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Begeleidende opmerking:
kaart 0 is een kaart de een aantal grondbeginselen uitlegt 
en die handig is om er steeds even bij te houden.
Er wordt op beschreven hoe de batterij geïnstalleerd 
moet worden, de sensoren aangesloten moeten worden 
en de motoren.

Stap 1. Batterij aansluiten.
We gaan uit van een accu en niet van batterijen

1 2

3

1 2

3

1 2

3

Introductiekaart
Niveau A

Breng de accu schuin in Klik de accu in NXT brick.

Opladen van de accu
Als de accu leeg is dan is dit in het schermpje te zien. 
Om de accu op te laden steek je de stekker van de 
adaptor in de NXT brick en de adaptor in het stopcon-
tact. Het opladen duurt ongeveer een uur als de NXT 
uit staat.
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Stap 2. Opmerking over het aansluiten van Motoren 
en sensoren op de NXT brick.

Tastsensor

Geluidssensor

Lichtsensor
Ultrasoon sensor 
(of een afstand-
sensor)]

afbeelding 1

afbeelding 2

C B A

1 2 3 4

C B A

1 2 3 4

Sluit de sensoren altijd aan op de poorten 1 tot en 
met 4 (en dus niet op A, B, C). Zie afbeelding 1.

Sluit de motoren altijd aan op 
de poorten A,B of C. (Dus niet op 
1,2,3of 4). Zie afbeelding 2.
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Sensoren
Sluit een plat zwart kabeltje aan op een van de cijferpoort 
1 van de NXT brick.
Sluit de andere kant van de kabel aan op de tastsensor.

Zet de NXT aan met een druk op de oranje knop.
Je krijgt nu in beeld: My Files.

Eerste kennismaking met de 
NXT brick (het grote kastje met de oranje knop erop) 
en de sensoren
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Uitleg knoppen:
Met de linker- en rechterknop kan je door het menu  
bladeren. Met de oranje knop kan je iets kiezen. 
Met de grijze rechthoekige knop kan je terug.

Probeer de tastsensor
Druk 1 keer op de linkerknop. 
Er staat nu Try Me (probeer mij). 
Druk op de oranje knop om Try Me te kiezen. 
Er staat nu Try Touch (probeer tastsensor).
Klik op de oranje knop. Er staat nu Try Touch Run.  
Klik nogmaals op de oranjeknop.
Je ziet nu een gezichtje.
Druk op de sensor. 
De mond gaat open.

Probeer nu de lichtsensor (de derde op het plaatje).
Sluit hem aan op poort 3.
Ga eerst terug met de rechthoekige knop. 
Er staat nu Try-Sound Run.
Druk dan nogmaals op deze knop. 
Je ziet nu Try-Touch.
Druk nu 4 keer op de rechterknop. 
Je ziet nu Try-Light (probeer lichtsensor).
Druk op de oranje knop om te kiezen. 
En dan nogmaals op de oranje knop
Je hoort nu een muziekje.
Houd je hand voor de sensor. De toonhoogte verandert nu.
De sensor reageert op lichtsterkte. 
Hoe meer licht hoe hoger.

Probeer de ultrasoon sensor 
Sluit de ultrasoon sensor aan op poort 4 
(sensor 4 in het plaatje).
Ga eerst terug met de rechthoekige knop. 
Je ziet nu Try-Light.
Druk nogmaals op de rechthoekige knop. 
Je ziet nu Try-Touch.
Druk op de rechterknop tot je Try-Ultrasonic krijgt.
Druk 2 keer op de oranje knop om te runnen.
Richt de sensor op de muur. Hoe groter de afstand tussen 
de muur en de sensor, des te hoger het geluid.

Let op: zet de NXT brick uit als je hem opruimt. Druk op de 
rechthoekige knop net zolang totdat er: Turn Off (zet uit) 
staat. Druk dan op de oranje knop.
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Test de motoren en leer hoe je op 
de NXT brick kan programmeren
Zet de NXT brick aan.
Druk 1 keer op de rechterknop (hiermee spring je naar 
rechts in het menu).
Je ziet nu NXT Program. 
Kies dit menu met de oranje knop.
Er staat nu een Engelse tekst die verteld op welke  
poorten je de sensoren en de motoren aan moet sluiten.
Tast  = 1
Geluid  = 2
Licht  = 3
Ultrasoon  = 4
Motoren (L/R = Links / Rechts)  = B en C

Let op: Sluit beide motoren aan op de poorten B en C, 
anders werkt het niet.

Klik op de oranje knop.
Je ziet nu 5 lege vakjes, die je kunt programmeren.
Onder de 5 lege vakjes staan de opdrachten die je kunt 
geven.
Forward 5 is geselecteerd.
Laat de motoren draaien kies hiervoor Forward 5 met de 
oranje knop.

In het eerste vakje staat nu een pijl naar boven met een 
5 erbij.

Nu staat onderaan Empty (leeg) geselecteerd. Druk op de 
oranje knop om deze opdracht te programmeren in het 
tweede vakje.

Nu staat onderaan Forward 5 geselecteerd. 
Klik 1 stap naar links voor Backward 5. 
Klik op de oranje knop om dit te programmeren.
Dan weer Empty en er staat onderaan Stop. 
Naast Stop staan twee pijltjes die naar elkaar wijzen. 
Dit betekent herhalen.
Kies de pijltjes door naar rechts te klikken.
Bevestig met de oranje knop.
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Nu staat er Run onderaan. Met Run kan je het 
programma dat je net gemaakt hebt starten.
Druk op de oranje knop.
De motoren gaan nu draaien.

Druk op de grijze rechthoekige knop om het programma 
te stoppen.
Je kunt het nu nogmaals laten draaien door weer op de 
oranje knop te klikken.

Extra: 
Je kunt het programma bewaren door het te Saven.
Stop het programma.
Klik 1 naar links (het floppy disk icoontje met Save erbij). 
Er staat nu File name: 
Untitled_
2  1 V  a  b  c

Ga nu met de pijltoetsen naar een letter of cijfer springen 
die je bevestigt met de oranje knop. Met de rechthoekige 
knop haal je de letters weg. 
Om de naam te bevestigen ga je naar het Vinkje (V-teken) 
en druk je op de oranje knop.
Er staat dan: File Saved.
Om je programma weer af te spelen ga je naar: My Files 
en dan NXT Files, daar zie je jouw programmanaam weer 
terug. Kies het programma met de oranje knop.

Je kunt de NXT nu helemaal uitzetten. Als je hem weer 
aanzet dan zit het programma er nog in!

Let op: het geheugen van de NXT raakt op een gegeven 
moment vol. Gooi een programma weg door een  
programma te kiezen in NXT Files.

Kies de prullenbak en bevestig met de oranje knop.
De file is nu weg.
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Rijden met de robot

Bouw de basis robot.
Kijk hiervoor in het boekje. 
Begin op pagina 8 (tot pagina 24).
Als de robot af is kan je hem laten rijden.
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Laat de robot rechtdoor rijden
Zet de NXT brick aan.
Druk 1 keer op de rechterknop (hiermee spring je naar 
rechts in het menu).
Je ziet nu NXT Program. Kies dit menu met de oranje 
knop.
Er staat nu een Engelse tekst die vertelt op welke 
poorten je de sensoren en de motoren aan moet sluiten.
Tast  = 1
Geluid  = 2
Licht  = 3
Ultrasoon  = 4
Motoren (L/R = Links / Rechts)  = B en C

Let op: Sluit beide motoren aan op de poorten B en C, 
anders werkt het niet.

Klik op de oranje knop.
Je ziet nu 5 lege vakjes, die je kunt programmeren.
Onder de 5 lege vakjes staan de opdrachten die je kunt 
geven.
Forward 5 is geselecteerd.
Laat de motoren draaien kies hiervoor Forward 5 met de 
oranje knop.

Laat de robot een bocht maken
Op pagina 23 zie je hoe je de vakjes moet vullen om de 
robot een bocht te laten rijden.
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Stuur de robot met geluid
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Bouw de geluidssensor op de robot

Programmeer de robot
Klap in je handen en kijk wat er gebeurt.

Extra
Zet een blokje neer. 
Probeer de robot er omheen te sturen. 
Maak een hindernisbaan.
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Stuur de robot met de 
afstandssensor
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Bouw de afstandsensor op de robot

Programmeer de robot
Klap in je handen en kijk wat er gebeurt.

Extra
Laat de robot zo snel mogelijk een route met 
hindernissen afleggen.
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Stuur de robot met de lichtsensor
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Bouw de lichtsensor op de robot

Programmeer de robot
De robot kan nu onderscheid maken tussen een lichte en 
een donkere ondergrond. Leg een stuk zwart karton op 
een groot wit vel.
Zet de robot op de grens van zwart en wit.
Laat de robot rijden.

Extra
Knip uit het zwarte karton figuren.
Laat de robot de figuur volgen. 
Probeer andere kleuren papier.
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Stuur de robot met de tastsensor
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Bouw de lichtsensor op de robot

Programmeer de robot
De robot rijdt achteruit totdat hij ergens tegenaan komt. 
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