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Waarschuwingen 
 

• Ozobot EVO is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Gebruiken onder 
toezicht van volwassenen. 

• Let op: Ozobot EVO dient niet in de mond of in andere vloeibare bestandsdelen 
gestopt te worden. Ozobot EVO is een elektronisch product en is niet bestand tegen 
vocht. Ozobot EVO is niet waterproof. 

• Let op: Door de grootte van Ozobot EVO is er kans op stikgevaar. Indien Ozobot EVO 
wordt gebruikt door kinderen onder de 8 jaar, moet er altijd direct en actief toezicht 
worden gehouden door een volwassene. 

• In geval van stikken, dient bij kinderen de Heimlich-manoeuvre worden uitgevoerd. 
Hierbij wordt de druk in buik en longen vergroot, waardoor het voorwerp met kracht 
naar buiten schiet. Het uitvoeren van de Heimlich-manoeuvre gebeurt als volgt: plaats 
beide armen om de buik van het slachtoffer. Bal één hand tot een vuist en klem de 
andere hand rond de vuist. Dan plaats je je handen halverwege tussen het borstbeen 
en de navel en stoot je je handen naar binnen en naar boven toe.   

• Let op! In geval van stikken bij baby’s dient men niet de Heimlich-manoeuvre uit te 
voeren. Men handelt dan als volgt: De baby wordt met het gezicht naar beneden 
gedraaid. De borst rust op de hand van de hulpverlener. Vervolgens wordt het kind op 
de rug geslagen, in het gebied tussen de schouderbladen. Indien dit niet werkt, wordt 
de baby met het gezicht naar de hulpverlener toe gedraaid. Het hoofd wordt lager 
dan het lichaam gehouden. Dan plaatst de hulpverlener wijs- en middelvinger tegen 
het borstbeen van het kind en stoot de vingers naar binnen en omhoog. 

• Let op: Ozobot EVO is niet geschikt voor buiten. Zand kan in de wieltjes of sensoren 
raken, waardoor er defecten aan de Ozobot EVO kunnen ontstaan. 

• Het verzuimen van bovenstaande voorzorgsmaatregelen leidt tot gevaren voor de 
gebruiker en defecten aan het Ozobot EVO. 

• Zowel Ozobot EVO als TJM Supplies zijn niet verantwoordelijk voor deze gevaren en 
defecten.  
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1 Introductie 
 

1.1 Wat zit er in de doos? 
 

- Ozobot EVO; 

- Mini USB kabel (voor opladen); 

- Afneembare kap; 

- Bewaardoosje; 

- Kalibratie Zone; 

- Quick Start Guide in het engels; 

- Voorbeeld doolhof; 

- Stickers. 
 
 

1.2 Optionele accessoires 
 
Optionele accessoires kunnen worden 
bijgekocht en worden niet 
meegeleverd met de standaard 
Ozobot EVO packages. 
 

- Ozobot EVO viltstiften; 

- Ozobot EVO Construction 
Kit; 

- Bugs Accessory Kit; 
 
 

1.3 Overige 
benodigdheden en 
mogelijkheden 
 

- Wit papier; 

- Tablet, smartphone of PC; 

- Ozobot EVO App; 

- Ozobot EVO Blocky App;  

- Ozobot EVO Groove  
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2 Aan de slag – de basis 

2.1 Wat is een Ozobot EVO?  
 
Ozobot EVO is de geüpgradede versie van Ozobot EVO Bit en wordt gebruikt in de lessen 
voor de bovenbouw. Ozobot EVO is laagdrempelig en toegankelijk voor klassikaal gebruik. 
Ozobot EVO heeft dezelfde functies als Ozobot EVO Bit plus nog vele extra’s zoals: 
infrarood sensor 
- op afstand bestuurbaar via smartphone 
- geluidsuitdrukkingen 
- app integratie 
- bluetooth verbinding 
- Ozochat en Ozojis versturen 
- action skin integratie 
 
Deze extra functies zorgen voor veel uitdaging, zo kan Ozobot EVO worden 
geprogrammeerd zodat hij bijvoorbeeld obstakels kan ontwijken of geluiden kan maken. Zo 
komt hij nog meer tot leven! 
Ozobot EVO kan op verschillende manieren bestuurd worden: 
- Laat Ozobot EVO autonoom zijn wereld verkennen 
- Bestuur Ozobot EVO via een smartphone of tablet 
- Programmeer Ozobot EVO zelf! Dit kan via lijnen en kleurcodes op papier en via de online 
omgeving van www.ozoblockly.com. 
 
 

2.1.1 Het volgen van lijnen 
 
Teken een zwarte lijn (ongeveer een halve 
centimeter in breedte) op een wit stuk papier. 
Zet je Ozobot EVO aan door op de knop aan 
de zijkant te drukken. Plaats je Ozobot EVO op 
de lijn en de bot zal de lijn volgen. 
 
Hoe kan de Ozobot EVO lijnen volgen? 
Draai je Ozobot EVO om en kijk naar de 
onderkant: je ziet nu 5 openingen waar licht uit 
schijnt. In elk van deze openingen is een optische sensor verwerkt. Deze sensoren zijn de ogen 
van je Ozobot EVO. Elk van de sensoren ziet hoe licht het papier onder de sensor is. Op ziet 
de Ozobot EVO waar het wit is en waar de zwarte lijnen zijn. Zo weet hij dus welke kant hij 
op moet om de lijn te volgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ozoblockly.com/
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2.1.2 Het zien van kleuren 
 
Ga door met het tekenen van lijnen, maar probeer 
nu ook verschillende kleuren uit. Teken blauwe, 
groene en rode lijnen. Laat je Ozobot EVO rijden 
op deze lijnen en zie hoe de Ozobot EVO de kleur 
van de lijn herkent doordat de LED in de Ozobot 
EVO veranderd in diezelfde kleur! 
 
Hoe kan de Ozobot EVO kleuren zien? 
 
De middelste sensor aan de onderkant is eigenlijk 
een kleurensensor. Deze sensor kan rode, groene 
en blauwe kleuren opsporen. En omdat elke kleur 
kan worden met deze drie kleuren kan worden gemengd kan Ozobot EVO ze allemaal zien. 
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2.1.3 Het geven van opdrachten  
 
Je kunt de Ozobot EVO commando's geven met behulp van kleuren. Hiervoor kun je 
bijvoorbeeld de voorbeeld doolhof die mee wordt geleverd bij je Ozobot EVO gebruiken. 
Op elk van de lijnen zie je korte kleuren achter elkaar (blauw, zwart, blauw) en (rood, zwart, 
rood) en (blauw, groen, blauw). Plaats de Ozobot EVO op de lijn en bekijk hoe de Ozobot 
EVO de kleuren begrijpt! 
 
Je kunt ook zelf lijnen tekenen met daarin kleurcodes. Er zijn veel verschillende codes die de 
Ozobot EVO kent. Neem een kijkje op de OzoCode referentiekaart in hoofdstuk 3.4 om een 
aantal van deze codes uit te proberen. Zorg er wel voor dat je een zwarte lijn trekt voor en 
na elke code.  
 

 
Tip! 

 
Papieren en digitale kalibraties zijn onafhankelijke procedures en deze kunnen niet door elkaar 
worden gebruikt. Kalibreer de Ozobot EVO altijd voor het soort oppervlak dat je gebruikt.  
 

 

 

Leuk weetje 
 
Je kunt veel codes ook andersom gebruiken. Teken bijvoorbeeld eens de code voor de 
“Tornado” (rood, groen, rood, groen). Als je nu de Ozobot EVO aan de andere kant 
van de code zet leest hij in plaats van rood, groen, rood, groen een andere code, 
namelijk: groen, rood, groen, rood. Dit is de code voor “Ronddraaien”. Zo kun je één 
code op twee manieren gebruiken!  
 

 
Voor meer tips over het tekenen van lijnen en codes ga je naar Hoofdstuk 3. 
 
Hoe kan het dat Ozobot EVO mijn opdrachten uitvoert? 
 
Net zoals Ozobot EVO de zwarte of gekleurde lijnen volgt, ziet je Ozobot EVO ook de 
kleurcodes die je hebt getekend op de lijn. De Ozobot EVO is in de fabriek geprogrammeerd 
om de codes te herkennen en te weten wat ze betekenen, zoals bijvoorbeeld: langzaam 
rijden, snel rijden en turbo speed.   
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2.2 Het verzorgen van de Ozobot EVO: 
 
Het is belangrijk dat je je Ozobot EVO goed verzorgd. Het kan namelijk zomaar voorkomen 
dat de Ozobot EVO zich vreemd begint te gedragen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat hij 
stopt met lijnen volgen. Om dit te voorkomen, moet je elke keer dat je met de Ozobot EVO 
begint te spelen (of wanneer je de locatie of type papier wijzigt) je Ozobot EVO 
onderhouden. Dit doe je door je Ozobot EVO te kalibreren. 
 
Wat betekent dit? Ozobot EVOs "ogen" (oftewel sensoren) zijn zeer gevoelig voor licht. Zo 
erg zelfs, dat als het papier verandert of als je dichter bij het raam gaat spelen, dit van 
invloed is op hoe de Ozobot EVO ziet wat er onder hem is. Om Ozobot EVO te laten wennen 
aan de nieuwe omgeving zul je hem moeten kalibreren. 
 
Je kunt je Ozobot EVO op twee manieren Kalibreren: 

2.2.1 Kalibreren op papier 

  

1.  Druk de aan/uit knop (aan de zijkant) 2 
seconden in totdat de LED lichtjes wit 
knipperen. 

2.  Zet de Ozobot EVO vervolgens precies 
op de zwarte kalibratie stip. 
 
 
 

 
 

3. De Ozobot EVO rijdt iets naar voren en 
knippert groen. Dit betekent dat hij succesvol 
gekalibreerd is. Als hij rood knippert, begin 
dan opnieuw. 

Tip: Je Ozobot EVO kalibreert op een zwarte 
stip zo groot als de onderkant van de Ozobot 
EVO. Je kunt hiervoor de meegeleverde 
kalibratie zone gebruiken, maar ook zelf een 
stip tekenen. 
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2.2.2 Digitaal kalibreren 
 
Open de Ozobot EVO app en ga naar “home” als je daar nog niet al bent. Druk vervolgens 
op de "Ozobot EVO Tuneup" knop. Op de Tune Up pagina druk je op de knop "Calibrate 
Sensors". Volg nu onderstaande stappen of de stappen die je onderaan het scherm ziet staan. 
 

  
1 – Zet de helderheid van je scherm op 
100% 

2 – Druk de aan/uit knop (aan de zijkant) 2 
seconden in. De LED lichtjes zullen nu wit 
knipperen. 
 
 

  
3 - Laat de knop en plaats de Ozobot EVO 
tegen de witte plek, of op een wit gedeelte 
van het scherm. De Ozobot EVO begint wit 
te knipperen. 

4 – Als de Ozobot EVO groen knippert, 
betekent dit dat hij succesvol gekalibreerd is. 
Als hij rood knippert, begin dan opnieuw. 

 
 

Tip! 
 
Papieren en digitale kalibraties zijn onafhankelijke procedures en deze kunnen niet door elkaar 
worden gebruikt. Kalibreer de Ozobot EVO altijd voor het soort oppervlak dat je gebruikt.  
 

 
Soms is kalibreren alleen niet genoeg. In dat geval kun je onderstaande stappen volgen om te 
kijken of dit het rare gedrag van de Ozobot EVO oplost. 
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2.2.3 Het schoonmaken van de wielen 
 
De Ozobot EVO is (zoals je weet) heel klein, dus gewoon een beetje stof of vet kan al 
problemen veroorzaken in de aandrijving. Je moet het een beetje zien als rijden door een vies 
modderig veld met de auto. Dan wil je daarna graag de auto eens goed wassen! Dit moet je 
alleen niet doen met je Ozobot EVO. Reinigen met water en zeep maakt je Ozobot EVO 
kapot. In plaats daarvan neem je een schoon wit vel papier. Zet nu Ozobot EVO’s wielen op 
het papier en rij zachtjes heen en weer op het papier. Klaar, Ozobot EVO’s wielen zijn weer 
schoon! 
 

2.2.4 Het opladen van de Ozobot EVO 
 
Ozobot EVO’s motor wordt gevoed door een kleine batterij, net zoals mobiele telefoons maar 
dan nog kleiner. Als de Ozobot EVO rood knippert, dan zal de batterij moeten worden 
opgeladen. Steek de speciale USB-kabel aan op een computer en sluit de de kabel op de 
Ozobot EVO aan. Wanneer de batterij bijna volledig is opgeladen, begint de Ozobot EVO 
groen te knipperen. De Ozobot EVO geeft een onderbroken groen licht als hij helemaal is 
opgeladen. 
 

2.2.5 Motor Tunen 
 
Als je merkt dat Ozobot EVO niet goed draait of niet in een rechte lijn rijdt kan het afstemmen 
van de motoren helpen om dit gedrag te corrigeren. Open op een tablet de u de Ozobot 
EVO of Ozo Groove app en ga naar het hoofdmenu -> tune up -> tune motoren en volg de 
aanwijzingen.  
 
 
 

Meer hulp & tips? 
 
Ga naar  www.Ozobot EVO.com/support/how-to-videos voor uitgebreide engelse video’s 
waarop je precies kunt zien hoe jij aan de slag kunt gaan met Ozobot EVO.  
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3 Aan de slag – Tips en tricks 

3.1 Lijnen Tekenen 
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3.2 Codes tekenen en Ozobot EVO Sticker Codes 
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3.3 Algemeen en Ozo Draw 
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3.4 Ozobot EVO Code 
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3.5 Ozobot EVO app 
 
Download de Ozobot EVO app gratis voor Android en IOS. 
Zet de bluetooth op je smartphone aan en zorg ervoor dat 
de Ozobot EVO aanstaat. 
Open de Ozobot EVO app en installeer eventuele updates. 
Verbindt uw Ozobot EVO met de app en geef je robot een 
naam. 
 
U kunt nu de volgende toepassingen gebruiken: 
 

• Spelletjes spelen in de app 

• Communiceren met Ozochat en Ozojis. 

• Vrienden toevoegen in de app. 

• Het besturen van de Ozobot EVO. 

• Door veel te spelen kunt u nieuwe spelletjes unlocken.  
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4 OzoBlockly 
 
OzoBlockly geeft je de volledige mogelijkheid om heel gemakkelijk je Ozobot EVO’s 
bewegingen en gedrag te programmeren. Bouw door middel van blokken de meest toffe 
codes en laad deze vervolgens op je Ozobot EVO. Met vijf verschillende programmeer 
standen is er voor ieder wat wils! Daarnaast dagen de OzoBlocky Games je uit om je 
coderings skills volledig uit de kast te halen. 

4.1 Programmeren met OzoBlockly 
 
Programmeren met de OzoBlocky app is heel gemakkelijk. Sleep de Blockly’s naar het midden 
van je scherm en klik de Blockly’s aan elkaar. Vervolgens laad je de zojuist gemaakte code op je 
Ozobot EVO en doet de Ozobot EVO precies wat jij wil!  

4.1.1 Codes maken 
 
 

1. Ga naar www.OzoBlockly.com op je computer, laptop of 
tablet. 

 
2. Selecteer als eerste je vaardigheid. Deze kun je 

linksboven in het scherm, boven de categorieën van de 
blockly’s, vinden. 

 
 

3. Maak met behulp van de 
verschillende blockly’s een code. Dit 
doe je door de verschillende 
categorieën aan te klikken in de 
linkerkant van je scherm. De 
categorieën zijn bijvoorbeeld 
onderverdeeld in lichteffecten en 
bewegingen. Sleep nadat je een 
categorie hebt aangeklikt een 
blockly in het scherm, zoals op het 
plaatje hier rechts wordt 
weergegeven.  

 
 

4. Op deze manier maak je vervolgens 
met behulp van verschillende blockly’s een code. Sleep de 
blockly’s op dezelfde manier als in stap 2 naar het 
scherm, en klik ze aan elkaar. Uiteindelijk zul je een code 
krijgen die enigszins lijkt op de afbeelding rechts. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ozoblockly.com/
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4.1.2 Ozobot EVO laden en programmeren 
 

 
1. Klik op “Load” Ozobot EVO”. Je 
krijgt nu een herinnering om je 
Ozobot EVO te kalibreren met je 
scherm.  

 

 
 
 
 
 

 
 
2. Kalibreer je Ozobot EVO met je 
scherm. 
Bekijk paragraaf 2.2.2 voor hulp 
met digitaal kalibreren of klik op 
“help” op je scherm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Zorg dat je Ozobot EVO aan is 
en zet hem vervolgens tegen of op 
de witte plek (de getekende 
“onderkant” van Ozobot EVO) op je 
scherm. Klik vervolgens op “load”. 
Verplaats de Ozobot EVO niet 
totdat je een melding krijgt.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Start de zojuist geladen code 
door twee keer op de aan/uit knop 
te drukken en zet je Ozobot EVO 
neer. De Ozobot EVO zal nu je 
programma aflopen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tip! 
 

Ben je nieuw met Ozobot EVO? Begin dan bij vaardigheid nummer 1: “Novice” en bouw het 
langzaam op. Zo leer je je Ozobot EVO en Ozoblocky het beste kennen en haal je alles uit 
Ozoblocky! 
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4.1.3 Ozoblockly Help 
 
 
Bestand uploaden – Met deze knop laad je 
opgeslagen codes 

  

Opslaan – Typ een bestandsnaam in en sla 
je code op 

 

Ongedaan maken – Maak je laatste 
stap(pen) ongedaan. 

 

Herstellen – Herstel het ongedaan maken 
van je laatste stap(pen) 

 

Kopiëren – Kopieer de code die op dat 
moment geselecteerd is 

 

Verwijderen – Verwijder de gehele code of 
sleep een stukje van de code naar het 
prullenbakje toe 

 

 
Log in – Via deze knop log je in om eerder 
gemaakte codes te bekijken en te gebruiken 

 

 
Help – Weet je iets niet? Vind hier alle 
uitleg over Ozoblockly 
 

 

 
Voorbeelden – Met deze knop vind je codes 
die kant en klaar voor gebruik zijn 
 

 

 
Uitdagingen – Hier vind je uitdagingen die 
je kunt downloaden en kunt volgen om zo de 
opdracht te voltooien. 
 

 

 
Tip! 

 
Als je de Ozobot EVO met het zojuist geladen programma gaat gebruiken op een geprinte of 
getekende kaart is het belangrijk dat je je Ozobot EVO weer kalibreert op papier. 
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Javascript – Hier zie je de code die je hebt 
gemaakt in Javascript codes. 
 

 

 
“Press to activate” - Klik hierop als je 
meerdere Ozobot EVOs tegelijk wilt laden 
met de code die je zojuist hebt gemaakt. Je 
kunt tot 4 Ozobot EVOs tegelijk laden! 
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Benelux importeur en distributeur: 

 

 

 

TJM Supplies B.V.      KVK nr: 50385127  
Zompstraat 8       BTW nr: NL205258700B01  
8102 HX Raalte  

 

Helpdesk: 0900-8567877 / support@tjmsupplies.nl 
Zakelijk: 085-0402973 / verkoop@tjmsupplies.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© TJM Supplies 2017. Alle rechten voorbehouden. 


