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Begin je net aan de Instructable? Check dan voor alle zekerheid of je alle bovenstaande
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Leg je Fabschoolino en het 
breadboard bij elkaar zodat je 
kan beginnen met het maken 
van je eigen TVB-Gone.

Steek nu het uiteinde van het 
lange rode draadje in de header 
pin waar 5V bij staat.

Steek nu de andere kant van 
het lange rode draadje in het 
breadboard. Doe dit aan de kant 
waar het rode plusje bij staat.

Pak nu een ander draadje en 
steek deze in de headerpin 
GND/aarde van de fabschoolino.

Steek de andere kant van dit 
draadje in het breadboard. Doe 
dit aan de kant waar het blauwe 
min teken staat.

Plaats de reset button op het 
breadboard zoals het plaatje 
hierboven.

Steek nu het gele draadje in 
de headerpin waar 2 bij staat. 
Steek de andere kant van het 
gele draadje in een rij onder de 
reset button.

Steek vervolgens het blauwe 
draadje naast het gele draadje 
onder de reset button zoals 
het plaatje bierboven. Steek 
de andere kant van het blauwe 
draadje aan de min kant van het 
breadboard.

We hebben nu de volgende 
onderdelen nodig. Een paars 
draadje, een blauw draadje en 
de npn transistor.
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Steek de npn transistor in het 
breadboard zoals het plaatje 
hierboven.

Steek nu het paarse draadje in 
de headerpin op je fabschoolino 
waar 3 bij staat.

Steek de andere kant van het 
paarse draadje onder de npn 
transistor. Doe dit in een rij 
onder het middelste pootje van 
de transistor.

Steek nu blauwe draadje aan 
de linkerkant van het paarse 
draadje in het breadboard. 
Steek de andere kant van het 
blauwe draadje aan de min kant 
van het breadboard.

We hebben nu de volgende 
onderdelen nodig. Het groene 
draadje, het infraroodlampje en 
de 1K ohm weerstand.

De infraroodlamp heeft een kort  
en een lang pootje. Zorg dat je 
het lampje vast hebt zoals het 
plaatje hierboven voordat je 
hem in het breadboard steekt.

Steek vervolgens het lampje in 
het breadboard zoals het plaatje 
hierboven.

Buig de pootjes van het 
weerstandje en steek een 
pootje in een rij onder de lange 
poot van de infraroodlamp. 
Steek het andere pootje van de 
weerstand aan de minkant van 
het breadboard.

Pak nu het groene draadje en 
plaats deze in een rij onder 
het korte pootje van het 
infraroodlampje.
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Als je dit allemaal hebt gedaan 
zit het er als het goed is uit als 
het plaatje hierboven. 

Het is nu tijd om je fabschoolino 
aan te sluiten aan een laptop om 
te coderen. 
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Steek de andere kant van het 
groene draadje in een rij onder 
de npn transistor onder de 
rechter pin.
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Programmeren
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Ga naar “http://bit.ly/2gGvUCE” om de juiste code te vinden.
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Klik op “clone or download“ en klik vervolgens op download ZIP.

Klik op OK om het bestand te openen met WinRAR of een ander zip programma.



Maak een TVB-Gone

25

26

De documenten die je nodig hebt zitten nog in een ZIP bestand. Om ze daar uit te krijgen moet 
je het bestand uitpakken. Dit die je door op de knop “Uitpakken in“ te klikken.

Kies een map waar je de bestanden wilt opslaan of maak een nieuwe map aan. Klik daarna op 
OK.
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Ga naar de map waar je de uitgepakte bestanden hebt opgeslagen. Hier staat nu een map 
genaamd “Arduino-TV-B-Gone-master“. Open deze map.

Dubbelklik nu op  “Arduino-TV-B-Gone.ino“ om de code te openen in de Arduino compiler.
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Je krijgt nu de volgende pop-up. Klik op OK.

Ga terug naar de map “Arduino-TV-B-Gone-master “. Open nu ook de bestanden: “mail.h“ en 
“WORLD_IR_CODES.h“
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Je ziet nu boven in beeld dat alle 3 de bestanden zijn geopend. Klik daar “main.h“ aan en 
verander de 5 die hierboven staat aangegeven met een rode pijl in een 0.

Als je dit hebt gedaan klik je op het vinkje boven aan de pagina om de code te compileren. Klik 
daarna op het knopje met het pijltje om te uploaden.
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Klik na het uploaden op de resetbutton op het breadboard. Om zeker te weten dat je TVB-Gone werkt 
kan je het infrarood lampje vervangen voor een LED uit je startkit. Als de LED gaat branden kan je er 
vanuit gaan dat jou TVB-Gone werkt. Haal de LED er weer uit een zet de infrarood weer op zijn plek. 
Het is tijd om iedere TV uit te zetten die je tegen komt!


