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Deze zien eruit als normale onderdelen en kunnen ook samen met gewone 
onderdelen gemonteerd worden. Ze werken op elektrische stroom. Afhankelijk 
van hun taak noemen wij ze schakelaars of sensoren.

Schakelaars

Schakelaars heten zo, omdat ze actief zijn, ze doen iets. Onderdelen zoals een 
motor of lamp voeren een bepaalde taak uit, zodra zo van elektrische stroom 
worden voorzien. De motor gaat draaien, de lamp gaat aan.

LED
De naam lichtdiode of kortweg LED genoemd, komt van het Engelse begrip: 
light-emitting diode. D.w.z.: „licht-emitterende diode“. Als er een elektrische 
stroom door een diode vloeit (doorstroomrichting) dan geeft deze, met behulp 
van een halfgeleidermetaal en afhankelijk van de golflengte, licht. 
In de bouwdoos zitten twee LED-onderdelen. Je kunt ze gewoon als een 
normale lamp, maar ook als signaalgever bij een fotocel gebruiken.
Let erop dat de polen goed zijn aangesloten.

Elektronische 
onderdelen

Schakelteken
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XS-motor
De gelijkstroommotor zet elektrische energie om in mechanische energie. Zo 
ontstaat de draaibeweging van de motor.

Bij de motor behoort ook een overbrenging. Met deze 
overbrenging kun je de snelheid van de motor verminderen.
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Sensoren
Sensoren zoals toetsen of fototransistoren zijn onderdelen, waarmee 
schakelaars kunnen worden aangestuurd. Zo kan een motor bijv. met een toets 
in- en uitgeschakeld worden.

Toetsen
Ook aanraaksensoren vallen onder de toetsen. Druk je op de rode knop, wordt 
in de behuizing mechanisch een contact geschakeld en er vloeit een stroom 
tussen de contacten 1 en 3. Gelijktijdig wordt het contact tussen de 
aansluitpunten 1 en 2 onderbroken.

Hierdoor kun je de toets op twee verschillende manieren gebruiken:

Als „Normally open“ (in rusttoestand geopend):
De contacten 1 en 3 worden aangesloten.

Toets ingedrukt: er vloeit stroom. Toets niet ingedrukt: er vloeit geen stroom.

Als „Normally closed“ (in rusttoestand gesloten):
De contacten 1 en 2 worden aangesloten.

Toets ingedrukt: er vloeit geen stroom. Toets niet ingedrukt: er vloeit stroom.

Bij de ROBOTICS BT Smart Beginner Set wordt de toets 
altijd op de contacten 1 en 3 aangesloten!

Schakelteken
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Fototransistor
Een fototransistor is een elektronische schakelaar die op licht reageert. Je hebt 
je vast wel eens afgevraagd hoe de toegangsdeuren van de winkel automatisch 
open gaan, zonder dat je op een knop of schakelaar hebt gedrukt. 

Daarvoor wordt een fotocel gebruikt, die uit een lichtbron (zender) en een 
sensor (ontvanger) bestaat. De LED uit de bouwdoos wordt als zender en een 
fototransistor als ontvanger gebruikt.

BT Smart Controller

■ De BT Smart Controller vormt het hart van deze ROBOTICS-bouwdoos. Je
kunt het niet zien, maar de controller-module bestaat uit een veelvoud aan
elektronische onderdelen. De samenwerking tussen deze onderdelen en jouw
computer, in combinatie met een besturingsprogramma, geven je de mogelijkheid 
om je modellen in de ROBOTICS BT Smart Beginner Set aan te sturen.

Schakelteken
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Schakelaars M1 - M2

USB-aansluiting Aansluiting voor netvoeding

Batterijaansluiting

Bluetooth

■ De BT Smart Controller wordt via de 9 V-batterijhouder van stroom voorzien.
In de onderstaande tabel zie je de verschillende systeem- en programmavoor-
waarden:

Voedingsspanning 
9 V-batterijhouder
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■ De app ROBO Pro Smart voor Android vindt je in Google PlayStore en voor
iOS in de Apple AppStore. Het is wel belangrijk dat je werkt met Android 5.0
of hoger.

■ Nadat je de app hebt geïnstalleerd kun je ROBO Pro Smart
openen. Start daarvoor de betreffende app op je tablet of smartphone. 

Daarna verschijnt het volgende werkscherm. 
Dit scherm is nog niet volledig gevuld met 
alle commando's. Dat gebeurd pas nadat je 
de controller met de tablet of smartphone 
gekoppeld of verbonden hebt.

Sluit daarna de controller op de 9 V-batterijhouder 
aan en schakel de controller in. De groene LED 
brandt, de blauwe LED knippert. 

ROBO Pro Smart

ROBO Pro Smart 
en Bluetooth

Activeer de knop „Bluetooth“  aan de rechter 
bovenrand van het werkscherm. Het venster „Verbinding 
maken met de BT Smart Controller“ verschijnt. Lees de 
tekst door en voer vervolgens de vereiste werkzaamheden 
uit. Druk dan gedurende ca. 5 seconden op de rode knop 
op de controller. 

De blauwe LED knippert nu snel. Nadat de controller is 
gevonden, verschijnt hij op het scherm. 
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Tip op de verschijnende beeldschermtekst. 
Nu wordt je tablet of smartphone met de 
controller gekoppeld. Als de koppeling is 
gelukt, kun je dat zien doordat dan alle 
commando’s op het werkscherm verschijnen. 
Bovendien brandt de blauwe LED dan 
permanent.
Daarna verschijnt het volgende werkscherm. 

Dit scherm is nog niet volledig gevuld met alle commando's. Dat gebeurd pas 
nadat je de controller met de tablet of smartphone gekoppeld of verbonden 
hebt.

Als volgende stap moet je nog een hardwaretest uitvoeren. Sluit daarvoor op 
de controller, op de aansluiting M1, een motor en op de aansluiting I1 een toets 
aan. 

Met het bedienen van de pijlen (rechts/links) op de trackball kun je de motor 
inschakelen en deze linksom of rechtsom laten draaien. Je kunt hem echter 
ook op de snelheidsbalk inschakelen. Het uitschakelen gebeurt als je in het 
midden op de trackball drukt. 

Druk tenslotte nog op de toets. In dat geval springt in het scherm „Ingangen“ 
de weergave van I1 van „0“ naar „1“. Bovendien verandert de rode richtingspijl. 

En daarmee heb je alle stappen voor de volgende taken, het 
programmeren met ROBO Pro Smart op je smartphone of tablet, allemaal 
uitgevoerd. 
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■ De app ROBO Pro Smart staat na het downloaden op je smartphone of
tablet meestal op de hoofdpagina met de verschillende apps. Start de app en
daarmee dus ook het programma.

Verbind je smartphone of tablet met de controller. 
Het programmabeeldscherm verschijnt:

Aan de linkerzijde zie je alle programma-elementen die je nodig hebt om een 
besturingsprogramma te maken. De bovenste regel, werkbalk genoemd, ken 
je vast ook wel van andere programma's. Hier vind je bijvoorbeeld menu's 
voor het opslaan, openen of starten van een programma. Het grote venster 
is het werkscherm. Op dit scherm maak jij je besturingsprogramma. De in- 
en uitgangen van de BT Smart Controller worden rechts in het testvenster 
weergegeven. Ze zijn ook bedoeld voor de controllertest. Het inzoomen en 
bewegen van het beeldscherm gebeurt door het vegen of schuiven met één 
of twee vingers.

Programmeren met ROBO Pro Smart

Werkbalk

Programma-elementen

Werkscherm

TestvensterStart-/eindpunt

Testverloop

Actie

In-/uitgang

Internationale 
 logica symbolen


	Inhoud
	ROBOTICS BT Smart Beginner Set
	Modules
	Elektronische onderdelen

	Besturing
	Voedingsspanning 9 V-batterijhouder
	Mogelijkheden voor het programmeren

	ROBO Pro Light
	ROBO Pro Light en USB
	ROBO Pro Light en Bluetooth 4.0 LE
	Hardwaretest
	ROBO Pro Smart
	ROBO Pro Smart en Bluetooth
	Programming with ROBO Pro Light
	International logica symbolen

	Draaimolen – inleiding van de programmering 
	Voetgangersstoplicht
	Vuurtoren met knipperlicht
	Koelkastdeur
	Wasmachine
	Handendroger
	Slagboom
	Machine
	Transportband
	Transportband met stans
	Rupsvoertuig
	Rupsvoertuig met obstakeldetector
	Programmeren met ROBO Pro Smart
	International logica symbolen

	Draaimolen – inleiding van de programmering 
	Als iets niet goed werkt ...

	Schaltbild 1-3 Taster gedrückt 11: 
	Ursprung Taster gedrückt "Schließer" 12: 
	Schaltbild 1-2 Taster gedrückt 10: 
	Ursprung Taster gedrückt "Öffner" 12: 


