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ANATOMIE VAN EEN BIT
Leer hoe je ziet wat de boven- en 
onderkant is.

1

ONDERKANT

BOVENKANT

  SYMBOOL OPEN HARDWARE   
  & LOGO LITTLEBITS  

KLEURCODES OP FUNCTIE
Bits zijn in vier categorieën 
gegroepeerd, die met een kleur 
worden aangegeven.
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      POWER (BLAUW): Power Bits zorgen 
samen met een voedingsbron dat er 
stroom door je circuit gaat.

      INPUT (ROZE): Input Bits accepteren 
een invoer 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 hiermee 
kun je circuits in andere richtingen bouwen.

  BOUWRICHTING  

DE BASIS

BOUW EN 

SPEEL EERST 

MET DIT 

CIRCUIT

i20  
sound trigger

  NAAM BIT  

  BITPOOTJES  

POWER: 
AAN

  BITSNAPS   
  (PICTOGRAMMEN “X”)  

LET OP: SOMS ZIJN TOEZICHT EN HULP VAN EEN VOLWASSENE 
NODIG OM DE ONDERDELEN VEILIG TE GEBRUIKEN
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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

LEES MEER OVER DE BIT MAKEY 
MAKEY OP PAGINA 12.DRAAIEN
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TELEFOONOPLADER

  p1 POWER    DIT IS EEN BIT  

Elk circuit begint met 
voeding. Dat is 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 invoeren te 
bewerken.

De p1 power is alleen 
voor gebruik met een 
batterij van 9 volt.

  HOE HET WERKT  

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                   

  VOORBEELDCIRCUIT  

Lampje Aan

STAND: aan/uit

  p1 POWER  

  o9 BARGRAPH  
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GEWONE 
DIMMERSCHAKELAAR

VOLUMEREGELING 
STEREO

  i6 DIMMER  

  VOORBEELDCIRCUIT  

  DIT IS EEN BIT  

Draai deze dimmer heen 
en weer om je circuit te 
besturen. Als je de knop 
rechtsom draait, gaat er 
meer signaal naar de Bits 
die volgen, waardoor 
lampjes gaan branden, 
motoren sneller gaan 
draaien en het volume van 
buzzers toeneemt.

De dimmer werkt als net 
als de knoppen van een 
kraan. Hoe verder je de 
knop draait, hoe meer 
water er uit de kraan komt. 
De dimmer werkt ongeveer 
hetzelfde: hoe verder je de 
dimmer naar rechts draait, 
hoe meer elektrisch signaal 
er wordt doorgelaten.

  HOE HET WERKT  

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                   

  VOORBEELDCIRCUIT  

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

  MINI-UITDAGING  

  i6 DIMMER  

  o9 BARGRAPH  

  p1 POWER  

DRAAIEN
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LAMPJE AAN BIJ 

KLAPPEN
MENSELIJK OOR

Dit is het onderdeel dat 
geluid meet.

GEVOELIGHEID: "–" dalen, 
"+" stijgen.

  i20 SOUND TRIGGER  

  i20 SOUND TRIGGER    DIT IS EEN BIT  

  HOE HET WERKT  

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                   

  VOORBEELDCIRCUIT  

  MINI-UITDAGING  

Gebruik deze Bit om 
je circuits met geluid 
te besturen! De sound 
trigger luistert naar het 
geluidsniveau in de kamer 
en stuurt een signaal AAN 
als het geluid boven een 
bepaald niveau komt. 
Probeer dit maar eens 
met een Bit die gaat 
branden; maak een circuit 
dat reageert als je met je 
vingers knipt.

De sound trigger heeft 
een microfoon die meet 
hoeveel geluid er in de 
omgeving is. Wanneer 
het geluid een bepaald 
niveau bereikt, laat de 
sound trigger het signaal 
van de voorgaande Bits 
gedurende drie seconden 
door. Gebruik de stelknop 
om in te stellen bij welk 
geluidsniveau de Bit moet 
worden geactiveerd.

Kun je iets maken 
waardoor je wordt 
gewaarschuwd als het 
geluidsniveau te hoog 
wordt?

  o9 BARGRAPH  

  p1 POWER  
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AUTOALARM

  o6 BUZZER    DIT IS EEN BIT  

  HOE HET WERKT  

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                   

  VOORBEELDCIRCUIT  

  MINI-UITDAGING  

De buzzer maakt een 
geluid dat niemand kan 
negeren. Geweldig 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 
meer signaal er wordt 
ontvangen, hoe harder de 
trilling en hoe harder het 
geluid.

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

  o6 BUZZER  

  i6 DIMMER  

  p1 POWER  

DEURBEL

ding  don g!
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MUZIEKWEERGAVE TV-VOLUME

  o9 BARGRAPH    DIT IS EEN BIT  

  HOE HET WERKT  

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                   

  VOORBEELDCIRCUIT  

  MINI-UITDAGING  

De bargraph geeft aan 
hoeveel signaal de Bit 
ontvangt aan de hand van 
vijf led's in verschillende 
kleuren. Probeer dit met 
een dimmer en maakt je 
eigen instelbare lamp.

De bargraph gebruikt vijf 
led's om elektriciteit om 
te zetten in licht. Elke led 
op de kaart heeft een 
bepaalde hoeveelheid 
signaal nodig om te gaan 
branden. Als het signaal 
dat naar de bargraph 
wordt gestuurd toeneemt, 
gaan er meer led's 
branden.

Kun je iets bedenken 
waarmee je je humeur 
kunt meten?

  i6 DIMMER  

  o9 BARGRAPH  

  p1 POWER  
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KRAANWAGEN

  o11 SERVO    DIT IS EEN BIT  

  HOE HET WERKT  

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                     MINI-UITDAGING  

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 kunt 
gebruiken (zoals de 
mechanische arm). Op 
pagina 17-19 staat hoe je 
die kunt gebruiken.

De servo heeft twee 
standen. In de stand 
DRAAIEN bepaalt de invoer 
van andere Bits de positie 
van de arm; probeer de 
gewenste hoek met een 
dimmer in te stellen. In de 
stand ZWAAIEN beweegt 
de servo zelf heen en weer, 
net als ruitenwissers; het 
invoersignaal regelt de 
snelheid van het zwaaien.

De servo zwaait met 
een boog van ongeveer 
110 graden van het ene 
uiteinde naar het andere.

Kun je iets uitvinden 
waardoor je met de servo 
je bureau kunt opruimen?

  VOORBEELDCIRCUIT  

  i6 DIMMER  

  p1 POWER  

STAND: draaien of zwaaien

  o11 SERVO  

RUITENWISSERS

Bevestig de servo-as. 
Zie pagina 17.
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blok pijl rechts

aardingsblok

 w14 MAKEY MAKEY  BIT    DIT IS EEN BIT  

  DEFECTE BIT  

De Makey Makey Bit 
maakt triggers van gewone 
geleidende voorwerpen 
(zoals bananen), waarmee 
je je circuit en zelfs je 
computer kunt besturen. Je 
kunt de Makey Makey Bit 
met krokodillenklemmen 
op deze voorwerpen 
aansluiten. Op pagina's 
24 en 25 lees je meer over 
geleidende materialen.

Je kunt de Makey Makey Bit 
van voeding voorzien via 
een van de drie bitSnaps.

blok spatie/klikken

blok pijl links

STAND: spatie/klikken

signaalgeneratormicro-USB naar 
computer

®

  TOETSENBLOKKEN  
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TOETSENBORD VAN 
EEN COMPUTER DOKTER BIBBER®

Wanneer je de metalen uiteinden 
van beide krokodil len klemmen 
aanraakt, activeer je de buzzer 
die recht tegenover het blok met 
PIJL LINKS staat.

Er gaat een groen led-lampje 
op de Makey Makey Bit 
branden om aan te geven welk 
toetsenblok je activeert.

  VOORBEELDCIRCUIT #1    HOE HET WERKT  

De Makey Makey 
Bit stuurt een signaal 
AAN naar de Bits die 
volgen wanneer er een 
toetsenblok (PIJL LINKS, 
SPATIE/KLIKKEN of PIJL 
RECHTS) via een geleidend 
materiaal op een van 
de AARDINGSBLOKKEN 
is aangesloten. Als je 
in voorbeeldcircuit #1 
beide krokodillenklemmen 
tegelijkertijd aanraakt, loopt 
er elektriciteit vanaf het 
toetsenblok met PIJL LINKS 
naar het AARDINGSBLOK, 
waardoor er een signaal 
AAN naar de buzzer wordt 
geactiveerd. Dit werkt 
omdat mensen geleidend 
zijn. Ja, jij ook!

OPMERKING: Voor 
deze interactie met de 
Makey Makey Bit moet 
je een toetsenblok (PIJL 
LINKS, PIJL RECHTS, 
SPATIE/KLIKKEN) via een 
geleidend materiaal op een 
AARDINGSBLOK aansluiten.

RAAK BEIDE 
KROKODIL-
LENKLEMMEN 
TEGELIJKER-
TIJD AAN.

  ANALOGIEËN UIT DE ECHTE WERELD                                                   

Kun je een grap met 
de Makey Makey Bit 
maken? Welke geleidende 
materialen kun je gebruiken 
om de grap te activeren?

  MINI-UITDAGING  

  p1 POWER  

  w14 MAKEY MAKEY  

  o6 BUZZER  
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  HOE HET WERKT  

Wanneer je de Makey 
Makey Bit met de micro-
USB-kabel op je computer 
aansluit, kan deze fungeren 
als een toetsenbord of muis, 
waarmee je de PIJL LINKS, 
PIJL RECHTS en SPATIE/
KLIKKEN kunt bedienen. 
Wanneer je bijvoorbeeld 
het blok SPATIE/KLIKKEN 
aanraakt samen met een 
AARDINGSBLOK, dan is dit 
hetzelfde als de spatiebalk 
indrukken of linksklikken 
met je muis.

OPMERKING: Voor 
deze interactie met de 
Makey Makey Bit moet 
je een toetsenblok (PIJL 
LINKS, PIJL RECHTS, 
SPATIE/KLIKKEN) via 
een geleidend materiaal 
op een AARDINGSBLOK 
aansluiten.

  VOORBEELDCIRCUIT #2  

MAAK HET 
CIRCUIT 

COMPLEET

ACTIVEER DE SPATIEBALK 
VAN JE COMPUTER

  p1 POWER  

Op het blok SPATIE/KLIKKEN kun 
je de schakelaar verzetten tussen 
de functies SPATIE (spatiebalk) en 
KLIKKEN (linksklikken met de muis 
van je computer).   

  w14 MAKEY MAKEY  

MA   KEY

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

Makey Makey:
click mode

i12 temp.
sensor:
celsius
mode

i13 light
sensor:

dark mode

o11 servo:
turn mode

Makey Makey:
space mode

STAND:
SPATIE
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Wanneer de Makey Makey Bit een 
signaal van de sound trigger en 
bargraph ontvangt, wordt het klikken met 
de muis op je computer geactiveerd.

  w14 MAKEY MAKEY  

  HOE HET WERKT  

Je kunt input Bits gebruiken 
om de toetsen van je 
computer via de micro-USB-
kabel te bedienen. Elke 
input bitSnap regelt het 
toetsenblok er tegenover op 
de Makey Makey Bit.

  VOORBEELDCIRCUIT #3    VOORBEELDCIRCUIT #3  

ACTIVEER HET KLIKKEN MET DE MUIS 
VAN JE COMPUTER

  p1 POWER  

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

Makey Makey:
click mode

STAND:
KLIKKEN

  o9 BARGRAPH  

  i20 SOUND TRIGGER  
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  a7 POOTJES MET PLAKSTRIP    DIT IS EEN ACCESSOIRE  

De pootjes gaan op de 
Bit-voetjes en houden je 
circuit bij elkaar. Op de 
onderkant van de pootjes 
zit een rood afdekstrookje 
dat je kunt verwijderen; 
je kunt je circuits met 
behulp van de plakstrip op 
verschillende oppervlakken 
bevestigen.

  HOE HET WERKT  

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

De pootjes met plakstrips 
kunnen op elk oppervlak 
worden bevestigd: 
papier, karton, plastic, 
eigenlijk alles! Haal het 
afdekstrookje eraf en plak 
de strip vast. OPMERKING: 
De plakstrip van de pootjes 
is voor eenmalig gebruik. 

De Bit-voetjes gaan in de pootjes
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  a19 SERVO-AS    DIT IS EEN ACCESSOIRE  

  HOE HET WERKT  

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 
verwijderd door deze 
voorzichtig op de 
servomotor te trekken. Dit 
is handig als je de gaten 
voor een andere uitvinding 
wilt verplaatsen.LIJN DE TANDEN OP DE AS 

UIT MET DE TANDEN IN DE 
OPENING VAN DE AS
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Hierin past een 
markeerstift van het 
type Sharpie™.

Geschikt voor een pen

  a23 MECHANISCHE ARM    DIT IS EEN ACCESSOIRE  

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

  HOE HET WERKT  

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

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

GEBRUIK EEN 
KRUISKOP-
SCHROEVEN-
DRAAIER

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



19

GEBRUIK EEN 
KRUISKOP-
SCHROEVEN-
DRAAIER

Voetjes voor 
bevestigingsplaat 
en pootjes

Bevestig op de 
servobevestiging met 
de meegeleverde 
#6 schroeven

  a24 SERVOBEVESTIGING    DIT IS EEN ACCESSOIRE  

Met de servobevestiging 
kun je je servo op een 
bevestigingsplaat of in 
een paar littleBits-pootjes 
bevestigen. 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 
kruiskopschroevendraaier 
om te voorkomen dat de 
servo omhoog en omlaag 
schuift.
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  a26 BEVESTIGINGSPLAAT    DIT IS EEN ACCESSOIRE  

De bevestigingsplaat is 
de basis van sommige 
uitvindingen. Hiermee 
bescherm je je circuit 
tegen beschadigingen 
en kun je het gemakkelijk 
verplaatsen! Het biedt ook 
een basisconstructie, wat 
handig is bij het bouwen 
van uitvindingen zoals 
auto's.

  HOE HET WERKT  

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 PRINT-
PLAAT
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De kleine stekker wordt 
op de Makey Makey 
Bit aangesloten

  DIT IS EEN ACCESSOIRE  

Met de krokodillenklemmen 
kun je de Makey Makey Bit 
met behulp van geleidende 
materialen verbinden.

  HOE HET WERKT  

De krokodillenklemmen 
verlengen het elektrische 
signaal tot voorbij de 
Makey Makey Bit, omdat de 
klemmen en kabels geleidend 
zijn. Als je een klem op de 
Bit wilt aansluiten, knijp je het 
plastic op de klem in om hem 
te openen en plaats je deze 
in de gaten op de plaat. Het 
vrije uiteinde van de klem kan 
op een geleidend materiaal 
of voorwerp worden 
aangesloten. Zie pagina 
25 voor voorbeelden van 
geleidende materialen.

DRUK DE KLEM IN OM 
DEZE TE OPENEN EN 
PLAATS DE KLEM IN DE 
GATEN OP DE PLAAT

  DIT IS EEN ACCESSOIRE  

Gebruik de micro-USB-kabel 
om de Makey Makey Bit op 
je computer aan te sluiten.

  HOE HET WERKT  

De micro-USB-kabel verstuurt 
informatie tussen de Makey 
Makey Bit en de computer. 
Als je bijvoorbeeld het blok 
PIJL LINKS van de Makey 
Makey Bit activeert, wordt 
er informatie via de kabel 
verstuurd om de toets PIJL 
LINKS op de computer te 
bedienen.

  MICRO-USB-KABEL  

  KROKODILLENKLEMMEN  

De grote stekker 
past in je computer
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  CREATE  

IN ELKAAR ZETTEN.  Je kunt 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 
prototype 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. Spelen is de testfase van 
de uitvinding. Je hebt de kans om te zien 
hoe goed je uitvinding werkt en je kunt op 
zoek gaan naar manieren om je uitvinding 
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 je inspireren 
door te bekijken wat anderen hebben 
gedeeld. Creëer, speel en remix andere 
uitvindingen. Zo worden geweldige nieuwe 
uitvindingen geboren.

DE LITTLEBITS™  
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 om 
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 wilt, kun 
je remixen terwijl je aan het spelen bent, 
of delen terwijl je aan het creëren bent. 
Iedere fase van de uitvindingscyclus 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.

THE 
LITTLEBITS 

INVENTION 
CYCLE

PLA
Y

SH
A

RE

CREATE

REMIX
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INDEX MET PICTOGRAMMEN

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

TEST JE CIRCUIT
Voordat je met je nieuwe 
uitvinding gaat spelen, schakel 
je de stroom in en controleer 
je of alle Bits doen wat ze 
moeten doen.

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

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

RAAK BEIDE KROKODIL-
LENKLEMMEN 
 TEGELIJKERTIJD AAN.
Door het metaal aan beide 
kanten van de krokodillen-
klemmen aan te raken wordt 
het geleidend vermogen van 
je lichaam gebruikt om je 
Makey Makey® Bit-circuit te 
voltooien.

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

GEBRUIK ELASTIEKJES OF 
AFPLAKBAND 
Dit pictogram laat je weten 
wanneer je elastiekjes of af-
plakband moet gebruiken om 
iets op zijn plek te houden. 

KRUISKOPSCHROEVEN-
DRAAIER
Voor de metalen schroeven 
in je set heb je een kruiskop-
schroevendraaier nodig (niet 
meegeleverd). Gebruik de 
plastic paarse schroeven-
draaier niet voor deze 
schroeven.

GEBRUIK EEN SCHAAR
Als je dit pictogram ziet, 
moet je een schaar gebruiken 
om je knutselmaterialen te 
knippen. 

DRAAIEN
Soms moet je onderdelen van 
de Bits draaien. De richting 
van de pijl geeft aan in welke 
richting je moet draaien. 

KROKODILLENKABEL 
VASTMAKEN
Knijp in de achterkant van 
de krokodillenklem en steek 
de puntjes afzonderlijk in 
de gaten.
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GELEIDERS OF ISOLATORS

MET KROKODILLENKLEMMEN KUN JE GELEIDEND MATERIAAL TOEVOEGEN AAN JE 
UITVINDINGEN DIE VAN STROOM WORDEN VOORZIEN DOOR DE MAKEY MAKEY® 
BIT™. NIET ELK MATERIAAL IS EVEN GESCHIKT.

GELEIDERS bestaan uit een materiaal dat, net als fruit, goed een elektrische stroom door 
zich laat stromen. 

ISOLATORS bestaan uit een materiaal dat, net als sokken, geen elektrische 
stroom door zich laat stromen. Deze werken niet met je Makey Makey Bit.
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GOEDE GELEIDERS

aluminium 
folie

bestek

mensen en 
huisdieren

metalen potten 
en pannen

groente en fruit

de meeste 
vloeistoffen

sleutels

grafiet

planten

munten
METALEN zijn 
fantastische 
geleiders.

De meeste dingen die 
WATER bevatten zijn goede 
geleiders (opmerking: de 
Makey Makey Bit is niet 
waterdicht).

MINI-UITDAGING: Wat is het langste circuit dat je kunt maken met je Makey Makey Bit 
en geleiders? Ga je de hele kamer door? En rond het hele huis?
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CREEPY EYEBALLS 

MAAK EEN GRIEZELIG KAMERAADJE dat groen gaat 
gloeien als het een geluid hoort. Maak een unieke 
persoonlijkheid voor je Creepy Eyeballs, en zet je nieuwe 
kameraadje vervolgens in de voorraadkast om je pa te 
laten schrikken, of onder je bed om een streek met je 
huisdier uit te halen!

UITVINDING 01

  20
MIN 

(MiNiMAAL)

TIJD NIVEAU
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a1 batterij & kabel

•papier
•markeerstiften

•schaar
•afplakband

(niet meegeleverd)

p1 power i20 sound trigger

sjabloon A

o9 bargraph a7 pootjes met 
plakstrip (×2)

a4 schroeven-
draaier

BOUW JE CIRCUIT.1

BITSTM + MATERIALEN

  o9 BARGRAPH  

  i20 SOUND TRIGGER  

  p1 POWER  
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STEL DE SOUND TRIGGER IN EN TEST HEM. Als je klapt, moet de bargraph drie 
seconden oplichten. 3

BEVESTIG DE POOTJES MET PLAKSTRIP AAN JE CIRCUIT. 2

GEVOELIGHEID “+”
HELEMAAL NAAR 
RECHTS 

POWER:
AAN

TEST JE CIRCUIT
PROBLEEMOPLOSSING
PG 74
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PLAATS DE SJABLOON 
OP HET CIRCUIT 5

BEVESTIG SJABLOON A.4
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AANPASSEN! Teken crazy eyeballs op een stuk papier en plaats ze binnen in 
je sjabloon. 7

LAAT JE GELUIDSGEACTIVEERDE CREEPY EYEBALLS OPLICHTEN! 
Maak een geluidje. 6

GEBRUIK EEN 
SCHAAR:
KNIP JE SPECIALE 
OGEN UIT 

GEBRUIK PLAKBAND:
HOUD JE OGEN OP 
HUN PLAATS

PROFESSIONELE TIP:
LEG JE CREEPY EYES 
OP EEN DONKERE 
PLEK VOOR HET BESTE 
EFFECT!
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MAAK JE FAMILIE EN 
VRIENDEN AAN HET 

SCHRIKKEN! Leg je Creepy 
Eyeballs in donkere 

hoekjes. Is het enger als 
ze in een spiegel worden 

gerefl ecteerd? HOE HET WERKT
De POWER Bit stuurt signalen naar het 
circuit.

Als de SOUND TRIGGER geluid 
waarneemt, laat deze drie seconden lang 
een signaal door.

De BARGRAPH licht op wanneer het een 
signaal ontvangt, waardoor het gezicht 
zichtbaar is.
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ZORG DAT HIJ BEWEEGT. Voeg 
een servo toe om je spookachtige 
uitvinding tot leven te brengen!

PROBEER DEZE IDEEËN OM JE UITVINDING AAN TE 
PASSEN. EN BEDENK DAN JE EIGEN AANPASSINGEN! 

PROBEER JE CREEPY EYES UIT OP 
NIEUWE PLEKKEN Hang ze aan je 
deur om bezoekers te begroeten, of 
maak een heel nieuw bordje!

HACK VERSCHILLENDE 
VOORWERPEN. Maak iemand aan 
het schrikken door je circuit aan 
andere voorwerpen in je kamer toe 
te voegen.

B

C

A



33

MOVINGCOLLAGE

MAAK EEN INTERACTIEF KUNSTWERK dat op jouw 
verzoek kan wiebelen en dansen. Breng de muren tot 
leven met unieke bewegende meesterstukken die je 
maakt met afbeeldingen uit tijdschriften, een poster of 
kunstwerken die je op school hebt gemaakt.

UITVINDING 02

  30
MIN 

(MiNiMAAL)

TIJD NIVEAU
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a1 batterij & kabel

•kruiskopschroe-
vendraaier

•schaar
•afplakband

•tijdschrift, poster 
of kunstwerk

(niet meegeleverd)

p1 power i6 dimmer o11 servo

#6 schroeven (×3)

BOUW JE CIRCUIT.1

BITSTM + MATERIALEN

  o11 SERVO  

  i6 DIMMER  

  p1 POWER  

a7 pootjes met 
plakstrip (×4)

a23  
mechanische arm

a24  
servobevestiging a19 servo-as
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DRUK DE SERVO VAN DE ZIJKANT IN DE SERVOBEVESTIGING EN SCHROEF 
HEM VAST.3

DRUK DE SERVO-AS OP DE SERVO.2

GEBRUIK EEN 
KRUISKOP-
SCHROEVEN-
DRAAIER

MAAR ÉÉN
SCHROEF 
NODIG
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 BEVESTIG DE POOTJES MET PLAKSTRIP AAN JE CIRCUIT. 5

SLUIT DE MECHANISCHE ARM AAN OP DE SERVO-AS.4 GEBRUIK EEN 
KRUISKOP-
SCHROEVEN-
DRAAIER
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TEST JE CIRCUIT. Schakel de stroom in en draai aan de knop van de dimmer. 
De servo-arm moet heen en weer zwaaien.7

STEL DE SERVO IN OP DRAAISTAND.6

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

STAND:
DRAAIEN

TEST JE CIRCUIT 
PROBLEEMOPLOSSING
PG 74

POWER: 
AAN

DRAAIEN
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GEBRUIK 
PLAKBAND

GEBRUIK EEN 
SCHAAR

BEVESTIG DE BEWEGENDE AFBEELDING AAN DE MECHANISCHE ARM.9

MAAK EEN VERHAAL MET JE MOVING COLLAGE Je hebt twee afbeeldingen 
nodig. Knip een achtergrond en een bewegende afbeelding uit.8
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ER

W
IJ

D
ER

 D
EZ

E 
PO

ST
ER

 V
O

O
RZ

IC
H

TI
G

 



iii

 V
ER

W
IJ

D
ER

 D
EZ

E 
PO

ST
ER

 V
O

O
RZ

IC
H

TI
G

 

W
IJ M

A
K

EN
  

D
E W

ERELD
 

W
A

A
RIN

  
W

E W
ILLEN

 
W

O
N

EN
.



iv



v

R
U

LE
  Y

O
U

R 
 R

O
O

M



vi

W
IJ M

A
K

EN
 

D
E W

ERELD
 

W
A

A
RIN

 
W

E W
ILLEN

 
W

O
N

EN
.

W
IJ M

A
K

EN
  

D
E W

ERELD
 

W
A

A
RIN

  
W

E W
ILLEN

 
W

O
N

EN
.



39

W
IJ M

A
K

EN
 

D
E W

ERELD
 

W
A

A
RIN

 
W

E W
ILLEN

 
W

O
N

EN
.

W
IJ M

A
K

EN
 

D
E W

ERELD
 

W
A

A
RIN

 
W

E W
ILLEN

 
W

O
N

EN
.

VERWIJDER DE PLAKSTRIP VAN DE POOTJES 
EN PLAK HET CIRCUIT AAN JE COLLAGE. 11

BEVESTIG DE AFBEELDING VOOR DE ACHTERGROND AAN DE MUUR EN 
PLAK ALLE HOEKEN GOED VAST.10

GEBRUIK 
PLAKBAND
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LAAT HET BEWEGEN! Draai de dimmer om het bewegende element sneller 
of langzamer over de achtergrond te verplaatsen.12

PAS DE POSITIE VAN DE 
MECHANISCHE ARM AAN 
ZODAT DEZE NAAR DE 
DOOR JOU GEWENSTE 
PLEK ZWAAIT.
PROBLEEMOPLOSSING 
PG 75

GEBRUIK PLAKBAND: 
BEVESTIG JE BATTERIJ 
AAN DE WAND
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HANG JE MOVING 
COLLAGE OP IN JE KAMER 

en laat mensen de dimmer 
gebruiken om met je 

kunstwerk te spelen. Hoe 
reageren ze?HOE HET WERKT

De POWER Bit stuurt signalen naar het 
circuit.

De DIMMER bepaalt hoeveel signaal er 
naar de servo gaat.

De snelheid van de SERVO is afhankelijk 
van de hoeveelheid signaal die de servo 
ontvangt van de dimmer. Hoe meer 
signaal er wordt ontvangen, hoe meer 
het zwaait.
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PROBEER DEZE IDEEËN OM JE UITVINDING 
AAN TE PASSEN. EN BEDENK DAN JE EIGEN 
AANPASSINGEN!  

MAAK HET 3D. Maak een spel 
van je kunstwerk. Gooi papieren 
vliegtuigjes door een bewegende 
ring. Test hoe precies je kunt 
gooien door het doel sneller te 
bewegen.

VOEG LICHTEFFECTEN TOE Probeer 
het in het donker Wat gebeurt er 
als je een bargraph aan je circuit 
toevoegt?

MAAK HET INTERACTIEF. Kun je 
ervoor zorgen dat je kunstwerk 
reageert op geluid? Vervang de 
dimmer door de sound trigger om 
ervoor te zorgen dat je circuit op 
geluid reageert.

B

C

A
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BUZZING 
BOOKLET
MAAK EEN BUZZER MET DIT BOEKJE en een Makey 
Makey Bit. Je kunt nu bijna alles veranderen in een 
elektronisch apparaat! Maak nog gekkere verzinsels door 
willekeurige voorwerpen, zoals bananen toe te voegen 
en gebruik ze om spelletjes te bedenken.

UITVINDING 03

  20
MIN 

(MiNiMAAL)

TIJD NIVEAU
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a1 batterij & kabel

krokodillen-
klemmen  

(×2)

•potlood

(niet meegeleverd)

p1 power o6 buzzerw14 Makey Makey® BitTM

BOUW JE CIRCUIT.1

BITS + MATERIALEN

a7 pootjes met 
plakstrip (×2)

  o6 BUZZER  

  w14 MAKEY MAKEY  

  p1 POWER  
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BEVESTIG TWEE KROKODILLENKLEMMEN AAN DE MAKEY MAKEY BIT - EENTJE 
AAN HET SPATIE-/KLIKBLOK EN DE ANDERE AAN HET AARDINGSBLOK.3

BEVESTIG DE POOTJES MET PLAKSTRIP AAN JE CIRCUIT ZODAT JE BITS STEVIG 
VAST ZITTEN.2
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SCHAKEL DE POWER IN EN TEST JE CIRCUIT. Je lichaam is een geleider, dus als 
je beide klemmen vasthoudt gaat er elektriciteit door de Makey Makey Bit, en 
gaat er een AAN-signaal naar de buzzer Bit.4

TEST JE CIRCUIT
PROBLEEMOPLOSSING
PG 74

POWER:
AAN

RAAK BEIDE 
KROKODILLEN-
KLEMMEN 
TEGELIJKERTIJD 
AAN.
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VOUW DE HOEK VAN DEZE 
PAGINA OM EN DRUK DE KNOP 
STEVIG OP DE OMGEVOUWEN 
HOEK. De buzzer moet nu klinken.

GEBRUIK EEN POTLOOD OM DE 
DRIE VORMEN ZO DONKER ALS 
MOGELIJK IN TE VULLEN.5

7

HIER VOUW
EN

BEVESTIG KROKODILLENKLEMMEN 
AAN DE POTLOODRANDEN VAN 
DEZE PAGINA.6

GEBRUIK EEN 
GRAFIET-
POTLOOD
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HET LEEFT!  Je boekje is nu een 
elektronisch apparaat. 
Daag je vrienden uit 

voor een quiz, en kijk 
wie er het snelste kan antwoorden.HOE HET WERKT

De POWER Bit voorziet het circuit van 
elektriciteit.

De MAKEY MAKEY Bit stuurt een AAN-
signaal als het SPATIE/KLIK-blok en het 
AARDINGSblok worden aangesloten. 
Als je de pagina omvouwt raken de met 
potlood ingekleurde vormen elkaar, zodat 
er elektriciteit door het circuit kan stromen.

De BUZZER klinkt als hij een signaal krijgt 
van de Makey Makey Bit.     
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PROBEER DEZE IDEEËN OM JE UITVINDING AAN TE 
PASSEN. EN BEDENK DAN JE EIGEN AANPASSINGEN! 

ACTIVEER JE BUZZER MET EEN 
VUISTSLAG! Laat één iemand de 
vasthouden, terwijl de ander de 
SPATIE/KLIK-klem vasthoudt. Sla 
erop zodat de buzzer afgaat!

BRENG ANDERE VOORWERPEN 
TOT LEVEN.  Als je geen klem in 
dit boekje wilt zetten, kun je de 
krokodillenklemmen gebruiken op 
andere geleidende materialen, 
zoals metalen gebruiksvoorwerpen 
en voedsel. Raak beide voorwerpen 
aan om de buzzer te activeren.

GEBRUIK ANDERE GELEIDENDE VOORWERPEN OM DE MET POTLOOD 
INGEVULDE VORMEN TE VERBINDEN EN DE BITS TE ACTIVEREN. Gebruik metalen 
voorwerpen zoals lepels en munten of voedsel zoals bananen en citroenen en 
zorg ervoor dat ze beide vormen tegelijkertijd aanraken.

B

C

A

bu
zz

! b

uzz!
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BURGLAR  
BUZZER
MAAK JE EIGEN INBRAAKALARM waarmee je dieven op 
heterdaad betrapt! Bescherm je kostbare bezittingen met 
dit automatische alarm, dat klinkt en blijft klinken wanneer 
iemand je spullen probeert te stelen. Geen overvallen met 
jou in de buurt.

UITVINDING 04

  30
MIN 

(MiNiMAAL)

TIJD NIVEAU
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a1 batterij & kabel

krokodillen-
klemmen 

(×2)
Rule Your Room Kit 

-doos

•papier
•schaar

•afplakband
•draad

•aluminiumfolie

(niet meegeleverd)

p1 power o4 buzzer
a26  

bevestigingsplaat

BOUW JE CIRCUIT.1

BITSTM + MATERIALEN

  o4 BUZZER  

  w14 MAKEY MAKEY  

  p1 POWER  

w14 Makey Makey® BitTM
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KLEM JE KROKODILLENKLEM AAN HET LINKER PIJLBLOK EN DE TWEEDE 
KROKODILLENKLEM AAN HET AARDINGSBLOK.3

DRUK JE CIRCUIT OP DE BEVESTIGINGSPLAAT.2
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PLAK EEN GROOT STUK FOLIE 
AAN DE ONDERKANT VAN JE 
'RULE YOUR ROOM KIT'-DOOS 
EN EEN KLEINER STUKJE FOLIE 
OP JE TAFELBLAD.

5

SCHAKEL DE POWER IN EN TEST JE CIRCUIT. Je lichaam is een geleider, dus als 
je beide klemmen vasthoudt gaat er elektriciteit door de Makey Makey Bit, en 
gaat er een AAN-signaal naar de buzzer Bit.4

RAAK BEIDE 
KROKODILLEN-
KLEMMEN 
TEGELIJKERTIJD 
AAN 

TEST JE CIRCUIT
TROUBLESHOOTING
PG 74

POWER:
AAN

GEBRUIK 
PLAK-
BAND



54

7

MAAK JE CIRCUIT AAN BEIDE KANTEN 
VAN DE DOOS VAST EN DE 
KROKODILLENKLEMMEN 
AAN DE TWEE STUKJES 
FOLIE.

MAAK EEN STRUIKELDRAAD – hierdoor gaat de BURGLAR 
BUZZER af. Knip een stukje papier af dat groter is dan 
het kleine stukje folie.

6 GEBRUIK PLAK-
BAND OF EEN 
ELASTIEKJE
OM DE BEVES-
TIGINGSPLAAT 
AAN DE DOOS 
TE BEVESTIGEN
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9

PLAK EEN STUKJE DRAAD AAN JE STRUIKELDRAAD EN AAN HET VOORWERP 
DAT JE WILT BESCHERMEN.

PLAATS DE STRUIKELDRAAD ZO, DAT HET KLEINE STUKJE 
FOLIE HELEMAAL BEDEKT IS. Dit is om te voorkomen 
dat dit het stukje folie aan de onderkant van de 
doos aanraakt.

8
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PLAATS JE DOOS OP DE 
STRUIKELDRAAD EN PLAATS 
JE VOORWERP BOVEN 
OP DE DOOS.

PROBEER HET UIT! Als je de spaarpot 
van de doos pakt, moet de doos de 
struikeldraad tussen de twee 
stukjes folie uittrekken, zodat 
de BURGLAR BUZZER 
afgaat.

10

11

GEBRUIK 
PLAKBAND
OM DE DOOS 
AAN JE TAFELBLAD 
VAST TE MAKEN
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DAAG EEN VRIEND UIT 
OM JE SPAARPOT TE STELEN 

ZONDER DAT HET ALARM AFGAAT. 

HOE HET WERKT
De POWER Bit voorziet het circuit van 
elektriciteit.

De MAKEY MAKEY Bit stuurt een AAN-
signaal als het LINKER PIJL blok en het 
AARDINGSblok een verbinding maken. 
Dit gebeurt als het papier tussen de twee 
stukje folie vandaan wordt getrokken, 
zodat de elektriciteit door het circuit kan 
stromen.

De BUZZER-bit klinkt als hij een signaal 
krijgt van de Makey Makey Bit.
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VERBETER JE BEVEILIGING.Probeer 
de servo te gebruiken voor een 
zwaaisignaal.

PROBEER DEZE IDEEËN OM JE UITVINDING AAN TE 
PASSEN. EN BEDENK DAN JE EIGEN AANPASSINGEN! 

MAAK EEN MEER ONOPVALLENDE 
BUZZER. Kun je een betere manier 
bedenken, zodat je uitvinding niet 
opvalt in je kamer? Probeer het vast 
te maken aan een gebruiksvoorwerp.

PROBEER HET UIT IN EEN ANDERE 
OMGEVING. Kijk wie je voor de 
gek kunt houden!

B

C

A
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DOMAIN  
DEFENDER
MAAK JE EIGEN VERDEDIGINGSSYSTEEM om op je 
spullen te passen. Waarschuwing: Geen toegang! 
Sluit de Domain Defender aan op je ladenkast, zodat 
deze loyale helper projectielen schiet naar mensen 
die proberen in te breken. Blijf hem aanpassen 
om nauwkeurigheid, vermogen en camouflerende 
capaciteiten te verbeteren.

UITVINDING 05

  40
MIN 

(MiNiMAAL)

TIJD NIVEAU
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a1 batterij & kabel

#6 schroeven (×4) sjabloon B
a26  

bevestigingsplaat

• aluminiumfolie
•afplakband

•zware boeken
•ladekast

(niet meegeleverd)

p1 power o11 servow14 Makey Makey® BitTM

BOUW JE CIRCUIT.1

BITSTM + MATERIALEN

a24 servobeves-
tiging

krokodillen-
klemmen 

(×2)

a23 mechanische 
arm

  o11 SERVO  

  w14 MAKEY MAKEY  

  p1 POWER  

a19 servo-as
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DRUK DE SERVO VAN DE ZIJKANT IN DE SERVOBEVESTIGING EN SCHROEF 
DEZE VAST.3

DRUK DE SERVO-AS OP DE SERVO EN ZET DE SERVO OP DE DRAAISTAND.2

GEBRUIK EEN 
KRUISKOP-
SCHROEVEN-
DRAAIER.

MAAR ÉÉN
SCHROEF NODIG

STAND:
DRAAIEN

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
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Bevestig de mechanische arm 
met de voeding ingeschakeld 
aan de servo-as, parallel aan de 
bevestigingsplaat, zoals te zien is 
op de afbeelding.

5

POWER:
AAN

GEBRUIK EEN 
KRUISKOP-
SCHROEVEN-
DRAAIER

DRUK JE CIRCUIT EN DE SERVOBEVESTIGING OP DE BEVESTIGINGSPLAAT.4
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BEVESTIG EEN KROKODILLENKLEM AAN HET LINKER PIJLBLOK VAN DE MAKEY 
MAKEY BIT EN DE ANDERE AAN HET AARDINGSBLOK.

TEST JE CIRCUIT! Door de einden van beide krokodillenklemmen aan te raken 
moet de servo naar rechts zwaaien.

6

7
TEST JE CIRCUIT
PROBLEEMOPLOSSING
PG 74

RAAK BEIDE 
KROKODILLEN-
KLEMMEN 
 TEGELIJKERTIJD 
AAN.
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SLUIT JE CIRCUIT OP EEN BOEK AAN.8

GEBRUIK PLAKBAND 
OF ELASTIEKJES: 
MAAK JE CIRCUIT AAN 
HET BOEK VAST
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ZORG DAT ER EEN 
KLEINE RUIMTE IS 
TUSSEN DE TWEE 
STUKJES FOLIE!

MAAK EEN BAK VOOR DE LANCEERINRICHTING MET BEHULP VAN 
SJABLOON B.10

PLAK TWEE STUKJES FOLIE  
AAN DE RAND VAN DE LADE  
EN MAAK DE KROKODILLEN-
KLEMMEN ZOALS AANGEGEVEN 
AAN DE FOLIE VAST.

9
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VERFROMMEL EEN HALVE PAGINA KLADBLOKPAPIER OF EEN KLEIN 
STUKJE FOLIE OM WEG TE SCHIETEN.12

LAAT DE BAK OVER HET VRIJE 
UITEINDE VAN DE MECHANISCHE 
ARM GLIJDEN.11

PROFESSIONELE 
TIP: INDIEN 
NODIG KUN 
JE PLAKBAND 
GEBRUIKEN OM 
DE SJABLOON 
VAST TE MAKEN.

PROFESSIONELE TIP:
SCHRIJF EEN BESCHULDIGENDE 
BOODSCHAP IN JE 
VERFROMMELDE PROJECTIEL.
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LANCEERTIJD! Als de lade 
wordt geopend, raken 
de stukjes folie elkaar en 
activeren ze de servo.

13

TEST JE CIRCUIT 
PROBLEEMOPLOSSING 
PG 74

krshh
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DOE NET ALSOF JE 
EEN INDRINGER BENT DIE 

DOOR JE LADE PROBEERT 
TE ROMMELEN. Is de 

lanceerinrichting in de 
goede richting opgesteld? 

Wat kun je veranderen om 
je verdedigingssysteem 

te verbeteren?HOE HET WERKT
De MAKEY MAKEY Bit stuurt een AAN-
signaal als het LINKER PIJLblok en het 
AARDINGSblok een verbinding maken. 
Dit gebeurt wanneer de lade open wordt 
getrokken en de twee stukjes folie elkaar 
aanraken, zodat de elektriciteit door het 
circuit kan stromen.

Als de SERVO het signaal ontvangt, 
draait hij, zodat de arm ook draait en het 
projectiel werpt.

MECHANISCHE ARM: Als de bak verder 
van de hub verwijderd is, is er meer kracht 
voor nodig 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.

De POWER bit voorziet 
het circuit van 
elektriciteit.
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PROBEER DEZE IDEEËN OM JE UITVINDING 
AAN TE PASSEN. EN BEDENK DAN JE EIGEN 
AANPASSINGEN! 

VOEG EEN ALARM TOE. Probeer 
een buzzer aan je verdediging 
toe te voegen om je indringers op 
heterdaad te betrappen!

VERBETER DE LANCEERARM. 
Probeer de arm te verlengen of 
de bakjabloon te vervangen door 
andere materialen, zoals een 
papieren bekertje.

VERSTOP JE VERDEDIGING.
Houd indringers in het ongewisse 
door de DOMAIN DEFENDER op 
verschillende plaatsen neer te 
zetten of achter iets te verbergen.

B

C

A

DOE NET ALSOF JE 
EEN INDRINGER BENT DIE 

DOOR JE LADE PROBEERT 
TE ROMMELEN. Is de 

lanceerinrichting in de 
goede richting opgesteld? 

Wat kun je veranderen om 
je verdedigingssysteem 

te verbeteren?
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MAAK EEN  
KEUKEN-
UITVINDING
TIJD OM TE GAAN SPELEN MET JE ETEN. Automatische 
voedingsmachines, sauskatapulten, een alarm dat je laat 
weten wanneer je de perfecte hoeveelheid melk aan je 
cornflakes hebt toegevoegd... Je missie voor deze uitdaging 
is om de toekomst van koken en eten uit te vinden. 

UITDAGING

1

3

2

4

MAAK EEN LIJST VAN VOEDSEL 
DAT JE ELKE DAG EET. Denk na over 
waar je zoal mee te maken krijgt bij 
het klaarmaken en opeten van dat 
voedsel (ingrediënten verzamelen, 
koken, eten, schoonmaken). 

BEKIJK JE DOOS MET BITS EN 
MATERIALEN EN DENK NA OVER 
WAT JE DAARMEE KUNT DOEN. Zou 
beweging, licht of geluid helpen? Als 
je niet zeker weet wat je allemaal met 
een Bit™ kunt doen, klik hem dan aan 
een circuit en ga experimenteren. 
Weet je het nog steeds niet, lees 
dan het gedeelte “Bit Index” op 
blz. 6–21.

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.

KIES HET KLUSJE DAT JE 
MAKKELIJKER WILT MAKEN. Dat kan 
het klusje zijn dat je het leukst vindt 
om aan te pakken of dat het meeste 
tijd kost. 

TIP: PROBEER TE BEDENKEN HOE JE ALLEDAAGSE 
VOORWERPEN KUNT VERBETEREN MET BEHULP 
VAN BITS. STOELEN, POTTEN EN PANNEN EN 
MELKPAKKEN KUNNEN ALLEMAAL EEN GOEDE 
BASIS VOOR EEN PROTOTYPE ZIJN.

60
MIN 

(MiNiMAAL)

TIJD NIVEAU



71

A

1

B

2

KNOTSGEKKE EXPERIMENTEN 
ZIJN ONDERDEEL VAN HET 
UITVINDPROCES. Vaak komt de beste 
oplossing uit onverwachte hoek! Doe 
je ogen dicht en pak blind een Bit. 
Wat zou er gebeuren als je deze Bit 
in je uitvinding gebruikt?

ORGANISEER EEN ETENTJE MET JE 
UITVINDERSVRIENDEN. Nodig al 
je vrienden uit voor een avondje 
eten en bouwen. Deel je uitvinding 
en probeer te ontdekken wat jullie 
samen kunnen maken om een 
eenvoudig etentje te veranderen in 
het diner van de toekomst.

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.

Deel ook foto's en filmpjes van je 
vroege prototypes. De littleBits-
community vindt het leuk om te zien 
wat je allemaal hebt geprobeerd.

TEST JE PROTOTYPE. Zet je uitvinding in 
werking om te zien hoe alles functioneert. 
Misschien werkt een en ander 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.
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MEER UITVINDINGEN ZIEN?

CARROT CONTROL PAD
Kun je groenten gebruiken 
om het universum te 
redden? Speel je favoriete 
game met deze Carrot 
Control Pad, op basis van 
de Makey Makey Bit.

TOP SECRET SAFE
Zorg ervoor dat niemand 
je kostbare bezittingen 
kan zien met deze kluis 
die je rustig overal kunt 
neerzetten! De met trigger 
geactiveerde kluis springt 
open als je aan het juiste 
hendeltje trekt.

PROGRAMMABLE POP-UP 
PUPPET Ieder kind heeft een 
medeplichtige nodig. Maak 
een programmeerbare 
pop-up-pop die je moeder 
een poets kan bakken, je 
computer kan beschermen 
en alles zegt wat je maar 
wilt!

INVENTION 07

UITVINDING 06

INVENTION 08
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WOORDENLIJST 
 BRAINSTORMEN  Brainstormen is een creatieve bezigheid die een groot aantal nieuwe 
ideeën kan opleveren. Brainstormen kan op veel verschillende manieren. Laat je fantasie 
de vrije loop. Vaak komt de beste oplossing uit onverwachte hoek!  CIRCUIT  Circuits 
zijn paden voor elektrische stroom.  CW  Clockwise. Met de klok mee naar rechts 
draaien.  GELEIDER  Een geleider is materiaal waardoor elektriciteit kan stromen.  CCW 
Counterclockwise. Tegen de wijzers van de klok in naar links draaien.  CREATE  Dit is 
de eerste fase van de littleBits Invention Cycle, waarin je nieuwe ideeën bedenkt en 
ze tot leven wekt met je eerste prototype.  INPUT  Input bits zijn knoppen, schakelaars 
en sensoren; de ogen en oren van het systeem. Ze interpreteren de omgeving om 
dingen in gang te zetten.  ISOLATIE  Isolatie is materiaal waardoor geen elektriciteit 
kan stromen.  UITVINDING  Iets wat je gemaakt hebt met je eigen vindingrijkheid, 
experimentjes en verbeeldingskracht.  OUTPUT  Output Bits voeren de opdrachten 
van input Bits uit om visuele, fysieke en hoorbare effecten te produceren. Over het 
algemeen doen ze iets, zoals oplichten, zoemen of bewegen.  PLAY  Dit is de tweede 
fase van de Invention Cycle, waarin je je eerste prototype voor het eerst test.  POWER  
De energie die nodig is om al het werk te doen.  PROTOTYPE  Een model dat bedoeld 
is om een idee uit te proberen.  REMIX  Dit is de derde fase van de Invention Cycle, 
waarin je experimenteert met aanpassingen om te kijken of je je prototype nog kunt 
verbeteren.  SENSOR  Een sensor is een apparaatje dat iets in de omgeving detecteert of 
meet en omzet in een elektrisch signaal.  SHARE  Dit is de vierde fase van de Invention 
Cycle, waarin je je uitvinding aan anderen laat zien om feedback te krijgen en andere 
uitvinders te inspireren.  SIGNAAL  Een signaal is een elektrische boodschap die van 
de ene Bit naar de andere wordt gestuurd. Input Bits veranderen de boodschap van 
het signaal. Output Bits vertalen het signaal in een actie (zoals licht, beweging of 
geluid).  VOLT  De meeteenheid voor de elektrische druk waarmee elektrische stroom 
door het snoer wordt geduwd. Voltage wordt meestal geleverd door een batterij 
of generator.  WIRE  Met snoer kun je meer afstand tussen je Bits creëren. Gebruik 
snoertjes als je je keten moet oprekken, bijvoorbeeld als je een lichtje boven op een 
bouwwerk moet plaatsen. 
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PROBLEEMOPLOSSING 
MIJN CIRCUIT WERKT NIET

• Controleer of je power Bit aan staat. Er moet een 
rode led oplichten.

• Probeer een nieuwe 9 V-batterij. Als de 
batterij bijna leeg is, kan het circuit vreemd 
gedrag vertonen. BitsTM hebben verschillende 
stroomvereisten. Bijvoorbeeld: een motor lijkt niet 
te werken terwijl een lampje goed brandt.

• Controleer of het snoer goed bevestigd is aan 
zowel de power Bit als de batterij.

• Controleer of de Bits in de juiste volgorde aan 
elkaar zijn gekoppeld. Onthoud dat je altijd een 
power Bit en stroomtoevoer nodig hebt aan het 
begin van elke circuit, en een output Bit aan het 
eind. Als de laatste Bit in de keten een input Bit is, 
heeft dat verder geen effect op het circuit.

• Controleer de 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 bitSnaps schoon en klik alles weer 
aan elkaar. 

ER IS EEN PROBLEEM MET MIJN SOUND TRIGGER-CIRCUIT 

HET CIRCUIT GAAT AAN EN BLIJFT AAN, OF GAAT 

HELEMAAL NIET AAN – Misschien moet je de 
gevoeligheid van de sound trigger aanpassen. Draai 
de knop met de paarse schroevendraaier helemaal 
naar links om de sound trigger op het laagste 
gevoeligheidsniveau in te stellen. Draai de knop 
vervolgens met kleine stapjes naar rechts. Klap na elk 
stapje in je handen en wacht 3 tot 5 seconden. Blijf 
dit doen totdat het circuit bij het gewenste volume 
wordt geactiveerd. Voeg een bargraph toe om te 
controleren wanneer de sound trigger een signaal 
verzendt.

DE SOUND TRIGGER GEBRUIKEN MET DE BUZZER – 
Het kan zijn dat de buzzer niet meer ophoudt met 
zoemen! Dat komt doordat de buzzer geluid maakt 
die de sound trigger activeert, wat een feedbacklus 
veroorzaakt. Je moet de gevoeligheid van de sound 
trigger aanpassen om het volume te vinden waarbij 
de buzzer geactiveerd wordt, maar zichzelf ook 
weer uitschakelt. Je kunt ook proberen om het volume 
van de buzzer te verlagen met de dimmer Bit, om het 
volume gemakkelijker te kunnen aanpassen. 

DE MAKEY MAKEY BIT WORDT NIET GEACTIVEERD (IK ZIE 

GEEN GROENE LICHTJES OP HET BORD)

•  ALS IK EEN GELEIDEND VOORWERP/

KROKODILLENKLEM AANRAAK, LIJKT DAT GEEN 

EFFECT TE HEBBEN OP MIJN CIRCUIT –Mensen 
geleiden in meer of mindere mate. De Makey 
Makey Bit kan op verschillende manieren 
reageren, afhankelijk van hoe droog de lucht 
is of hoe zweterig je handen zijn. Als je jezelf 
meer geleidend wilt maken, maak je handen dan 
vochtig met een vochtige doek.

•  NIET-REAGERENDE KROKODILLENKLEM – 
Krokodillenklemmen kunnen vuil worden doordat 
ze aan voedsel of andere materialen worden 
bevestigd. Controleer dus goed of ze wel schoon 
zijn. 

•  CORRIGEER DE KOPPELING TUSSEN BITSNAPS 
– Controleer of de Bit die je wilt activeren, is 
verbonden met het toetsenblok waaraan de 
krokodillenklem is bevestigd. Het groene lampje 
geeft de bitSnap aan waarmee je verbonden 
zou moeten zijn.

•  NIET-GELEIDENDE MATERIALEN – Sommige 
fruitsoorten hebben een schil die minder goed 
geleidt dan het vruchtvlees zelf. Zo hebben 
appels soms een glanzende, wasachtige huid 
die isolerend werkt en voorkomt dat de appel 
stroom geleidt. Als je een appel beter geleidend 
wilt maken, kun je hem wassen met warm water 



75

of gewoon een hap nemen. Sommige metalen 
worden na verloop van tijd minder geleidend 
door corrosie of vuil. Om dit te verhelpen kun 
je het metaal schoonmaken met een sopje en 
vervolgens goed drogen. Het helpt ook om te 
weten wat geleidt en wat niet; zie het gedeelte 
“Geleiding” voor meer informatie (blz. 24–25).

DE MAKEY MAKEY BIT WERKT NIET ZOALS VERWACHT

•  INPUTS NA DE MAKEY MAKEY BIT – Een signaal 
dat door de Makey Makey Bit wordt verzonden, 
wordt beïnvloed door de input Bits die erna 
komen. Zo bepaalt een dimmer achter de Makey 
Makey Bit hoe sterk het signaal is dat naar de 
daaropvolgende Bits wordt gezonden.

•  INVOER VÓÓR DE MAKEY MAKEY BIT – Een 
signaal van een input Bit vóór de Makey Makey 
Bit verstuurt een kort AAN-signaal naar de 
volgende Bit. Input Bits vóór de Makey Makey 
Bit hebben geen invloed op je vermogen om een 
signaal door de rest van je circuit te sturen als je 
een toetsenblok (pijl naar links, pijl naar rechts, 
spatie/klik) aan een aardingsblok verbindt. 
Als de Makey Makey Bit aan een computer is 
verbonden, sturen de invoerbits de bijbehorende 
toetsen van het toetsenbord aan. 

•  CORRIGEER DE KOPPELING TUSSEN BITSNAPS 
– Controleer of de Bit die je wilt activeren, is 
verbonden met het toetsenblok waaraan de 
krokodillenklem is bevestigd. Het groene lampje 
geeft de bitSnaps aan waarmee je verbonden 
zou moeten zijn.

DE MAKEY MAKEY BIT WERKT NIET MET DE COMPUTER

MICRO-USB – De Micro-USB-kabel voorziet de 
Makey Makey Bit NIET van stroom. De kabel geeft 
alleen opdrachten van de Makey Makey Bit door 
naar de computer. Je moet de Makey Makey Bit 
aan een power Bit verbinden om hem te kunnen 
gebruiken. 

IK KRIJG MIJN KROKODILLENKLEM NIET OPEN

•  Als de krokodillenklem steeds opzijschuift als je 
hem probeert te openen, probeer het dan eens 
zonder de plastic hoesjes. Als je het hoesje toch 
weer wilt gebruiken, bevestig de krokodillenklem 
dan aan een stuk karton en schuif het hoesje over 
het uiteinde. 

•  Krokodillenklemmen kunnen vuil worden doordat 
ze aan bepaalde materialen worden bevestigd. 
Was de klem met een sopje en laat goed drogen 
voordat je hem probeert te openen. 

MIJN SERVO TRILT

•  Controleer de batterij. Probeer anders eens een 
volle batterij. Als de batterij bijna leeg is, kan de 
servo vreemd gedrag vertonen.

•  Controleer of het snoertje van de servo goed 
vastzit aan het bord.

•  De servomotor kan maar een bepaald gewicht 
aan. Als je er iets aan bevestigd hebt, moet je het 
gewicht ervan misschien verminderen.

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.

Bits worden zo nu en dan vernieuwd. Bepaalde 
functies of kenmerken kunnen dus verschillen 
van wat er hier beschreven is.



 WAARSCHUWING
• 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 modules zijn kleine 
onderdelen. Dit product is ALLEEN 
geschikt voor kinderen van 3 jaar 
en ouder.
• Verbind NOOIT modules of circuits 
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 modules nooit in de buurt 
van vloeistoffen.
• Gebruik modules nooit in extreme 
omstandigheden, zoals omgevingen 
met extreme hitte of kou, een hoge 
luchtvochtigheid of veel stof of 
zand.
• Modules 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 modules 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 modules 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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ACCESSORIES
9 V-batterij en kabel
pootjes met plakstrip (×6)
servo-as mechanische arm
servo mount-opbouwborden (×2)
micro-USB-kabel
krokodillenklemmen (×4)
schroevendraaier
#6 schroeven (×4)
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