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Pratende robot R4D4
Spreekt je opgenomen tekst

Knippert wanneer hij in actie is

Werk
b

lad

Rijdt zo, als je hem
instelt

Bijpassende
werkbladen
kunt u gratis downloaden

www.aduis.com

Naam:
Inhoud:
1 kartonnen koker
1 triplex
1 triplex
1 triplex
2 latjes
1 transmissiemotor
1 batterijhouder
2 wielen PVC
2 wielen PVC
1 spraak printplaat
1/2 bal
1 dubbele draad
2 schroeven
2 schroeven
6 moeren
4 tussenringen
4 schroeven
1 LED
1 schuifschakelaar
1 moer
1 schroef
1 batterij
Inhoud

Groep / klas:

90mm / Ø 50 mm
80 / 60 / 6 mm
60 / 40 / 6 mm
60 / 25 / 6 mm
100 / 15 / 10 mm
2-voudig
Ø 45 mm
Ø 35 mm
transparant Ø 50 mm
600mm
2,9 x 16 mm
M3 x 20 mm
M3

Onderdelen:
D
C
A
B
E
F
G
H
J
P
K

M3
2,9 x 6,5 mm
L
S
M4
2,9 x 9,5 mm
3 V - knoopcel

Gereedschap:
potlood, liniaal
alleslijm
schroevendraaier
priem
boortjes Ø 3 - 3,5 - 4 - 6 mm

schuurpapier
vijlen, tang
bankschroef
ijzerzaag
puk zaag, ﬁguurzaag
soldeerbout
acrylverf, penseel
geodriehoek
boormachine of handboor

N° 200.402

Handleiding
2,9 x 9,5 mm

De bouwhandleiding:

K

S

1. Overzicht:

L
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Verschaf jezelf een overzicht:

3 x 20 mm
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moer M3

2,9 x 16 mm

tussenring M3
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2. Motoreenheid en batterijhouder:
• Kort de as van de motor aan elke kant met 15 mm in.
• Zet daarbij steeds één uiteinde van de as vast in de
bankschroef, zaag het met de ijzerzaag af en ontbraam
de zaagranden met een vijl.
• Verwijder de opwindslinger met een tang uit de behuizing en

verwijder het vrijgekomen tandwiel uit de behuizing. -> Deze
onderdelen worden in dit bouwpakket niet gebruikt en moeten wegens de beperkte ruimte worden verwijderd.

Handleiding
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transmissiemotor
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Handleiding

• Leg de transmissiemotor op deel (A) en prik de gaten
voor de schroeven met een priem voor.

transmissiemotor

• Schroef de transmissiemotor met 4 schroeven (2,9 x
6,5 mm) op deel (A).

F

2,9 x 6,5 mm

A
B

• Lijm deel (B) op deel (A).

• Steek de wielen (H) Ø 45 mm op de as van de motor.

AB

onder passend
aangebracht



 Plaats de kartonnen buis (D) op de sjabloon en breng

de markeringen voor de uitsparingen voor het motorgedeelte de motor-as en de gaten aan.

van boven
sjabloon
voor het
overnemen van
de markeringen

 Verleng de markeringen met een potlood en geodriehoek naar boven (let op: een rechte hoek!).

 Teken de middelpunten van de gaten en de uitsparin-

D

 Boor de gaten Ø 3 en Ø 6 mm in buis (D).
 Zaag de uitsparingen met de puk zaag (ﬁguurzaag) uit
en werk de zaagranden met ﬁjn schuurpapier na.

Handleiding

H

G





batterijhouder

D
markering met liniaal
verlengen


van voor

gen op.



3 mm

H

3. De koker/buis (D):



kabel boven

F

• Ruw de batterijhouder aan een kant met schuurpapier
op en lijm hem met alleslijm op deel (B).

D

van opzij

D

van achter
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4. De armen (E):
E

• Boor de gaten Ø 3mm en steek de prikpunten voor.
• Rond de hoeken met een vijl af en werk de randen met
schuurpapier na.
• Schroef de schroeven (M3 x 20 mm) met een moer M3
goed aan deel (E) vast.
• Schroef een tweede moer M3 op en zet hem vast op de
eerste moer.
2. moer M3
1. moer M3

M3 x 20 mm

prikpunten

2. moer M3
1. moer M3
M3 x 20 mm

tussenring M3
M3 x 20 mm

D

E

E

E
D

• Bevestig de armen (E) met 2 tussenringen M3 en een
moer M3 aan buis (D). -> Goed vastschroeven!
• Boor de gaten van Ø 3,5 mm in de wielen (J) 35 mm.
• Schroef de wielen (J) met 2 schroeven (2,9 x 16
mm) aan de armen (E). De schroeven slechts zover
aandraaien, dat de wielen (J) zich nog goed laten
draaien.

E

J

E
gat Ø 3,5 mm
boren
2,9 x 16 mm

J

5. Hoofd (C):
• Teken deel (C) volgens sjabloon op.
C

• Boor de gaten Ø 4 mm.
-> Boor ook in de uitsnede voor de schakelaar een gat
voor het insteken van de ﬁguurzaag.
• Steek de prikpunten met een priem voor.
• Zaag deel (C) met de ﬁguurzaag uit en werk de zaagranden met schuurpapier na.

C

• Lijm deel (C) op de buis (D).
D

6. Het elektrische gedeelte:
• Voor het in elkaar zetten van het elektrisch gedeelte is
een dubbele draad bijgesloten.
-> Splits deze in het midden uit elkaar.
• Snijd/knip de draad (kabel) volgens de aangegeven verdeling af.
• Strip de uiteinden.
Handleiding

2,9 x 16 mm

Kabel 1

200 mm

rood

Kabel 2

200 mm

rood

Kabel 3

200 mm

zwart-rood
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schakelaar

 Soldeer kabel (2) en (3) aan de LED. -> Let op de polariteit! Langere poot = + plus -> rode kabel 2 aansluiten.
Kortere poot = - min -> kabel 3 aansluiten.

ka

be

 Draai de uiteinden van de kabels (1) en (2) in elkaar en
sluit ze op de motor aan.

bel

+ka
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transmissiemotor
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batterijhouder

-

 Steek kabel (1) en de (+) pluskabel van de batterij-

houder door de boring Ø 6 mm van buis (D) - daarna
door de uitsparing van de schakelaar (deel C) en soldeer
deze volgens de afbeelding aan schakelaar (S) vast.



F

 Knip de (-) minkabel (zwart) van de batterijhouder op
100 mm af.
Draai de uiteinden van deze kabel met kabel (3) in elkaar en sluit deze aan de motor aan.

LED

l1

L

S

 Steek de schakelaar in de uitsparing van deel (C) en



C

lijm hem vast.

 Leg 2 batterijen 1,5 volt in de batterijhouder in.



D

-> Voer een korte proefdraai uit en test of de LED en de
motor foutloos werken.
7. De spraak printplaat:
Let op: behandel de spraak printplaat met grote zorgvuldigheid, zodat geen kleine draden afbreken.
• Verwijder het beschermend materiaal aan de achterzijde van de printplaat (P) (kleine resten die er moeilijk
afgaan hoef je niet te verwijderen).



G

F

• Trek de kunststof strip onder de batterijhouder uit zodat de stroomkring gesloten wordt. (Niet weggooien!)
-> Indien de batterij te zwak is, de batterij
vervangen door de reservebatterij.
Berichten opnemen:
• Zet de ON/OFF-schakelaar voor de REC-toets op ON, druk de REC-toets in en spreek je
boodschap in de microfoon.
-> Speel met de play-toets de boodschap weer af.
• Zet de ON/OFF-schakelaar voor de REC-toets na een succesvolle opname op OFF.
-> Daardoor kan je boodschap door een hernieuwde druk op de REC-toets niet meer worden verwijderd.
• Schuif de kunststof strip vervolgens weer onder de batterij - zo is de stroomkring weer onderbroken en is de printplaat voor het solderen stroomloos.
Handleiding
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Handleiding

• Zodat je de printplaat in de pratende robot in kunt
bouwen is het noodzakelijk, dat je 2 kabels van 200 mm
lengte tussen de printplaat en de luidspreker soldeert.
luidspreker

• Knip daarvoor de kabels tussen de printplaat en de luidspreker in het midden door.

2 x 200 mm kabel
solderen

 Strip de uiteinden en soldeer de kabels.



 Ruw de bovenzijde van de batterijhouder met schuurpapier op en lijm de printplaat met alleslijm op.



 Lijm de ON/OFF-schakelaar voor de REC-toets (opna-



G

metoets) aan de onderzijde van de batterijhouder.

 Lijm de LED, die aan de printplaat gesoldeerd is boven
op de batterijhouder.
Optie: je kunt hem echter ook verwijderen.
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microfoon

P

Y
LA

P

on/off
schakelaar

9. In elkaar zetten:
• Steek de LED en de luidspreker door deel (C).
2,9 x 9,5 mm
–> Behandel de kabels van de luidspreker voorzichtig.

K

• Schuif de motoreenheid in de buis (D).
• Lijm de luidspreker met 2 (lijm)punten op deel (C) vast.

C

• Schroef de afdekkap (K) met een schroef (2,9 x 9,5
mm) en een moer M4 op deel (C).
–> Zet de moer M4 afhankelijk van de bijgevoegde kap
boven of onder het oog vast.
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E
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2,9 x 9,5 mm
M4

K

2,9 x 9,5 mm
M4
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10. Versieren / beschilderen:
Beschilder je pratende robot delen (D), (E) en (C) met
bonte en grappige patronen. Schroef de wielen (J) voor
het beschilderen nogmaals af.

Veel plezier en succes!
Handleiding
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