
Benodigheden:

Alle opdrachten worden uitgevoerd met de software dobotstudio. Je hebt dus altijd een computer 
nodig om de opdrachten uit te voeren. Deze software is gratis te downloaden / te gebruiken. 
Ga naar www.dobot.cc, klik op de knop support, dan op downloadcenter. 
Download op deze site de software voor de Dobot Magician.  
 
Gebruik je deze les digitaal : 
Ga naar: https://www.dobot.cc/downloadcenter/dobot-magician.html#most-download

Als de docent alles al heeft klaargezet voor je om aan de opdrachten te beginnen kun je direct 
door naar  opdracht 1. Als er van je verwacht wordt dat je alles zelf nog moet kalibreren en aan-
sluiten volg dan eerst de stappen van de les: aansluiten suctioncup en kalibreren.

2. Plaats het sorteervak 9 op het  
 coordinatenbord zoals aangegeven in de 
 tekening.

1. Plaats de dobot met suction cup en  
 vacuumpomp op het coordinatenbord. 

3. Plaats het sorteervak 3 op het  
 coordinaten bord zoals aangegeven in  
 de tekening.

Sorteer vak 9
Sorteer vak 3
3 blokjes

4. Plaats drie blokjes op sorteervak 9 zo 
 als aangegeven in de tekening.

Open de Teaching & Playback in Dobot studio, 
verplaats daarna met behulp van de teach en 
playback button de drie gekleurde blokjes van 
sorteervak 9 naar sorteervak 3. 
Maak een filmpje als je klaar bent.
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Open de Teaching & Playback in Dobot studio, 
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Open Blockly in Dobot studio, verplaats daarna 
met behulp Blockly code drie gekleurde blokjes 
van sorteervak 9 naar sorteervak 3. 
Maak een filmpje als je klaar bent.
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4. Plaats drie blokjes op sorteervak 9 zo 
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Open Scriptin Dobot studio, verplaats daarna 
met behulp python code drie gekleurde blokjes 
van sorteervak 9 naar sorteervak 3. 
Maak een filmpje als je klaar bent.
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