja 

gummibandet genom att dra ut det några 

gånger. 

Startar ej bilen vid batteri- eller solcellsdrift, 

kontrollera att motorn fungerar med 

gummibandet borttaget. 

  

Omkopplaren 

Har 4 olika lägen. 

 

1. Battery Driven – bilen drivs av de laddningsbara batterierna.  

Spänningen från dessa skall ligga på minst 1,4 V för att bilen skall starta.  

Startar den ej pröva med en lite startknuff! 

OBS – batterierna kopplas parallellt i batterifacket. 

 

 2. Charging – de laddningsbara batterierna laddas av solcellen. 

a) Mät spänningen på batterierna genom att mäta med en voltmeter i bilens batterifack. 

Fulladdade batterier ligger på ca 1,5 V. 

 

b) Mät spänningen från solcellen – koppla sladdarna från solcellen till en voltmeter. De skall ej 

vara inkopplade i bilen. Med en 100W:s lampa på 20 cm:s avstånd blir spänningen ca 2,7 V. 

 

c) Koppla in sladdarna i bilen och ladda i solljus eller med en 60-100 watts glödlampa.  

 

3. Solar Cell Driven  – bilen drivs direkt av den strålningsenergi som tas emot av solcellen. 

Vid stark solljus eller med en 100-watts lampa rör sig bilen med god fart på ett slätt underlag. 

 

4. Off – avstängd.  

 

Solcellens vinkel. 

Solcellen kan riktas så att den hamnar i rät vinkel mot solen. Ibland kan bilen gå bättre om bilen 

får köra baklänges.  Pröva, experimentera och trimma bilen till maximal effekt! 
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