
STEAM
STUDENT SET
HANDBOEK VOOR 
UITVINDINGEN





Aan de slag 
met LittleBits

INDEX BIT
POWER
INPUT
WIRE
OUTPUT
ACCESSOIRES

Uitvinden 
met littleBits

Tips voor  
probleem- 
oplossing

BEGELEIDE UITDAGINGEN

Begeleide uitdagingen starten met 
instructies voor een eenvoudige 
uitvinding. Van zodra u de uitvinding hebt 
aangemaakt, gaat de uitdaging naar de 
Remix-fase waar de creativiteit echt kan 
beginnen.

Een zelfrijdend voertuig uitvinden

Een kunstmachine uitvinden

Een werparm uitvinden

Een beveiligingsapparaat uitvinden

OPEN UITDAGINGEN

Met OPEN uitdagingen kun je je creatieve 
spieren trainen. Deze uitdagingen beginnen 
met een probleem met een open einde. Het 
is jouw missie om erachter te komen hoe je 
littleBits kunt gebruiken om een uitvinding te 
maken waarmee je dat probleem oplost.

Je klaslokaal hacken

Voor goed uitvinden

Een kettingreactieapparaat uitvinden

Je gewoontes hacken

04 

06–27 
07 
09 
14 
17 
24

28 

7132–58

 
 
 
 
 

32

39

46

53

59–70

 
 
 
 
 
 
 

59

62

65

68

STEAM  
STUDENT SET PG 32 PG 39 PG 46 PG 53

STEAM is de evolutie van de education 
STEM waarbij Art (kunst) wordt toegevoegd 
aan Science, Technology, Engineering en 
Math (Wetenschap, Technologie, Techniek 
en Wiskunde). Leerlingen verwerven 
technische vaardigheden door creatieve, 
gezamenlijke oplossingen voor echte 
wereldproblemen te zoeken.

De uitdagingen in de littleBits STEAM 
Student Set verwijzen naar de technische 
ontwerpnormen NGSS (Next Generation 
Science Standards - Wetenschapsnormen 
van de volgende generatie).

HANDBOEK VOOR  
UITVINDINGEN
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ANATOMIE VAN EEN BIT
Ontdek hoe je ziet wat de boven- en onderkant is.1

  BITPOOTJES  

ONDERKANTBOVENKANT

  BITSNAPS  
  (PICTOGRAMMEN “X”)  

  SYMBOOL OPEN HARDWARE &  
  LOGO LITTLEBITS  

KLEURCODES PER FUNCTIE
Bits zijn in vier categorieën gegroepeerd, 
die met een kleur worden aangegeven.

Ontdek meer over jouw Bits in de BITINDEX OP PG 6

2
      POWER (BLAUW)
Power Bits en een 
voedingsbron zorgen 
ervoor dat er power door 
je circuit stroomt.

     INPUT (ROZE)
Input Bits accepteren een 
input van jou of je omgeving 
en sturen signalen die 
invloed hebben op de Bits 
die volgen.

      OUTPUT (GROEN)
Output Bits doen iets – 
branden, zoemen, 
bewegen, ... 

      WIRE (ORANJE)
Wire Bits worden op andere 
systemen aangesloten en 
maken het mogelijk om 
circuits in andere richtingen 
bouwen.

  BOUWRICHTING  DE BASIS

BOUW EN 

SPEEL EERST 

MET DIT  

CIRCUIT

i3 button

  NAAM BIT  
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Ontdek meer over jouw Bits in de BITINDEX OP PG 6

TOVERMAGNEET! 
Bits klikken in elkaar met magneten. De magneten 
zitten altijd goed, je kunt ze nooit verkeerd 
samenstellen.

3
DE PIJLEN MOETEN IN DEZELFDE RICHTING WIJZEN

ALS DE BITS NIET IN ELKAAR KLIKKEN, DRAAI EEN VAN 
DE BITS DAN OM EN ZORG DAT DE PIJLEN IN DEZELFDE 
RICHTING WIJZEN

DE VOLGORDE IS BELANGRIJK
POWER BITS komen altijd op de eerste plaats en  
INPUT BITS hebben alleen invloed op de OUTPUT 
BITS die daarna komen.

4
ALS ER GEEN OUTPUT BIT VOLGT, KAN DE INPUT BIT ZIJN 
SIGNAAL NERGENS NAARTOE STUREN

DE INPUT BITS HEBBEN INVLOED OP DE OUTPUT BITS DIE VOLGEN

SOMMIGE BITS KUNNEN WORDEN AANGEPAST
Met schakelaars, knoppen en draaiknoppen op 
het bord kan je aanpassen hoe de Bit werkt. 5

ZET DE SCHAKELAAR OM ALS JE DE 
STAND WILT VERANDEREN

STEL DE GEVOELIGHEID AF MET 
DE PAARSE SCHROEVENDRAAIER
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INDEX BIT

p1 power
p3 USB power

i3 button
i5 slide dimmer
i12 temperature 
sensor
i13 light sensor
i16 pulse

w1 wire
w7 fork
w10 inverter

o2 long LED
o3 RGB LED
o6 buzzer
o11 servo
o13 fan
o21 number
o25 DC motor

a5 magneetpootjes
a6 haak- en luspootjes
a9 bevestigingsplaat
a10 MotorMate
a14 USB-poweradapter
a19 servo-as
a23 mechanische arm
a24 servobevestiging
a25 wieltje

07 
08

POWER INPUT WIRE OUTPUT ACCESSOIRES

09 
10 
11

12 
13

14 
15 
16

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23

24

 
25

26

27

Bits worden nu en dan bijgewerkt waardoor de functies of het uitzicht van jouw 
Bits kunnen verschillen van de Bits die in deze gids worden gebruikt.
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  ONTDEK DE BIT  

  HOE HET WERKT    p1 POWER  

Elk circuit start met power. Die zorgt voor de elektriciteit 
waarmee je Bits kunt laten draaien, zoemen, knipperen 
en branden.

De power Bit zet de 9 volt 
elektriciteit in de batterij om 
naar de 5 volt waarmee de 
circuits van littleBits werken. 

De power Bit stuurt ook 
een signaal door je circuit. 
Je bestuurt je circuit door 
dit signaal met inputs 
te besturen.

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

TELEFOONOPLADER

  o2 LONG LED  

  p1 POWER  

STAND: on/off 

Lampje Aan

  VOORBEELDCIRCUIT  
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  ONTDEK DE BIT  

  HOE HET WERKT    p3 USB-POWER  

De USB power is mogelijk de kleinste in de reeks, maar 
hij is groot genoeg om elektriciteit door al jouw creaties te 
sturen. Met deze Bit kunt jouw circuit van power voorzien 
via een micro-USB-kabel. Hij kan worden aangesloten op 
een computer of muuradapter voor een permanente power.

Net als de power Bit stuurt 
de USB power Bit een 
signaal van 5 volt door 
jouw circuit, waardoor je 
jouw Bits kunt bedienen. 

In de instructies voor de 
projecten in deze Kit wordt 
de p1 power Bit gebruikt, 
maar je kan ook de 
USBpower Bit gebruiken.

TELEFOONOPLADER

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  o3 RGB LED  

  p3 USB POWER  

Lampje Aan

  VOORBEELDCIRCUIT  
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  ONTDEK DE BIT  

  MINI-UITDAGING  

  i3 BUTTON  

De button Bit is een klassieke: groot, rond en veerkrachtig 
zodat hij comfortabel kan worden ingedrukt! Druk hem 
in om iets in te schakelen en laat hem los om het uit 
te schakelen.

Kan jij een stoel uitvinden die lawaai maakt wanneer 
je erop zit?

De knop is zoals een deur. 
Wanneer je erop drukt, 
wordt de deur geopend en 
passeert het signaal langs 
de Bit naar de volgende 
Bits in het circuit. De knop is 
een tijdelivjke schakelaar. Je 
moet hem blijven indrukken 
om het signaal door te 
laten komen. Als u de knop 
loslaat, wordt de deur 
gesloten en passeert het 
signaal niet langer naar de 
andere Bits.

CONTROLLER VOOR 
VIDEOSPELLETJES

LIFTKNOP BUZZER VOOR 
SPELPROGRAMMA

  p1 POWER  

  i3 BUTTON  

  o13 FAN  

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  
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  ONTDEK DE BIT  

  MINI-UITDAGING  

  i5 SLIDE DIMMER  

Schuif de dimmer heen en weer om je circuit te besturen. 
Als je de dimmer omhoog zet, gaat er meer signaal naar de 
Bits die volgen, waardoor lampjes gaan branden, motoren 
sneller gaan draaien en het volume van je buzzer stijgt.

Kun je een uitvinding met de schuifdimmer bedenken 
waarmee je een vlag heen en weer kunt laten 
zwaaien? Hoe kun je de snelheid waarmee de vlag 
zwaait veranderen?

Als de schuifregelaar 
helemaal naar links staat, 
wordt er een signaal 
Uit of een signaal van 
0 volt verzonden. Als de 
schuifregelaar helemaal 
naar rechts staat, 
wordt er een signaal 
van 5 volt verzonden. 
De schuifregelaar kan een 
signaal tussen 0 en 5 volt 
verzenden.

GEWONE 
DIMMERSCHAKELAAR VOLUMEREGELING STEREO PEDAAL IN EEN AUTO

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  o2 LONG LED  

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  
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  ONTDEK DE BIT  

  MINI-UITDAGING  

Met de temperatuursensor kan je de temperatuur in de 
omgevingslucht gebruiken om je circuit te besturen. Hij is 
bijzonder praktisch voor de verzameling van gegevens 
wanneer hij is gekoppeld aan de Bit nummer die ingesteld 
op de stand WAARDE.

Kan je een temperatuurgestuurde gadget uitvinden om 
de hitte in de zomer te verslaan?

De temperatuursensor 
voert een meting van de 
omgeving uit en zet die 
om in een signaal. Hoe 
hoger de temperatuur, 
hoe meer signaal er naar 
de volgende Bits wordt 
gestuurd (waardoor lichten 
feller branden en motoren 
sneller draaien).

THERMOSTAAT MEDISCHE THERMOMETER AUTOMATISCHE WATERKETEL

  i12 TEMPERATURE SENSOR  

  p1 POWER  

  o21 NUMBER  

STAND:
WAARDE

STAND: F° of C°

Dit is het onderdeel dat 
de temperatuur meet.

  i12 TEMPERATURE SENSOR  

Een  temperatuursen sor ve rtel t je 

automati sch e ke tel  wan neer 

hi j moet  wo rden  uitgesch ake ld.

021 number:
count down

021 number:
read value

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  
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  ONTDEK DE BIT  

  MINI-UITDAGING  

  i13 LIGHT SENSOR  

Gebruik deze Bit om je circuits met licht te besturen! De hoe-
veelheid licht die op de sensor schijnt, verandert hoe je cir-
cuit zich gedraagt. Zo kun je je circuit activeren zonder dat 
je je handen gebruikt en dat werkt perfect voor alarmen!

Kun je iets bedenken dat beweegt als de lichten uit gaan?

De lichtsensor meet hoeveel 
licht er op de sensor schijnt. 
De sensor heeft twee 
standen. In de stand LIGHT 
gaan er meer signalen door 
de sensor als het licht dat op 
de sensor schijnt feller wordt 
(waardoor lampen feller 
worden of motoren harder 
gaan draaien). In de stand 
DARK neemt het signaal toe 
als het donkerder wordt.

Gebruik de paarse 
schroevendraaier om de 
draaiknop te draaien en 
in te stellen hoeveel licht 
er nodig is om het signaal 
te veranderen. Als je naar 
rechts draait, reageert de 
knop gevoeliger. Als je naar 
links draait, reageert de 
knop minder gevoelig.

NACHTLICHTSENSOR
LICHTMETER VAN EEN 

FOTOGRAAF VINGERPULSMETER

  p1 POWER  

  o21 NUMBER  

STAND:
WAARDE

Een  pulsmet er sch ijnt met  fel  lich t

door je ving er en  gebruikt een  lich tsen sor

om je bloed str oom te met en .

021 number:
count down

021 number:
read value

STAND: light of dark

GEVOELIGHEID: "–" dalen, 
"+" stijgen

Dit is het onderdeel dat 
licht meet.

  i13 LIGHT SENSOR  

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  



13

  i16 PULSE  

De puls is zoals een hartslag die de volgende Bits in een 
gelijkmatig rimte in- en uitschakelt. 

POLITIESIRENE VUURVLIEG TWEEDEHANDSKLOKSIGNAAL 
RICHTINGAANWIJZER

De puls is een schakelaar 
die altijd opnieuw opent en 
sluit. Wanneer hij open is, 
passeert het signaal van de 
vorige Bit naar de volgende 
Bit. Wanneer de schakelaar 
sluit, wordt het signaal 
geblokkeerd. 

Gebruik de paarse 
schroevendraaier om de 
draaiknop bij te stellen. 
Je kan de snelheid van 
het ritme veranderen 
door de kleine draaiknop 
op de Bit met je paarse 
schroevendraaier te 
draaien.

  o2 LONG LED  

  p1 POWER  

  ONTDEK DE BIT  

  MINI-UITDAGING  

Kan jij een waarschuwingssignaal met de puls uitvinden? 
Hoe kan je de signaalpuls sneller of trager laten gaan?

  i16 PULSE  

GEVOELIGHEID: "–" dalen, 
"+" stijgen

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  
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  ONTDEK DE BIT  

  w1 WIRE  

Bij de wire Bit loopt er een fl exibele draad tussen de twee 
bitSnaps. Zo kun je je Bits verder uit elkaar plaatsen, om 
de hoek gaan en verbindingen maken die twisten, draaien 
en rondgaan.

De wire bit verandert geen 
signalen, maar brengt het 
signaal alleen over van de 
ene Bit naar de andere.

VERLENGKABEL VOEDINGSDRADEN KETEN VAN LAMPJES

  p1 POWER  

  w1 WIRE  

  o3 RGB LED  

  MINI-UITDAGING  

Kan jij een circuit bedenken dat de kabel gebruikt om de 
RGB LED op de lichtsensor te laten branden? 

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  
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  ONTDEK DE BIT  

  w7 FORK  

De vork geeft u meer opties voor de verbinding van je Bits; 
je kan hiermee één enkele Bit met drie andere verbinden. 
Als je een input voor de vork plaatst, zullen alle drie de 
outputs tegelijkertijd worden bestuurd, zoals licht, geluid 
en beweging.

De vork neemt het 
inkomende signaal op en 
stuurt het naar alle drie de 
output bitSnaps.

STEKKERDOOS VORK IN DE WEG

  p1 POWER  

  w7 FORK  

  o3 RGB LED  

  o21 NUMBER  

  o6 BUZZER  

  MINI-UITDAGING  

Kan jij een circuit bedenken waarbij één input drie 
outputsbestuurt?

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  
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  ONTDEK DE BIT  

  w10 INVERTER  

De inverter is een voorbeeld van een logische Bit. Hij stuurt 
het tegenovergestelde van wat hij ontvangt: de inverter zet 
een signaal aan om in een signaal uit of omgekeerd. Wil 
je een knop die dingen uitschakelt in plaats van inschakelt? 
Probeer dan de inverter. 

Telkens wanneer de inverter 
een signaal van minder 
dan 50 % power (2,5 volt) 
ontvangt, stuurt de inverter 
de volledige power (5 volt) 
naar de volgende Bit in het 
circuit. Als de inverter een 
signaal van meer dan 2.5 % 
power (2,5 volt) ontvangt, 
stuurt de inverter 0 volt 
naar de volgende Bit in het 
circuit.

TEGENOVERGESTELDE DAG
AFWISSELENDE 
POLITIELICHTEN

  p1 POWER  

  i3 BUTTON  

  w10 INVERTER  

  o3 RGB LED  

  MINI-UITDAGING  

Kan jij iets met de inverter bedenken dat je verwittigt 
wanneer iemand een boek van tafel neemt?

Pro beer dit: power, puls, 

lich t, inve rter, lich t.

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  
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  ONTDEK DE BIT  

  o2 LONG LED  

De lange LED is een fl exibele verlichtingsoptie. We noemen 
hem de “lange” LED aangezien het licht met een kabel 
is verbonden met het bord, waardoor je het licht op 
interessante plaatsen kunt installeren.

Deze Bit gebruikt een 
lichtgevende diode (LED) 
om elektriciteit om te zetten 
in licht. Hoe meer signaal je 
naar de Bit stuurt, hoe feller 
het licht brandt.

FLITS STRAATLAMP ZEEDUIVEL

  p1 POWER  

  i3 BUTTON  

  o2 LONG LED  

  MINI-UITDAGING  

Kan jij een nieuw draagbaar accessoire bedenken met de 
lange LED?

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  
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  ONTDEK DE BIT  

  o3 RGB LED  

De RGB LED is een licht met aanpasbare kleur. Je kan de 
paarse schroevendraaier gebruiken om de draaiknoppen 
te draaien en je eigen aangepaste kleurenmix van rood, 
groen en blauw te maken.

De RGB LED bestaat 
eigenlijk uit drie zeer kleine 
lichtjes (een rood, een 
blauw en een groen licht). 
Door aan de draaiknoppen 
te draaien, verandert de 
helderheid van elk licht. De 
kleuren van deze lichtjes 
worden gecombineerd 
om elke kleur van de 
regenboog te vormen.

VERKEERSLICHT DECORATIEVE LICHTENJUMBOTRON

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  MINI-UITDAGING  

Kan jij een fl its uitvinden die je favoriete kleur gebruikt?

duiz
en d

en  R
GB 

LE
D'

s m
ake n

 deze displays

  o3 RGB LED  

R: Pas de hoeveelheid rood licht aan

G: Pas de hoeveelheid groen licht aan

B: Pas de hoeveelheid blauw licht aan

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  
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  ONTDEK DE BIT  

  o6 BUZZER  

De buzzer maakt een geluid dat niemand kan negeren. 
Perfect voor een alarm of om andere mensen te irriteren.

De buzzer zet het 
ontvangen elektrische 
signaal om in een trilling, 
waardoor er een zoemend 
geluid ontstaat. Hoe hoger 
het ontvangen signaal is, 
hoe harder de trilling en 
hoe harder het geluid.

DEURBEL AUTOALARM WASMACHINE

  p1 POWER  

  i3 BUTTON  

  o6 BUZZER  

  MINI-UITDAGING  

Kan jij iets bedenken waardoor je via de buzzer met je 
vrienden kunt communiceren?

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  

ding dong! klaar!
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  ONTDEK DE BIT  

  o11 SERVO  

De servo is een motor die heen en weer kan bewegen of in 
een specifi eke positie kan worden gezet.

Er zijn een paar accessoires die je met de servo kan 
gebruiken (zoals de mechanische arm). Op pagina 26 en 
27 staat hoe je die kan gebruiken.

De servo heeft twee 
standen. In de stand 
TURN bepaalt de input 
van andere Bits de positie 
van de as; probeer de 
gewenste hoek met een 
dimmer in te stellen. In de 
stand SWING beweegt de 
servo zelf heen en weer, 
net als ruitenwissers; het 
inputsignaal regelt de 
snelheid van het zwaaien.

De servo kan ongeveer 
110 graden heen en weer 
bewegen.

KRAANWAGEN ROBOT

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  MINI-UITDAGING  

Kan jij iets uitvinden waardoor je met de servo je bureau 
kan opruimen?

RUITENWISSERS

  o11 SERVO  

STAND: turn of swing

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  

bliep bliep

Bevestig de servo-as. 
Zie pagina 26.
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  ONTDEK DE BIT  

  o13 FAN  

Gebruik de ventilator om een zacht windje te creëren, 
ideaal om iets af te koelen. Voor een mooier eff ect kun 
je kleine dingen (zoals stickers of stukjes papier) op het 
midden van de ventilator plakken.

In de ventilator zit een 
motortje. Als dit motortje 
een signaal ontvangt, gaat 
het draaien. Hoe meer 
signaal er wordt ontvangen, 
hoe harder het draait.

BLADBLAZERE R PERSOONLIJKE VENTILATOR
PROPELLER VAN EEN 

VLIEGTUIG

  p1 POWER  

  i3 BUTTON  

  o13 FAN  

Voetjes voor het bevestigen van 
bevestigingsplaten en pootjes

  MINI-UITDAGING  

Kan jij een uitvinding bedenken waarmee de ventilator een 
voorwerp over een tafel kan bewegen?

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  
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  ONTDEK DE BIT  

  o21 NUMBER  

Het nummer toont informatie die het van de vorige Bits 
ontvangt. Het is een geweldige manier om de input van 
sensoren te meten of om dingen te tellen, zoals de score in 
een wedstrijd.

De number Bit toont 
informatie over het signaal 
dat hij ontvangt.

In de stand COUNT kan de Bit 
optellen of aftrekken wanneer 
de Bit een inputsignaal van 
meer dan 2,5 volt ontvangt. 
Hij kan worden gereset door 
de ontvangst van een signaal 
via de reset bitSnap. 

In de stand READ toont 
de Bit informatiie over het 
ontvangen signaal in ofwel 
voltwaarden van 0,0–5,0 
ofwel in waarden van 0–99.

Het signaal dat de Bit verlaat, 
zal altijd overeenstemmen 
met het weergegeven 
nummer, zelfs in de stand 
COUNT. Als je bijvoorbeelt 
tot 38 telt, zal het signaal 
dat de Bit verlaat gelijk zijn 
aan 38 % van de volledige 
power.

SCOREBORD VOLUMEAANWIJZER OP TV SNELHEIDSMETER

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

Reset bitSnap

STAND: count of read

  o21 NUMBER  

  MINI-UITDAGING  

Kan jij een spelletje bedenken dat een automatische 
scoreteller gebruikt?

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  

vro ooooooom vro oom
!
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  ONTDEK DE BIT  

  o25 DC MOTOR  

Gebruik de motor voor draaien, zwaaien en rollen.  

Er zijn een paar accessoires die je met de DC-motor kan 
gebruiken (zoals wieltjes). Op pagina 25–27 staat hoe 
je die kan gebruiken.

De DC-motor (DC = Direct 
Current (gelijkstroom)) 
laat een as draaien als de 
motor een signaal ontvangt. 
Hoe meer signaal er wordt 
ontvangen, hoe harder de 
motor draait. 

Met een schakelaar op 
het plaatje kan je kiezen 
in welke richting de motor 
draait. Met CW laat je de 
motor rechtsom draaien 
en met CCW linksom. Als 
de schakelaar in de stand 
VAR (variabel) staat, kan je 
met de hoeveelheid signaal 
die de motor ontvangt van 
voorgaande Bits de snelheid 
en richting (rechtsom of 
linksom) van de beweging 
aansturen. Als je in deze 
stand een input zoals een 
slide dimmer gebruikt, wordt 
sturen heel eenvoudig!

MOTOR VAN EEN AUTO BOOR REUZENRAD

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  o25 DC MOTOR  

STAND: CW (rechtsom), 
VAR (variabele stand) en 
CCW (linksom)

Kunnen met de meegeleverde 
#6 schroeven op andere 
materialen worden bevestigd.

Voetjes voor bevestiging op 
bevestigingsplaten en pootjes

  MINI-UITDAGING  

Kan je iets met de DC-motor bedenken dat over de tafel 
kan bewegen?

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                                                                                                                                

  VOORBEELDCIRCUIT    HOE HET WERKT  
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Gebruik de meegeleverde 
#6 schroeven in alle hoekgaatjes 
om ze permanent op een 
oppervlak te bevestigen.

  ONTDEK HET ACCESSOIRE  

  a5 MAGNEETPOOTJES  
  a6 HAAK- & LUSPOOTJES  

De pootjes gaan op de 
Bit-voetjes en houden je 
circuit bij elkaar. Op de 
onderkant van je pootjes 
zitten magneten of haak- & 
luspootjes, waarmee je je 
circuits op verschillende 
oppervlakken kunt 
bevestigen.

  HOE HET WERKT  

bitFeet gaan in de pootjes

  a9 BEVESTIGINGSPLAAT  

  ONTDEK HET ACCESSOIRE  

  HOE HET WERKT  

De bevestigingsplaat is 
de basis van sommige 
uitvindingen. Hiermee 
bescherm je je circuit tegen 
beschadigingen en kan je 
het gemakkelijk verplaatsen! 
Het biedt ook structuur, wat 
handig is bij het bouwen 
van projecten zoals 
voertuigen.

Klik je littleBits-circuit in 
elkaar en druk de voetjes 
van je Bits in de gaatjes van 
de bevestigingsplaat. 

OPMERKING: Je circuit 
moet klaar zijn voordat je 
het op de plaat drukt. Je 
kunt Bits niet één voor één 
aanbrengen.

DRUK OP 
DE BITSNAPS, 
NIET OP WITTE 
PRINTPLAAT.

Klik eerst je littleBits-circuit 
in elkaar. Duw daarna de 
voetjes van je Bits in de 
gaten van de pootjes en 
plaats deze op het gekozen 
oppervlak.

Magneetpootjes maken het 
mogelijk om je circuit op 
een magnetisch oppervlak 
te bevestigen. Probeer je 
koelkast of je locker!

Haak- & luspootjes komen 
met een haak- en lusstrip 
met kleefbare achterkant. 
De strip kan tot de gewenste 
grootte worden geknipt en 
op kledij, stof of een ander 
fl exibel oppervlak worden 
bevestigd.
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  ONTDEK HET ACCESSOIRE  

  HOE HET WERKT  

  a10 MOTORMATE  

Met de MotorMate kan je 
papier, karton, LEGO®-assen 
en allerlei ander materiaal 
eenvoudig op de DC-motor 
bevestigen.

Schuif de MotorMate voor 
bevestiging op de as van de 
DC-motor door de vlakke 
randen uit te lijnen. De 
MotorMate heeft twee 
sleuven met verschillende 
afmetingen: in de ene sleuf 
passen dunne stokjes en in 
de andere sleuf dikker 
papier, zoals kaarten. De 
LEGO-assen passen precies 
in het midden.

Platte rand

micro-USB

  ONTDEK HET ACCESSOIRE  

  HOE HET WERKT  

  a14 USB-POWERADAPTER & -KABEL  

Deze combinatie van een 
poweradapter en USB-kabel 
is de perfecte manier om een 
langdurige power aan je 
littleBits-creaties te bezorgen.

De poweadapter converteert 
je 120 volt muurpower naar 
de 5 volt power waarmee 
de littleBits-circuits draaien. 
Sluit de kabel van de 
poweradapter gewoon aan 
op je littleBits USB power 
Bit (die kan alleen worden 
aangesloten op de p3 USB 
power Bit). Je kan ook de 
USB-kabel ook gebruiken om 
je circuits vanaf een computer 
of herlaadbare USB-batterij 
van power te voorzien. 

OPMERKING: Input: 
100–240 V AC 50/60 Hz; 
Output: 5.0 V DC 2000 mA. 
De meegeleverde adapter 
is alleen voor Amerikaanse 
stopcontacten.
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Hierin past een markeer-
stift van het type Sharpie

Geschikt voor een pen

Bevestig op de as van de 
DC-motor

Bevestig op de servo-as 
met de meegeleverde 
#6 schroeven

  ONTDEK HET ACCESSOIRE  

  HOE HET WERKT  

  a23 MECHANISCHE ARM  

De mechanische arm wordt 
in de servo-as en de as van 
de DC-motor bevestigd, en 
biedt veel hefboomeffect voor 
duwen, trekken en gooien. 

Als je de mechanische arm 
op de servo-as wilt bevesti-
gen, gebruik je twee van de 
#6 schroeven (meegeleverd) 
en een kruiskopschroevendraai-
er van Philips (niet de paarse 
schroevendraaier). Zorg dat je 
door de gaten op de servo-as 
schroeft.

Bevestig de mechanische arm 
op de DC-motor door de platte 
rand van de as van de DC-
motor met de vlakke rand van 
een van de gaten met vlakke 
randen op de mechanische 
arm uit te lijnen.

De twee grote gaten op het 
uiteinde zijn perfect voor 
pennen en markeerstiften.

GEBRUIK EEN  
KRUISKOPSCHROEVEN-
DRAAIER VAN PHILIPS

  ONTDEK HET ACCESSOIRE  

  HOE HET WERKT  

  a19 SERVO-AS  

Met de servo-as kun je 
eenvoudig materialen op 
je servomotor bevestigen 
en je littleBits-uitvindingen 
ingewikkeldere bewegingen 
laten maken.

De servo-as kan worden 
bevestigd en verwijderd 
door deze voorzichtig op 
de servomotor te drukken 
of van de servomotor te 
trekken. Dit is handig als je 
de gaten voor een ander 
project wilt verplaatsen.

Gebruik de meegeleverde 
#6 schroeven in een van 
de acht gaatjes op de 
buitenkant.

GEBRUIK EEN  
KRUISKOPSCHROEVEN-
DRAAIER VAN PHILIPS

LIJN DE TANDEN OP DE 
AS UIT MET DE TANDEN 
IN DE OPENING VAN DE 
SERVO-AS.
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  ONTDEK HET ACCESSOIRE  

  HOE HET WERKT  

  a25 WIELTJE  

In combinatie met een 
DC-motor is dit wieltje per-
fect voor het maken van ro-
bots, auto's en alle soorten 
draaiende uitvindingen.

De metalen as van de DC-
motor en het gat in het wiel 
hebben beide een vlakke 
kant. Om het wiel op de 
DC-motoras te bevestigen 
leg je de vlakke kant van het 
middengat van het wieltje 
tegen de vlakke kant van de 
DC-motoras. Druk stevig om 
deze erop te schuiven.

Het wiel kan ook op 
de servo-as worden 
bevestigd met behulp 
van de meegeleverde #6 
schroeven.

LEG DE VLAKKE KANT VAN DE 
DC-MOTORAS TEGEN DE VLAKKE 
KANT VAN HET MIDDELSTE GAT 
VAN HET WIELTJE

Bevestig op de servo-as 
met de meegeleverde 
#6 schroeven

025 DC motor:
CW

DC motor:
Closeup

Voetjes voor bevesti-
gingsplaten en pootjes

  ONTDEK HET ACCESSOIRE  

  a24 SERVOBEVESTIGING  

Met de servobevestiging 
kan je je servo op een 
bevestigingsplaat of in een 
paar littleBits-pootjes bevesti-
gen. Zo houd je de servo 
stabiel als de arm lekker 
wild doet.

  HOE HET WERKT  

Duw de servo vanaf de 
zijkant naar binnen totdat 
deze op zijn plaats klikt. 
Gebruik de meegeleverde 
schroeven en een kruiskop-
schroevendraaier van Philips 
om te voorkomen dat de 
servo omhoog en omlaag 
schuift.

GEBRUIK EEN  
KRUISKOPSCHROEVEN-
DRAAIER VAN PHILIPS
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DE LITTLEBITSTM

 

INVENTION CYCLE
Wat is de Invention Cycle? 
De Invention Cycle is een 
stappenplan voor je uitvinding. 
Iedere fase bestaat uit 
activiteiten en vragen die je 
helpen je ideeën uit te werken 
en je uitvinding te ontwikkelen. 
MOET IK DE INVENTION CYCLE PRECIES IN DE 
AANGEGEVEN VOLGORDE DOORLOPEN? 
Niet nodig! Als je wil, kan je remixen terwijl 
je aan het spelen bent, of delen terwijl je aan 
het creëren bent. Iedere fase van de invention 
cycle geeft een andere manier van denken en 
creëren. Ze werken goed als je de volgorde 
aanhoudt, maar een goed ontwerpproces is 
altijd een beetje rommelig.
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TEST JE CIRCUIT
Voordat je met je nieuwe 
uitvinding gaat spelen, schakel 
je de power in en controleer 
je of alle BitsTM doen wat ze 
moeten doen.

POWER AAN/UIT:
De p1 power BitTM heeft 
een aan/uit-schakelaar. Dit 
pictogram laat weten wanneer 
het tijd is om hem in of uit te 
schakelen.

DRAAIKNOP NAAR 
RECHTS (CW):
Gebruik de paarse 
schroevendraaier om de 
draaiknop op de Bit volledig 
naar rechts te draaien.

GEBRUIK ELASTIEKJES OF 
AFPLAKBAND
Dit pictogram laat je weten 
wanneer je elastiekjes of 
afplakband moet gebruiken om 
iets op zijn plaats te houden. 

STAND WIJZIGEN
Sommige Bits hebben een 
schakelaar waarmee de 
werking van de Bit verandert. 
Dit pictogram geeft aan in 
welke stand je schakelaar zou 
moeten staan.

KRUISKOP PHILLIPS
Voor de metalen schroeven 
in je set heb je een 
kruiskopschroevendraaier van 
Phillips nodig (niet meegeleverd). 
Gebruik de plastic paarse 
schroevendraaier niet voor deze 
schroeven.

DRAAIKNOP NAAR 
LINKS (CCW):
Gebruik de paarse 
schroevendraaier om de 
draaiknop op de Bit volledig 
naar links te draaien.

TIPS VAN PROFESSIONALS
Houd je ogen open voor 
deze littleBits-wijsheden. 
Deze tips helpen je je eigen 
uitvindersvaardigheden te 
ontwikkelen en je uitvindingen 
naar een hoger niveau te tillen.

EXTRA BELANGRIJKE 
INFORMATIE!
Dit pictogram laat je weten 
wanneer er een kleine maar 
belangrijke stap is die je niet 
zou moeten missen. Als je 
deze stap overslaat, werkt je 
uitvinding niet.

INDEX MET PICTOGRAMMEN

  CREATE  

IETS IN ELKAAR ZETTEN. Je kan iets bouwen 
aan de hand van de instructies, of iets 
vanuit je eigen fantasie maken. Maak 
je geen zorgen als het niet werkt of niet 
perfect is. Het belangrijkste is dat je je 
eerste bouwwerk maakt, zodat je iets hebt 
om mee te experimenteren. 

  PLAY!  

JE UITVINDING GEBRUIKEN! Spelen met 
wat je hebt gemaakt is leuk, maar het is 
ook een belangrijk onderdeel van het 
uitvindingsproces. Play is de testfase van de 
uitvinding. Je hebt de kans om te zien hoe 
goed je uitvinding werkt en je kan op zoek 
gaan naar manieren om het te verbeteren. 

  REMIX  

VERBETER JE UITVINDING. Blijf 
experimenteren! Voeg nieuwe Bits toe, 
vervang delen door andere uitvindingen of 
haal alles uit elkaar en zet ze weer op een 
andere manier in elkaar.

  SHARE  

INSPIREER ANDEREN. Laat iedereen zien 
wat je hebt gemaakt. Laat je inspireren door 
te bekijken wat anderen hebben gedeeld. 
Creëer, speel en remix andere uitvindingen. 
Zo worden geweldige nieuwe uitvindingen 
geboren.

THE  
LITTLEBITS 

INVENTION 
CYCLE

PLA
Y

SH
A

RE

CREATE

REMIX

 

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode
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TIPS VOOR HET MAKEN 
VAN EEN PROTOTYPE 
WAT IS EEN PROTOTYPE? Een prototype is een model dat je helpt om een idee te testen. Dit is de 
eerste stap om je ideeën om te zetten in echte uitvindingen. De bouw van een prototype helpt je om 
te ontdekken wat je wil, wat er werkt en wat nog moet worden bijgestuurd. Je zult heel wat prototypes 
bouwen tijdens de uitdagingen in dit boekje. 

MAAK JE GEEN ZORGEN OVER DE 
PERFECTIE of de onmiddellijke correcte 
werking van je uitvinding – begin 
gewoon te bouwen. Denk je dat de 
gloeilamp bij de eerste poging werd 
uitgevonden? De meeste uitvindingen 
komen pas na vele pogingen tot stand. 

PROBEER ENKELE RARE EN 
ONVERWACHTE DINGEN. Je kan raar 
opkijken van wat je ontdekt wanneer 
je willekeurige materialen toevoegt, je 
prototype omdraait of probeert om het 
voor een totaal ander doel te gebruiken.

DOCUMENTEER ELKE STAP. Neem 
foto's, maak tekeningen en notities als je 
prototype verandert. Het proces van het 
idee tot aan de uitvinding is even leuk 
en belangrijk dan het eindresultaat. Je 
hebt hard gewerkt om de uitvinding tot 
leven te wekken. Presenteer je uitvinding 
met trots!

BOUW VEEL VERSCHILLENDE VERSIES. 
Hoe meer je experimenteert, hoe meer 
je zult leren en hoe beter je uitvinding 
zal zijn.
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DE WERELD OM JE HEEN IS VOL MATERIALEN VOOR HET MAKEN VAN PROTOTYPES EN 
UITVINDINGEN. Bij littleBits duiken we regelmatig in onze prullenbak om spullen te ver-
zamelen voor onze projecten. Ons eerste prototype van een Bit was gemaakt van karton, 
kopertape en een paar elektronische componenten zoals led's. Dit zijn een paar van onze 
favoriete spullen om mee te werken:  

HANDIGE TOOLS 
EN MATERIALEN

schaar

Kruiskopschroeven-
draaier van Phillips

ijsstokje

bouwspeelgoed

draad

elastiekjes

kartonnen 
kokers

liniaal

karton

plastic fles

papier

schetsblok

melkpak 

markeerstiftenpijpragers

ducttape

papier of plastic 
bekertjes

cornflakes-
doos
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EEN 
ZELFRIJDEND 
VOERTUIG 
UITVINDEN
BEGIN MET HET BOUWEN VAN DE CIRCUIT CRUISER, 
EEN VOERTUIG DAT OP TWEE DC-MOTOREN BEWEEGT. 
Voeg extra kenmerken toe aan deze magere, povere, 
mobiele machine. Gebruik ze om schoolmateriaal naar 
je vrienden te brengen, om je leerkracht te helpen om 
papieren uit te delen of om je slapende klasgenoot wakker 
te maken.

  30
MINUTEN 
(MINIMUM)

a1 batterij & kabel

a9 bevestigingsplaat

•elastiekjes/tape

(niet meegeleverd)

p1 power o25 DC motor (×2)

i5 slide dimmer

w1 wire

a25 wieltje (×2)

TIJD NIVEAU

BITS + MATERIALEN

UITDAGING 01
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  o25 DC MOTOR  

BOUW JE CIRCUIT.1

  w1 WIRE  

  p1 POWER  

  o25 DC MOTOR  

  i5 SLIDE DIMMER  
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DRUK DE WIELTJES OP DE DC-MOTOREN.2 DRUK JE CIRCUIT OP DE BEVESTIGINGSPLAAT.3

LEG DE VLAKKE KANT VAN 
DE DC-MOTORAS TEGEN 
DE VLAKKE KANT VAN HET 
MIDDELSTE GAT VAN HET 
WIELTJE.

025 DC motor:
CW

DC motor:
Closeup
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BEVESTIG DE BATTERIJ OP DE BEVESTIGINGSPLAAT NAAST DE SLIDE DIMMER. DRUK DE MOTOREN OP DE BEVESTIGINGSPLAAT.4 5

GEBRUIK EEN ELASTIEKJE 
OF AFPLAKBAND OM DE 
BATTERIJ TE BEVESTIGEN.
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STEL DE EERSTE DC-MOTOR IN OP CCW (NAAR LINKS) EN DE TWEEDE 
DC-MOTOR OP CW (NAAR RECHTS).6 TEST JE CIRCUIT. Met de slide dimmer helemaal naar boven zou de auto 

vooruit moeten bewegen. Probleemoplossing pg 71.7
RICHTING: 

CW

TEST JE 
CIRCUIT.

POWER: 
AAN

RICHTING: 
CCW

025 DC motor:
VAR

025 DC motor:
CW

021 number:
read volts

025 DC motor:
CCW

Laat de wielen maar draaien!
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  p1 POWER   stuurt een signaal door het circuit.

De   w1 WIRE   ontvangt het signaal van de power en stuurt 
het door naar de slide dimmer.

De   i5 SLIDE DIMMER   regelt hoeveel power er naar de 
motoren gaat. 

De eerste   o25 DC MOTOR   gebruikt het signaal van de 
slide dimmer om de snelheid te bepalen. Vervolgens stuurt 
hij dit signaal naar de tweede motor.

De tweede   o25 DC MOTOR   leest het signaal van de 
eerste motor en gebruikt dit ook om de snelheid te bepalen.

Regel de rijrichting van je auto door de 
standschakelaars te bedienen. Aangezien de 
motoren naar tegenovergestelde richtingen 
zijn gericht, moeten ze in tegenovergestelde 
draaistanden worden ingesteld om in dezelfde 
richting te rijden. Als de motoren in dezelfde 
richtingsstand worden ingesteld, zal de auto in 
cirkels rijden.

De slide dimmer is zoals het gaspedaal voor je auto. 
Als je hem naar boven schuift, gaat er meer power 
naar je motoren.

De wire biedt meer fl exibiliteit in de 
posities van je bits op de plaat.

  o25 DC MOTOR  

  i5 SLIDE DIMMER  

  w1 WIRE  

HOE HET WERKT
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HOE KAN JE JE AUTO NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN? 
LATEN WE EXPERIMENTEREN!

BREID DE AUTO UIT! BOUW EEN AANHANGWAGEN 
VOOR JE AUTO DOOR GEBRUIK 
TE MAKEN VAN MATERIALEN IN 
DE OMGEVING. 

B CWIJZIG DE MANIER WAAROP JE 
DE AUTO BEDIENT.A

• Gebruik andere inputs dan de slide 
dimmer. Probeer een lichtsensor die 
je met een flits bedient of knoop twee 
wires samen met een knop zodat je een 
“afstandsbediening” krijgt.

• Voeg een sirene toe door lichten 
of de buzzer te gebruiken of een 
snelheidsmeter door de number Bit te 
gebruiken.

• Geef je voertuig een lichaam of een 
vorm. Geef het wat karakter!

• Gebruik LEGO® om een grotere auto of 
zelfs een trein te maken.

• Hoeveel spullen kan je voertuig 
vervoeren?

ORGANISEER EEN AUTOSHOW! Presenteer 
de beste kenmerken van de auto die je 
hebt gemaakt. Laat anderen een testrit 
maken.

VRAAG JE VRIENDEN WAARVOOR ZE JE 
AUTO ZOUDEN GEBRUIKEN – berichten 
verzenden, snacks doorgeven, potloden 
uitlenen – en toon hen hoe de auto deze 
functies kan uitvoeren.
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EEN KUNST–
MACHINE 
UITVINDEN
BEGIN MET DE CREATIE VAN EEN DOODLE WIZARD – een 
bot gemaakt met DC-motoren en een puls die danst, wiebelt 
en een storm tot stand brengt. Voeg je eigen artistieke flair 
toe door sommige Bits en materialen te veranderen om 
unieke meesterwerken te creëren.

  30
MINUTEN 
(MINIMUM)

a1 batterij & kabel

•markeerstiften
•tekenoppervlak

•elastiekje/afplakband

(niet meegeleverd)

a9 bevestigingsplaatp1 power o25 DC motor (×2) i16 pulse a25 wieltje (×2)

a4 schroevendraaier

TIJD NIVEAU

BITS + MATERIALEN

UITDAGING 02



40

  i16 PULSE  

  p1 POWER  

  o25 DC MOTOR  

  o25 DC MOTOR  

BOUW JE CIRCUIT.1
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BEVESTIG DE WIELTJES OP DE DC-MOTOREN. 2 DRUK JE CIRCUIT OP DE 
BEVESTIGINGSPLAAT.

BEVESTIG DE BATTERIJ OP DE BEVESTIGINGSPLAAT.

3

4

GEBRUIK EEN ELASTIEKJE 
OF AFPLAKBAND OM DE 
BATTERIJ TER PLAATSE TE 
HOUDEN.

LEG DE VLAKKE KANT VAN DE 
DC-MOTORAS TEGEN DE 
VLAKKE KANT VAN HET 
MIDDELSTE GAT VAN HET 
WIELTJE.

025 DC motor:
CW

DC motor:
Closeup
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CCW motors

CCW motors

BEVESTIG DE MOTOREN OP DE BEVESTIGINGSPLAAT.

PAS DE MOTORSTANDEN AAN.

STEL DE PULSSNELHEID IN OP DE TRAAGSTE INSTELLING.5

6

7

SNELHEID: "–"
VOLLEDIG NAAR 
LINKS

RICHTING: 
CCW

021 number:
read volts

025 DC motor:
CCW
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BEVESTIG DE MARKEERSTIFT. TEST JE CIRCUIT. Als je de power 
inschakelt, moet één wieltje altijd draaien 
terwijl het andere afwisselt tussen draaien 
en stoppen. Probleemoplossing pg 71.

8 9

ZORG ERVOOR DAT 
HET TOPJE VAN DE 
MARKEERSTIFT HET 
TEKENOPPERVLAK 
NET RAAKT.

GEBRUIK EEN ELASTIEKJE 
OF AFPLAKBAND OM 
DE MARKEERSTIFT 
TE BEVESTIGEN.

POWER:
AAN

Laten we kunst maken! 
Maak enkele tekeningen 
en kies je favorieten.

TEST JE 
CIRCUIT.
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  p1 POWER   stuurt een signaal door het circuit.

De eerste   o25 DC MOTOR   ontvangt het signaal en draait 
aan volle snelheid in één richting.

Het signaal passeert langs de motor en verder naar 
de   i16 PULSE  . De pulse laat het signaal slechts in korte 
stukken door.

Wanneer de tweede   o25 DC MOTOR   een signaal krijgt 
van de pulse, draait hij. Wanneer de pulse echter wordt 
uitgeschakeld, stopt de motor.

De schakelaar regelt de richting waarin 
de motor draait. Een verandering van de 
draairichting verandert de manier waarop 
de Doodle Wizard beweegt.

De beweging van je Doodle Wizard wordt veroorzaakt 
door de wrijving tussen de wieltjes en het tekenoppervlak. 
De beweging van je Doodle Wizard zal veranderen als 
hij op andere types tekenoppervlakken wordt geplaatst 
(bijv. grof papier, gesatineerd papier of karton). Je kan 
ook experimenteren met de toevoeging van verschillende 
materialen aan de voorkant van de wieltjes en ontdekken 
hoe de veranderingen in de wrijving je tekeningen 
veranderen.

  o25 DC MOTOR  

  a25 WIELTJE  

De snelheidsdraaiknop regelt hoe snel de 
pulse wordt in- en uitgeschakeld. De bijstelling 
van deze knop zal veranderen hoe vaak en 
hoelang de tweede motor draait.

  i16 PULSE  

HOE HET WERKT
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WELKE ANDERE MATERIALEN KAN 
JE GEBRUIKEN?

PROBEER OM NIEUWE BITS TOE TE 
VOEGEN.B CPAS DE BITS AAN OM JE EIGEN 

UNIEKE TEGENSTIJL TE CREËREN.

WAT KAN JE UITVINDING NOG? LATEN WE EXPERIMENTEREN!

A
• Welke invloed heeft de verandering 

van de snelheid van de pulse of de 
draairichting van de motor op je 
tekeningen?

• Welke aanpassingen maken je favoriete 
tekeningen?

• Gebruik verschillende tekenmiddelen 
zoals krijt, kleurpotloden, pennen of 
potloden.

• Bevestig meerdere tekenmiddelen om 
tegelijkertijd te gebruiken.

• Probeer de Doodle Wizard op 
verschillende tekenoppervlakken.

• Wat gebeurt er wanneer je een servo 
gebruikt om te tekenen?

• Wat gebeurt er wanneer je een input 
toevoegt of verwisselt?

ORGANISEER EEN TENTOONSTELLING. Stel 
je kunst voor samen met je Doodle Wizard.

KIJK OF JE PUBLIEK KAN RADEN WELKE 
BITS JE HEBT GEBRUIKT, ENKEL EN ALLEEN 
DOOR NAAR JE TEKENINGEN TE KIJKEN. 
Daag ze uit om een machine uit te vinden 
om je meesterwerk na te maken.
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EEN 
WERPARM 
UITVINDEN
START MET HET BOUWEN VAN EEN LAUNCHER DIE 
PROJECTIELEN MET EEN SERVO WEGSLINGERT DOOR 
OP EEN KNOP TE DRUKKEN. Maak een toren van 
bekertjes en probeer om deze om te gooien. Pas 
vervolgens je launcher aan om hem nog nauwkeuriger, 
sterker of sneller te maken. Daag je vrienden uit om te 
zien wie de meeste bekertjes kan omgooien.

1
UUR  

(MINIMUM)

a1 batterij & kabel

schroeven (×3) a9 bevestigingsplaat

•Kruiskopschroeven-
draaier van Phillips

•schaar
• elastiekje

•papieren bekertjes
• afplakband

(niet meegeleverd)

p1 power
o11 servo & 

servo-asi3 button

a23 mechanische arm

a24 servobevestiging

TIJD NIVEAU

BITS + MATERIALEN

UITDAGING 03
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  i3 BUTTON  

  p1 POWER  

  o11 SERVO  

BOUW JE CIRCUIT.1
Bevestig de servo-as. 
Zie pagina 26.
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GEBRUIK EEN ELASTIEKJE 
OF AFPLAKBAND OM DE 
BATTERIJ TER PLAATSE TE 
HOUDEN.

DRUK DE SERVO IN DE SERVOBEVESTIGING EN SCHROEF DEZE VAST.2 DRUK DE SERB OP DE BEVESTIGINGSPLAAT EN PAS DE SERVOSTAND AAN.4

DRUK JE CIRCUIT OP DE BEVESTIGINGSPLAAT. SCHAKEL DE POWER IN.3 5

GEBRUIK EEN 
KRUISKOPSCHROEVEN–
DRAAIER VAN PHILLIPS

SLECHTS ÉÉN 
SCHROEF NODIG.

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

i12 temp.
sensor:
celsius
mode

i13 light
sensor:

dark mode

o11 servo:
turn mode

STAND:
DRAAIEN

POWER:
AAN
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BEVESTIG DE MECHANISCHE ARM MET DE POWER INGESCHAKELD AAN 
DE SERVO-AS, IN EEN HOEK VAN 90 GRADEN TEN OPZICHTE VAN DE 
BEVESTIGINGSPLAAT, ZOALS IS AFGEBEELD.

MAAK EEN BAK VOOR DE LAUNCHER.

BEVESTIG DE BAK MET TAPE OP HET VRIJE 
UITEINDE VAN DE MECHANISCHE ARM.

6 7

8

GEBRUIK EEN 
KRUISKOPSCHROEVEN-
DRAAIER VAN PHILLIPS

GEBRUIK 
AFPLAKBAND.
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VERFROMMEL EEN HALVE PAGINA KLADBLOKPAPIER OM WEG TE SCHIETEN.9

10

Tijd om te spelen! 

Maak een doel 

en bedenk een 

spelletje met je 

vrienden.

TEST JE 
CIRCUIT.

TEST JE CIRCUIT. Met een druk op de knop 
zou de mechanische arm moeten roteren. 
Probleemoplossing pg 71.
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Tijd om te spelen! 

Maak een doel 

en bedenk een 

spelletje met je 

vrienden.

  p1 POWER   stuurt een signaal naar de knop.

Als de knop wordt ingedrukt, laat de   i3 BUTTON   het 
signaal door naar de servo.

Als de   o11 SERVO   het signaal ontvangt, draait hij 
waardoor de arm roteert en het projectiel werpt.

Als hij in de stand DRAAIEN staat, wordt de positie 
van de servo bepaald door het inkomende signaal. 
Bij 0 volt staat de servor helemaal naar links. Als 
het inkomende signaal aan volledige power (5 volt) 
komt, staat de servo helemaal naar rechts. Als de 
knop ervoor zorgt dat het signaal snel van 0 naar 
5 volt gaat, zwaait de arm snel. Deze snelheid zorgt 
ervoor dat je bal verder vliegt.

Hoe verder je het bekertje van de servo-as plaatst, hoe 
sneller hij zal zwaaien. Je kan experimenteren door de 
mechanische arm met andere materialen te verlengen, 
maar je moet wel altijd op het gewicht letten. 

Hoe verder het bekertje van de as is verwijderd, hoe meer 
kracht er nodig is om hem te bewegen. Als je arm te lang 
wordt, is deze te zwaar voor de servomotor en zal deze 
moeilijk te bewegen zijn. Deze relatie tussen afstand en 
kracht wordt ook wel koppel genoemd.

  o11 SERVO  

HOE HET WERKT

  a23 MECHANISCHE ARM  
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WAT WIL JE VERBETEREN OF VERANDEREN? LATEN WE EXPERIMENTEREN!

HOE KAN HET GEBRUIK VAN 
ANDERE BITS HET SPELLETJE 
BETER MAKEN?

WELKE ANDERE SPELLETJES KAN 
JE SPELEN? KAN JE JE EIGEN 
SPELLETJE BEDENKEN?B CEXPERIMENTEER MET DE 

MECHANICA VAN UW KATAPULT.A
• Welke invloed heeft de verandering van 

de lengte van de mechanische arm op de 
werpafstand?

• Probeer andere objecten dan balletjes. 
Welke objecten worden het verst gegooid? 
Welke invloed hebben de grootte en de 
vorm op de geworpen afstand?

• Wat gebeurt er wanneer je de grootte en 
de vorm van de bak verandert? Welke 
invloed heeft dit op de worp?

• Vervang de knop door een pulse Bit 
voor een automatische afvuring.

• Voeg een number Bit toe om het aantal 
worpen te tellen.

• Maak een bewegend doel met een van 
de motoren en de andere mechanische 
arm.

• Probeer minigolf, baseball of bowling!

WELK NIEUW SPELLETJE HEB JE 
UITGEVONDEN? Maak het officieel. Geef 
het een naam. Stel de officiële regels op en 
deel wat je hebt gemaakt.

NODIG JE VRIENDEN UIT EN START 
EEN TORNOOI. Wat vinden ze van het 
spelletje? Is het te gemakkelijk? Te moeilijk? 
Net goed?
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EEN  
BEVEILIGINGS-
APPARAAT  
UITVINDEN
START MET HET MAKEN VAN HET BACKPACK ALARM 
MET DE LIGHT SENSOR, DE PULSE EN DE BUZZER. 
Dit lichtgevoelige alarm zal je waarschuwen als iemand 
in je spullen snuffelt. Pas je alarm aan voor verschillende 
plaatsen op school.

a1 batterij & kabel
a4 paarse  

schroevendraaier

•rugzak

(niet meegeleverd)
a6 haak- en 
luspootjes haak- & luskleefstrip

p1 power i13 light sensor i16 pulse o6 buzzer

BITS + MATERIALEN

a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes
a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

UITDAGING 04

a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

1
UUR  

(MINIMUM)

TIJD NIVEAU
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  i16 PULSE  

  i13 LIGHT SENSOR  

  p1 POWER  
  o6 BUZZER  

BOUW JE CIRCUIT.1
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a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes
a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

STEL DE STAND EN DE GEVOELIGHEID VAN DE LIGHT SENSOR IN.2 STEL DE PULSSNELHEID IN OP DE TRAAGSTE INSTELLING.

DRUK DE HAAK- EN LUSPOOTJES OP JE CIRCUIT.

3

4
STAND:

LIGHT

GEVOELIGHEID:
VOLLEDIG NAAR 
RECHTS

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

SNELHEID: "–"
VOLLEDIG NAAR 
LINKS
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TEST JE CIRCUIT. De buzzer moet buzzen wanneer je circuit wordt blootgesteld 
aan licht en moet stoppen met buzzen wanneer het volledig wordt bedekt. 
Misschien moet je de gevoeligheid van je light sensor aanpassen om de 
correcte werking te verkrijgen. Probleemoplossing pg 71.

PLAATS HET ALARM IN JE RUGZAK.

6

5 

Kan iemand je rugzak 
openen zonder het alarm 

te laten afgaan? 

POWER:
AAN

PROFESSIONELE TIP:
GEBRUIK DE HAAK- 
EN LUSSTRIP OM 
JE CIRCUIT OP ZIJN 
PLAATS TE HOUDEN.

TEST JE 
CIRCUIT.
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De   p1 POWER   stuurt een signaal door het circuit.

De   i13 LIGHT SENSOR   staat in de lichtstand. Als het 
alarm zich in je rugzak bevindt, geraakt er geen licht aan 
de sensor. Hij laat dus geen signaal door. Als je de rugzak 
opent, schijnt er licht op de sensor waardoor het signaal 
wordt doorgelaten naar de pulse. Hoe meer licht er op de 
sensor schijnt, hoe meer signaal er wordt doorgelaten en 
hoe luider de buzzer zal buzzen.

De   i16 PULSE   Bit wordt voortdurend in- en uitgeschakeld. 
Wanneer hij een signaal van de light sensor krijgt, laat hij 
het slechts in korte stukken door.

De   o6 BUZZER   buzzt wanneer hij het signaal van 
de pulse ontvangt, maar is stil wanneer de pulse is 
uitgeschakeld. Deze wijziging tussen aan en uit produceert 
het alarmgeluid om de snuff elaar af te schrikken.

Met de knop voor de snelheidsinstellingen 
kunt u aanpassen hoe snel (en extreem) je 
alarm zal afgaan.

Als je pulse Bit te snel is ingesteld, heeft je 
buzzer mogelijk niet de tijd om te trillen en 
maakt hij mogelijk geen lawaai.

Sommige rugzakken zijn mogelijk niet volledig 
donker vanbinnen. Als je alarm zelfs in de rugzak 
afgaat, probeer dan om de gevoeligheid een 
beetje te verlagen (naar links draaien). Als je alarm 
helemaal niet afgaat, zorg er dan voor dat de 
gevoeligheidsdraaiknop helemaal naar rechts is 
gedraaid.

Dit is de light sensor-component. Hij neemt alleen 
licht waar dat de sensor bereikt. De richting waarin 
het circuit is gericht, zal beïnvloeden hoeveel licht er 
wordt waargenomen.

  i16 PULSE  

  i13 LIGHT SENSOR  

  p1 POWER  
  o6 BUZZER  

HOE HET WERKT

a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

a1 - battery & cable

p1 - power i13 - light sensor

i16 - pulse
o6 - buzzer

a6 - hook & loop shoes

Kan iemand je rugzak 
openen zonder het alarm 

te laten afgaan? 
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ZAL JE ALARM WERKEN IN 
VERSCHILLENDE PLAATSEN OF 
SCENARIO'S?

MAAK JE ALARM 
DOELTREFFENDER.B CWIJZIG DE BIT-INSTELLINGEN.

HOE KAN JE JE ALARM AANPASSEN?

A
• Wijzig de stand van de light sensor naar 

DONKER om een alarm te maken dat 
afgaat wanneer het donker is. Waar kan 
een dergelijk alarm nuttig zijn?

• Als je alarm niet betrouwbaar afgaat, 
probeer dan om de gevoeligheid van de 
light sensor aan te passen.

• Pas de snelheid van de pulse Bit aan om 
te veranderen hoe snel het alarm afgaat. 
Welke instelling zorgt volgens u voor het 
beste alarm?

• Probeer het in de lade van je bureau, je 
locker of onder je rugzak.

• Plaats het op de vensterbank als wekker.

• Gebruik het om iemand beet te nemen 
wanneer hij de lichten dooft.

• Voeg er een DC-motor aan toe en teken 
er een eng monster op.

• Versterk het geluid (gebruik een 
papieren bekertje of kegel).

• Voeg lichten toe.

PROMOOT JE UITVINDING! Maak een 
reclame van 30 seconden en leg uit hoe 
handig het is.

HOE ZIJN DE ALARMEN VAN JE 
KLASGENOTEN IN VERGELIJKING MET HET 
OORSPRONKELIJKE ONTWERP? Schrijf 
een productrecensie voor je favoriete 
technologiepublicatie.
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JE KLASLOKAAL 
HACKEN

GEBRUIK BITS EN JE VERNUFT OM HET KLASLOKAAL VAN DE TOEKOMST TE MAKEN. 
Je spendeert veel tijd in je school en klaslokaal. Hoe kan je het nog leuker maken om 
daar tijd door te brengen? Denk aan iets wat eenvoudiger of leuker zou kunnen zijn 
of iets waarvan je wou dat het bestond. Gebruik je expertise om een uitvinding te 
ontwerpen die school extra leuk maakt. Misschien wordt je nieuwe uitvinding wel een 
essentieel onderdeel van het klaslokaal in de toekomst!

UITDAGING 05

Robot

Stemmachine

Assistent

1
UUR  

(MINIMUM)

TIJD NIVEAU
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SELECTEER HET GEVAL WAARAAN JE WIL WERKEN. Misschien is het iets wat veel 
mensen belangrijk vinden of iets wat je heel interessant vindt. 

BEKIJK JE DOOS MET BITS EN MATERIALEN EN DENK NA OVER WAT JE DAARMEE 
KUNT DOEN. Zou beweging, licht of geluid helpen om je doel te bereiken? En 
knoppen of dimmers? Als je niet helemaal weet wat een Bit doet of hoe hij kan 
helpen, voeg hem dan toe aan een circuit en begin ermee te spelen. Weet je het 
nog steeds niet, lees dan het gedeelte “Bit Index” aan het begin van dit boekje.

WERK EEN PAAR IDEEËN UIT, KIES JE FAVORIET EN MAAK EEN PROTOTYPE. 
Als je een fysiek model van je idee maakt, is het eenvoudiger om te begrijpen 
hoe het werkt. Maak je geen zorgen als je uitvinding niet meteen werkt. Het 
belangrijkste is dat je gewoon begint met experimenteren.

1

3 4

2MAAK EEN LIJST MET MANIEREN WAAROP JE 
JE KLASLOKAAL BETER KAN MAKEN. Ideeën 
nodig? Vraag je vrienden of leerkrachten 
naar wat hen ergert of wat zij zouden willen 
verbeteren. Je kan zelfs iets verbeteren wat je nu 
al leuk vindt. 

te moeilijk!

Zakdoekjesbezorger

fun
A X

X
X
X

O
OB

C

useful

lights

sound
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MAAK EEN KORT STRIPVERHAAL. Toon hoe het klaslokaal 
er voor je uitvinding uitzag en hoe het er na je uitvinding 
uitzag en toon hoe ze de dingen heeft verbeterd. Uitvinders 
tekenen vaak stripverhalen (ook storyboards genoemd) om 
te beschrijven hoe hun uitvinding werkt. Deze verhalen zijn 
een uitstekende manier om de mensen te tonen wat je hebt 
gedaan en waarom het belangrijk is.

STEL JE UITVINDING OP EN TOON ZE AAN JE 
KLASGENOTEN OF JE LEERKRACHT. Hoe kan hun feedback 
helpen om je uitvinding verder te ontwikkelen. Hebben 
ze ideeën voor verbeteringen? Denken ze aan andere 
manieren om de uitvinding te gebruiken? Hun ideeën 
kunnen ideaal zijn voor een volgende fase in het remixen, 
spelen en delen.

GING HET SPELEN MET JE UITVINDING ZOALS VERWACHT? 
Je hebt nu nog de kans om te experimenteren met 
aanpassingen en verbeteringen. Misschien moet je iets 
verstevigen, de werking van bewegende onderdelen 
verbeteren of andere Bits gebruiken om je missie te 
vervullen.

KNOTSGEKKE EXPERIMENTEN ZIJN ONDERDEEL VAN 
HET UITVINDPROCES. Soms komen geweldige ideeën uit 
onverwachte hoek. Doe je ogen dicht en pak blind een Bit. 
Hoe kan deze Bit iets cools toevoegen aan je uitvinding? Is 
het nu beter of was de vorige versie beter? Probeer dit met 
enkele verschillende Bits.

TEST JE PROTOTYPE. Stel je uitvinding op in het klaslokaal 
en zie wat je kan ontdekken over de werking. Misschien 
werkt je uitvinding niet precies zoals je had verwacht, maar 
dat is niet erg. Dat is onderdeel van het proces. Kijk goed 
naar wat het wel en niet doet, zodat je verbeteringen kunt 
aanbrengen.

PROFESSIONELE TIP: 
TELKENS WANNEER JE IETS 
NIEUWS PROBEERT, SPEEL MET 
JE UITVINDING OM ZE UIT TE 
TESTEN.
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VOOR GOED 
UITVINDEN

VIND EEN PRODUCT UIT OM EEN VERSCHIL IN IEMANDS LEVEN TE MAKEN. Hoe wordt 
een product uitgevonden? Hier bij littleBitsTM gebruiken we de Invention Cycle! Als 
het tijd is om een nieuwe kit te maken, gaan we door hetzelfde proces als jij. We 
brainstormen, maken prototypes, spelen ermee, laten kinderen van over het hele land 
ermee spelen en we blijven remixen tot alles in de juiste plooi valt. Als alles klaar is, 
kunnen we de kit met de wereld delen. In deze uitdaging gaat u denken zoals een 
productontwikkelaar en iets uitvinden dat iemand anders helpt. Misschien start jij 
later wel je eigen bedrijf zoals littleBits!

UITDAGING 06

Deuralarm met licht

Robotreiniger

2
UUR  

(MINIMUM)

TIJD NIVEAU
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SELECTEER HET GEVAL WAARAAN JE WIL WERKEN. Dit kan het geval zijn dat je 
het leukst vindt om aan te pakken of het geval dat het grootste verschil in iemands 
leven maakt.

BEKIJK JE DOOS MET BITSTM EN MATERIALEN EN DENK NA OVER WAT JE 
DAARMEE KAN DOEN. Probeer ook te bedenken hoe je alledaagse voorwerpen 
kunt verbeteren met Bits. Als je bijvoorbeeld een product wil ontwerpen dat het 
huishouden leuker maakt, kan je beginnen met een borstel.

WERK EEN PAAR IDEEËN UIT, KIES JE FAVORIET EN MAAK EEN PROTOTYPE. Maak 
je geen zorgen als je uitvinding niet meteen werkt. Het belangrijkste is dat je 
gewoon begint met experimenteren. Het bouwen van een fysiek model van je idee 
maakt het eenvoudiger om het met anderen te delen en feedback over je ontwerp 
te verzamelen.

1

3 4

2MAAK EEN LIJST MET IDEEËN VOOR EEN 
PRODUCT. Start met na te denken over situaties 
waarin frustraties of problemen in iemands leven 
voorkomen. Een persoon met gehoorproblemen 
heeft bijvoorbeeld een andere manier nodig om 
te weten of er iemand op de deur klopt.

A B

@~#*&! @~#*&!

A B

@~#*&! @~#*&!

A B

@~#*&! @~#*&!

A B

@~#*&! @~#*&!

A B

@~#*&! @~#*&!
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MAAK EEN SCHETS, EEN AFDRUK OF FILMPJE OVER WAT 
JE HEBT UITGEVONDEN. Je moet uitleggen wat je uitvinding 
is en hoe ze kan helpen om het leven van de klant beter te 
maken. Deel je uitvinding met de wereld!

ZOEK EEN TEAM. Veel productontwikkelaars werken in 
teams aangezien het delen van verschillende ideeën en 
perspectieve voor een beter ontwerpproces zorgen. Toon 
je uitvinding aan enkele vrienden. Kunnen jullie allemaal 
samenwerken om een nog beter product te maken?

GING HET SPELEN MET JE UITVINDING ZOALS VERWACHT? 
Je hebt nu nog de kans om te experimenteren met 
aanpassingen en verbeteringen. Kan de toevoeging van 
een nieuwe BitTM belangrijke kenmerken toevoegen? Kunnen 
knutselmaterialen de uitvinding sterker maken of een nieuw 
uitzicht geven?

LAAT IEMAND ANDERS JE UITVINDING TESTEN NADAT 
JE ENKELE VERBETERINGEN HEBT AANGEBRACHT. Zoek 
indien mogelijk het type persoon waarvoor je de uitvinding 
maakt. Vraag naar hun favoriete onderdelen en hun 
suggesties om ze beter te maken. Gebruik hun feedback 
om een nog betere versie van je uitvinding te maken. 

TEST JE PROTOTYPE. Jij moet de eerste zijn die het product 
test. Doe alsof je een klant bent die je uitvinding net heeft 
gekocht. Hoe goed vervult het haar taak? Neem notities 
over wat werkt en wat niet. In de volgende versie kan je 
wijzigingen aanbrengen.

A B

@~#*&! @~#*&!

A B

@~#*&! @~#*&!

A B

@~#*&! @~#*&!
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EEN KETTINGRE-
ACTIEAPPARAAT 
UITVINDEN

VOER EEN EENVOUDIGE TAAK OP EEN NIET ZO EENVOUDIGE MANIER UIT. Rube Goldberg 
was een cartoonist die graag zeer moeilijke oplossingen voor zeer eenvoudige problemen 
tekende. Om de pagina van een boek om te slaan, kan je bijvoorbeeld een bal van 
een helling laten rollen waardoor die een doos raakt. De doos valt vervolgens om en 
doet een hamster schrikken die op zijn rad begint te lopen. Hierdoor wordt een koordje 
opgewikkeld zodat de pagina wordt omgeslagen. In deze uitdaging ga je je eigen 
machine met meerdere stappen ontwikkelen. Voor je begint met uit te vinden, zijn er twee 
belangrijke regels:

1) Van zodra je de machine start, moet ze zonder je hulp verder kunnen lopen. Elke stap 
moet automatisch door de vorige stap worden geactiveerd.
2) Je machine moet minstens twee stappen hebben. (Bonuspunten als je meerdere stappen 
kunt maken!)

UITDAGING 07

Paginaflipper

3
UUR  

(MINIMUM)

TIJD NIVEAU
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KIES DE DAGELIJKSE ACTIVITEIT DIE JE WIL UITVOEREN. 
Welke activiteit is volgens u de leukste voor deze uit daging?

BEKIJK JE DOOS MET BITS EN MATERIALEN EN DENK NA OVER WAT JE DAARMEE 
KAN DOEN. Zou beweging, licht of geluid helpen om je doel te bereiken? En 
knoppen of dimmers? Als je niet helemaal weet wat een Bit doet of hoe hij kan 
helpen, voeg hem dan toe aan een circuit en begin ermee te spelen. Weet je het 
nog steeds niet, lees dan het gedeelte “Bit Index” aan het begin van dit boekje.

WERK IDEEËN UIT, KIES JE FAVORIET EN MAAK EEN PROTOTYPE VAN UW 
APPARAAT. Maak je geen zorgen als je uitvinding niet meteen werkt. Het 
belangrijkste is dat je gewoon begint met experimenteren.

1

3 4

2MAAK EEN LIJST MET DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 
DIE SLECHTS UIT 1 STAP BESTAAN. Bijvoorbeeld 
een blikje in de vuilnisbak gooien, een 
lichtschakelaar bedienen of een boek openen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SeRvo

butt�
DC mo�
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MAAK EEN VIDEO VAN JE UITVINDING EN POST HEM 
OP JE FAVORIETE SOCIALE MEDIA. Mensen zien graag 
gekke apparaten in actie! Zoek enkele cartoons van 
Rube Goldberg op en maak daarna je eigen cartoon die 
beschrijft waarvoor je uitvinding wordt gebruikt en hoe ze 
werkt. 

Daag je vrienden uit. Toon je uitvinding en zie of 
zij dezelfde taak kunnen uitvoeren, maar met totaal 
verschillende stappen.

GING HET SPELEN MET JE UITVINDING ZOALS VERWACHT? 
Je hebt nu nog de kans om te experimenteren met 
aanpassingen en verbeteringen. Hoe kan je je machine 
nog meer betrouwbaar maken? Misschien moet je sommige 
materialen versterken, de hoek van de helling veranderen of 
andere Bits voor een van je stappen gebruiken.

Zet je uitvinding aan de kant en kijk in je overblijvende 
Bits en materialen. Kan je er nog een stap mee uitvoeren? 
Probeer enkele opties om te zien hoe ze werken in vergelijk 
met wat je al hebt.

TEST JE PROTOTYPE. Het zal een hele uitdaging zijn om al 
deze bewegende delen samen te laten werken. Probeer je 
machine enkele keren uit. Leg vast waar ze het best werkt 
en waar ze niet zo betrouwbaar is. Je kan deze informatie 
gebruiken om je ontwerp te verfijnen.

y=x2 + 6x +9

9-6 = 3
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JE GEWOONTES 
HACKEN

MAAK EEN UITVINDING OM JE DAGELIJKSE GEWOONTES TE TRACEREN EN VORM 
JE UITVINDING VERVOLGENS OM HET LEVEN BETER TE MAKEN. Hoe vaak wordt 
de recyclagevuilnisbak van je klaslokaal gebruikt? Misschien kan je iets uitvinden 
om mensen aan te moedingen om hem meer te gebruiken! Hoeveel keer per dag 
moet je terug naar je locker gaan omdat je iets bent vergeten? Misschien kan je iets 
uitvinden dat deze trips telt en je herinnert aan wat je nodig hebt! Dit is je kans om je 
uitvindingskrachten te gebruiken om deze problemen op te lossen en een gadget uit 
te vinden om je dagelijkse ervaring beter te maken.

UITDAGING 08
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KIES EEN GEWOONTE WAAR JE MEER OVER WIL WETEN. Is er een gewoonte die 
je het meest gelukkig, gepassioneerd of kwaad maakt? Het is altijd goed om te 
werken aan iets wat veel voor je betekent.

BEKIJK JE DOOS MET BITS EN MATERIALEN EN DENK NA OVER HOE DIE DEZE 
GEWOONTE KUNNEN METEN OF TRACEREN. Kan de button helpen om te 
weten wanneer iets is verplaatst? Kan de light sensor detecteren wanneer iets 
is geopend?

WERK EEN PAAR IDEEËN UIT, KIES JE FAVORIET EN MAAK EEN PROTOTYPE VAN 
EEN GEGEVENSVERZAMELINGSMACHINE. Maak je geen zorgen als je uitvinding 
niet meteen werkt. Het belangrijkste is dat je gewoon begint met experimenteren. 
Het bouwen van een fysiek model van je idee zal helpen om de beste manier te 
bepalen om gewoontes te traceren.

1 2

3 4

MAAK EEN LIJST MET DINGEN DIE JIJ OF JE 
KLASGENOTEN DOEN EN WAAROVER JE MEER 
WIL WETEN. Misschien is het een gewoonte die 
je wilt verbeteren (hoe kan ik minder trips naar 
mijn locker doen?), iets waarover je nieuwsgierig 
bent (hoeveel high fives kan ik in één dag 
krijgen) of een probleem waarmee u andere 
mensen wil helpen om het te begrijpen (waarom 
recycleren je klasgenoten niet?). Probeer zo veel 
mogelijk verschillende gewoontes te noteren.

PROFESSIONELE TIP: DE KOPPELING 
VAN EEN INPUT BITTM MET DE NUMBER 
(IN TELMODUS) KAN EEN ZEER NUTTI-
GE TELLER IN DIT PROJECT ZIJN.

��� A
P�s C�s

number

butt�
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VERGELIJK DE TRACEERINFORMATIE VAN VOOR EN NA 
DE AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Nu weet je meer 
over hoe mensen zich gedragen en wat hen motiveert. En 
nog belangrijker, je hebt de gegevens om het te bewijzen! 
Maak een poster met de beschrijving van de gewoonte die 
je hebt bestudeerd en hoe je uitvinding die gewoonte heeft 
beïnvloed. Deel je uitvinding met de wereld!

LAAT IEMAND ANDERS JE UITDAGING GEDURENDE EEN 
DAG TESTEN. Denk je dat je uitvinding ook elders nuttig kan 
zijn? Misschien wil een andere klasgenoten de recyclage 
aanmoedigen of wil een vriend weten welke stoelen in de 
cafetaria de populairste zijn.

GING HET SPELEN MET JE UITVINDING ZOALS VERWACHT? 
Je hebt nu nog de kans om te experimenteren met 
aanpassingen en verbeteringen. Werden de gegevens 
goed verzameld? Denk je dat je uitvinding nauwkeurig 
was? Nu je iets meer weet over je circuit en de gewoonte 
die je bestudeert, kan je aan de uitvinding prutsen om ze 
nog beter te laten werken. 

HOE KAN JE NIEUWE KENMERKEN TOEVOEGEN OM DE 
GEWOONTES VAN MENSEN TE VERANDEREN? Kan een 
uitvinding die het gebruik van de recyclagevuilnisbak 
traceert, ook mensen belonen die wel recycleren? Zouden 
ze hierdoor waarschijnlijk meer recycleren? Probeer het uit 
en zie of dit je gegevens verandert.

TEST JE PROTOTYPE. Om je uitvinding betrouwbaar te 
laten werken, moet ze waarschijnlijk enkele keren worden 
aangepast en bijgesteld. Van zodra je uitvinding helemaal 
correct werkt, kan je je leven gaan traceren.

MAAK EEN HYPOTHESE OVER DE RESULTATEN DIE JE ZAL 
KRIJGEN. Beslis hoelang je de uitvinding wil gebruiken voor 
je eerste testperiode. Bijvoorbeeld: als je het gebruik van 
de recyclagevuilnisbak traceert, hoeveel keer denk je dat 
hij dagelijks wordt gebruikt? Binnenkort heb je de gegevens 
om je theorie te testen!

High-Fi�-o-m�er

T�nk You �r Recycli�.

Here’s a FREE d�ut! 



71

PROBLEEMOPLOSSING    

MIJN CIRCUIT WERKT NIET. 
1) Controleer of je power BitTM aan staat. Je 
zou een rode LED op de plaat moeten zien 
oplichten.
2) Probeer een nieuwe 9 V-batterij. 
Als de batterij bijna leeg is, kan het circuit 
vreemd gedrag vertonen. BitsTM hebben 
verschillende powervereisten. Bijvoorbeeld: 
een DC-motor lijkt niet te werken terwijl een 
lampje goed brandt.
3) Controleer of de powerkabel goed is 
bevestigd aan zowel de batterij als de 
power Bit.
4) Controleer of de Bits in de juiste volg-
orde aan elkaar zijn gekoppeld. Onthoud 
dat je altijd een power Bit en powertoevoer 
nodig hebt aan het begin van elke circuit, 
en een output Bit aan het eind. Als de laat-
ste Bit in de keten een input Bit is, heeft dat 
verder geen effect op het circuit.
5) Controleer je verbindingen. Zijn de 
Bits goed aan elkaar geklikt? Je kunt ook 
proberen om de uiteinden van de bitSnaps 
met een zachte doek (zoals je mouw) af te 
vegen. Soms kan stof een goede verbinding 
belemmeren. Maak de Bits los, maak de bit-
Snaps schoon en klik alles weer aan elkaar. 

DE GEVOELIGHEID VAN MIJN LIGHT SENSOR 
BLIJFT VERANDEREN.
Verplaats je je circuit tussen verschillende 
ruimten en plaatsen? Lichtomstandigheden 
kunnen variëren afhankelijk van 
verschillende factoren zoals het type licht 
waaronder je werkt of het tijdstip (de zon 
schijnt in verschillende hoeken door de 
ramen afhankelijk van het tijdstip). Als je 
light sensor zich in een nieuwe omgeving 
bevindt (bijvoorbeeld wanneer de zon is 
ondergegaan), moet je de gevoeligheid 
mogelijk opnieuw aanpassen.

IK HEB EEN PROBLEEM MET MIJN 
TEMPERATURE SENSOR. 
1) Als het inkomende signaal in de 
temperature sensor kleiner is dan ~50 % 
power, zal de sensor worden uitgeschakeld 
(d.w.z dat hij geen temperatuursignaal 
doorlaat naar de volgende Bit). Om de 
temperature sensor in te schakelen, zorg 
ervoor dat de Bits ervoor een voldoende 
sterk signaal versturen. Als je bijvoorbeeld 
een slide dimmer voor de temperature 
sensor hebt, schuif de dimmer dan 
helemaal naar boven.

2) De power Bit kan warm worden bij 
veelvuldig gebruik. Als je temperature 
sensor nabij de warme power Bit ligt, kan 
hij een hogere temperatuur dan de rest van 
je omgeving lezen. Als dit gebeurt, probeer 
dan om een wire tussen de power en de 
temperature sensor te plaatsen om hen wat 
ruimte te geven.

MIJN SERVO TRILT.
1) Controleer je batterij. Probeer anders 
eens een volle batterij. Als de batterij 
bijna leeg is, kan de servo vreemd gedrag 
vertonen.
2) Controleer of de wire van de servo goed 
vastzit op de plaat.
3) De servomotor kan maar een bepaald 
gewicht aan. Als je er iets aan bevestigd 
hebt, moet je het gewicht ervan misschien 
verminderen.
4) Als je servo een signaal van een 
light sensor Bit ontvangt, hebben de 
lichtomstandigheden mogelijk een invloed 
gehad op je servo. Sommige fluorescerende 
en LED-lichten knipperen op een zeer hoge 
frequentie en zorgen ervoor dat de light 
sensor schrikachtige signalen verstuurt. Als 
je dit probleem vermoedt, probeer dan 
om alles te verplaatsen naar een andere 
lichtomgeving.

HOE KAN IK DE POSITIE VAN MIJN 
MECHANISCHE ARM VERANDEREN?
Wist je dat je de as uit de servomotor kunt 
verwijderen? Houd het achterste gedeelte 
van de motor goed vast en trek de as eruit. 
Hij zou gemakkelijk moeten loskomen. Je 
kunt de arm vervolgens in de gewenste 
positie draaien en de as weer in de motor 
duwen. Misschien moet je dit een paar 
keer herhalen om de juiste positie te krijgen. 
Zorg ervoor dat je de kleine tandjes in de 
servomotor goed uitlijnt met de inkepingen 
in de as.

IK HEB PROBLEMEN MET DE BEVESTIGING 
VAN HET WIELTJE/DE MOTORMATE OP MIJN 
DC-MOTOR.
De as van de DC-motor en de gaten in het 
wieltje en de motorMate hebben allemaal 
de vorm van een “D”. Zorg ervoor dat 
de vlakke kant van de as op de DC-motor 
gelijk ligt met de vlakke kant van het gat in 
het wieltje/motorMate. 
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• Dit product bevat kleine magneetjes. 
Als magneten worden ingeslikt, kunnen 
ze aan elkaar blijven kleven in het 
darmstelsel, met ernstige ontstekingen 
en de dood tot gevolg. Raadpleeg 
onmiddellijk een arts indien magneten 
worden ingeslikt of ingeademd.
• De meeste Bits zijn kleine 
onderdelen. Dit product is ALLEEN 
geschikt voor kinderen van 3 jaar en 
ouder.
• Verbind NOOIT modules of 
schakelingen aan een stopcontact.
• Raak nooit onderdelen of modules aan 
als ze in beweging zijn.
• Houd geleidende materialen (zoals 
aluminiumfolie, nietjes en paperclips) 
uit de buurt van het circuit en 
verbindingspunten.
• Schakel circuits die niet worden 
gebruikt of die je niet in de gaten 
kunt houden altijd uit.
• Gebruik de Bits nooit in de buurt 
van vloeistoffen.
• Gebruik de Bits nooit in extreme 
omstandigheden, zoals omgevingen 
met extreme hitte of kou, een hoge 

luchtvochtigheid of veel stof of zand.
• Bits kunnen beschadigd raken door 
statische elektriciteit. Ga er dus 
voorzichtig mee om.
• Sommige modules kunnen warm worden 
als ze in bepaalde configuraties 
worden gebruikt. Dit is normaal. 
Verplaats of verwijder modules als ze 
te warm worden.
• Gebruik geen Bits die niet goed 
werken of beschadigd zijn.

ZEER BELANGRIJK
• Voor enkele projecten in dit pakket 
zijn scherpe voorwerpen nodig. Gebruik 
deze voorwerpen ALLEEN onder toezicht 
van een volwassene.

BATTERIJEN
• Probeer niet-oplaadbare batterijen 
niet op te laden
• Oplaadbare batterijen moeten worden 
losgekoppeld van het product voordat 
ze worden opgeladen
• Laad oplaadbare batterijen alleen op 
onder toezicht van een volwassene

INSTRUCTIES
Wij raden littleBits-batterijen van 
9 V aan, maar gewone oplaadbare of 
alkalinebatterijen zijn ook geschikt. 
Lever gebruikte batterijen in bij een 
inleverpunt.
• Verbind de twee batterijpolen niet 
aan geleidend materiaal.

REINIGING EN ONDERHOUD
Reinig Bits ALLEEN met een droge 
doek. Eventueel kan een beetje 
schoonmaakalcohol worden gebruikt. 
Gebruik daarna een droge doek. 

Gebruik GEEN andere 
schoonmaakproducten voor de modules.

 INTERFERENTIE VAN RADIO EN TV  
Dit apparaat voldoet aan de limieten 
voor een Klasse B digitaal apparaat, 
conform Deel 15 van de FCC-
voorschriften. Het gebruik van dit 
apparaat moet voldoen aan de volgende 
twee voorwaarden: 

1) Dit apparaat mag geen schadelijke 
storing veroorzaken.
2) Dit apparaat moet elke storing 
accepteren, waaronder storingen die 
de werking van dit apparaat kunnen 
beïnvloeden.
Deze beperkingen zijn bedoeld 
om een redelijke bescherming 
tegen schadelijke storingen in 
een woonomgeving te bieden. Deze 
apparatuur produceert en gebruikt 
energie in het radiofrequentiegebied 
en kan deze uitstralen, en kan, 
indien niet volgens de instructies 
geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke 
storing aan radiocommunicatie 
veroorzaken. Er is echter geen 
garantie dat in bepaalde situaties 
geen storing zal optreden. Als deze 
apparatuur schadelijke storing 
in radio- of televisieontvangst 
veroorzaakt, wat kan worden 
vastgesteld door de apparatuur in en 
uit te schakelen, kan de gebruiker 
proberen deze storing op te heffen op 
een of meer van de volgende manieren:

• De ontvangstantenne verplaatsen of 
anders richten.
• De afstand tussen het apparaat en de 
ontvanger vergroten.
• De apparatuur aansluiten op een 
andere contactdoosgroep dan die waarop 
de ontvanger is aangesloten.
• De verkoper of een ervaren radio- of 
tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze 
apparatuur die niet uitdrukkelijk 
zijn goedgekeurd door de partij die 
verantwoordelijk is voor de nakoming 
van de voorschriften, kunnen het recht 
van de gebruiker om deze apparatuur te 
bedienen, ongeldig maken.

NOG VRAGEN?
Ga naar littleBits.cc/faq voor 
probleemoplossing en extra 
ondersteuning.

littleBits Electronics Inc. 
601 W 26th Street, M274
NY, NY 10001 
(917)464-4577

www.littleBits.cc
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