Bouw je eigen auto
Eerst een paar spelregels:
– Lees een hoofdstukje HELEMAAL goed door en kijk niet alleen naar de plaatjes.
– En houd de volgorde van de hoofdstukken aan.
1. Je hebt een zakje en een bakje gekregen. In het zakje zit je auto, een klein zakje met onderdelen
en de 2 motors. Maak het kleine onderdelenzakje leeg in het bakje en zorg dat je niks verliest. Ook
de 2 motors leg je in je bakje.
2. Pak je ic (de chip met 8 pootjes) en controleer of alle pootjes netjes recht in een rijtje onder de ic
staan. Is dat niet zo vraag je tafel begeleider wat je moet doen. Is dat wel zo: Plaats nu de ic in zijn
voetje en druk hem goed aan. Let op dat je de pootjes van de ic niet plat drukt.

Zorg dat het deukje in de chip overeen komt met het deukje in het symbool op de printplaat.
3. Pak je batterijhouder. Beplak de onderkant van de batterijhouder met dubbelzijdige tape en plak
hem dan op het vakje batterij. Let op dat de draadjes aan de goede kant zitten. Dat is de kant waar
de batterij aansluiting zit.

Sluit het connectortje aan op de printplaat. Let op dat het rode draadje op de + zit.

4. Monteer de schroef met de moer in de printplaat. En draai het aan met een schroevendraaier. Pas
op dat je niet uitschiet en je print beschadigt.

5. Leg de banden om de wielen. En schroef daarna op de as van elke motor een wiel.

6. Plak dubbelzijdige tape op de motors en plak ze daarna in de motorvakken. Bekijk de foto’s.
Sluit daarna de motoren aan op de print.

7. Plaats alle LED lampjes op de print. Knip eerst de twee pootjes even lang. Bij de twee rode en de
blauwe maak je ze de helft korter. Bij de 2 doorzichtige leds laat je de pootjes lang, maar maak je ze
wel even lang met de kniptang. Kijk naar de foto’s hoe de LEDs op de print moeten.
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8. Plaats de LDR’s (de ogen van je auto) op de print.

9. Je auto is nu helemaal opgebouwd! Ga naar de testtafel, daar controleren de begeleiders even wat
dingen. Daarna plaatsen zij de batterijen en kijken ze of je auto werkt. Daarna mag je hem zelf gaan
testen op de grote baan.
Je auto is klaar! Je mag deze uiteraard meenemen naar huis.
Op de volgende website kun je meer informatie over de auto vinden en kun je baan delen
downloaden zo dat je je eigen circuit uit kan printen.
https://www.tdvenlo.nl/wiki/auto_wvdw_2019
( https://www.tdvenlo.nl/wiki/auto_wvdw_2019 )

