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Inleiding:	  
Ken	  je	  Edison	  nog	  goed?	  

de	  bedieningsknoppen	  van	  Edison:	  
NEEMOP	  -‐	  knop	  (rond)	  
STOP	  -‐	  knop	  (vierkant)	  

SPEELAF	  -‐	  knop	  (driehoek)	  

de	  oren	  van	  Edison:	  

de	  linker-‐ogen	  van	  Edison:	  
1. licht-‐sensor	  
2. infrarood-‐sensor	  
3. rood	  lampje	  

de	  rechter-‐ogen	  van	  Edison:	  
1. licht-‐sensor	  
2. infrarood-‐sensor	  
3. rood	  lampje	  

de	  aan-‐uit	  knop	  van	  Edison:	   het	  oog	  dat	  lijnen	  ziet	  
en	  streepjes-‐code	  leest	  
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1. De	  vorige	  les	  
Je	  hebt	  geleerd	  dat	  Edison	  streepjes-‐codes	  (of	  barcodes)	  kan	  lezen.	  
Deze	  codes	  hebben	  we	  al	  geleerd:

 

 
 

 

 
 

barcode:	  LUISTER	  naar	  klappen

barcode:	  niet	  BOTSEN

barcode:	  VOLG	  de	  lijn

barcode:	  VOLG	  het	  licht
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Weet je nog hoe je het moet doen? 

Zo leest Edison een streepjes-code:

1.Zet Edison naast de streepjes-code (aan de kant van de pijl)
2.Druk op de NEEMOP-knop (rondje): 3 keer
3.Edison gaat dan vooruit een “leest” de streepjescode
4.Druk dan op de SPEELAF-knop (driehoek)

2. Edison met een afstandsbediening
Edison kan ook luisteren naar een afstandsbediening.
Maar dat moet hij eerst leren.
Wat je nodig hebt is een afstandbediening en een aantal barcodes.
Het gaat op de manier die je al kent. Alleen stap 4 is anders:
4. Druk op de knop van de afstandbediening die je wilt gebruiken
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barcode:	  BLIJF	  binnen	  de	  lijnen

barcode:	  afstandsbediening	  VOORUIT

barcode:	  afstandsbediening	  ACHTERUIT
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barcode:	  afstandsbediening	  RECHTS

barcode:	  afstandsbediening	  LINKS

barcode:	  afstandsbediening	  SPIN	  RECHTS

barcode:	  afstandsbediening	  SPIN	  LINKS

barcode:	  afstandsbediening	  PIEP

barcode:	  afstandsbediening	  MUZIEK
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Opdracht	  2.1:	  	  
Leer	  Edison	  de	  8	  opdrachten	  met	  de	  afstandsbediening	  en	  kies	  de	  goede	  knoppen	  om	  Edison	  te	  bedienen.	  

Opdracht	  2.2:	  
Laat	  Edison	  over	  de	  Edmat	  rijden,	  en	  kies	  wat	  je	  Edison	  wilt	  leren.	  
De	  Edmat	  staat	  op	  WERKBLAD	  2	  


