
Pl#ytronic#

W#t heb je nodig:
-Pl#ytronic# micro controller. (www.pl#ytronic#.com)
-Krokodillenbekjes. (te koop online of bij de lok#le elektronic# winkel)
-Geleidende voorwerpen. 
-Computer met google chrome browser (pl#ytronic# s#mpler werkt #lleen met 
google chrome)

St#p 1 
Verbind de krokodillenbekjes met de 16 ##nsluitpunten op de controller.

St#p 2
Verbind de krokodillenbekjes met de 2 ##rde punten.

St#p 3
Verbind de uiteinden v#n de 16 krokodillenbekjes met de geleidende 
voorwerpen.

St#p 4
Plug de mini usb in de controller en de computer

St#p 5
St#rt google chrome en g# n##r https://synth.pl#ytronic#.com
Kies Pl#ytronic# s#mpler of een #ndere geluidsmodule.
Als je de pl#ytronic# s#mpler kiest, d#n k#n je d##r ook nog kiezen uit 
verschillenden 
geluidsb#nken. Door op sp#tie te drukken st#rt je een be#t w##r je op mee k#n 
spelen.

St#p 6
M##k met de ene h#nd cont#ct met een v#n de ##rde k#beltjes
en r##k met de #ndere h#nd het geleidende voorwerp ##n, nu hoor je het 
geluid.

Als je met de Pl#ytronic# s#mpler werkt d#n krijg je een sc#l# ##n geluiden die 
bij elk##r horen w##rmee 
je een be#t kunt spelen/m#ken. de #ndere opties bieden enkel tonen w##rmee 
een melodie gespeeld k#n worden, of #ls s#men ingedrukt een #kkoorden 
schem#.

Touch me

http://www.playtronica.com


W#t heb je nodig:
-Touch me controller ook v#n Pl#ytronic# verkrijgb##r op www.pl#ytronic#.com
-2 Krokodillenbekjes

St#p 1
plug de mini usb k#bel in de controller en d#n in de computer.

St#p 2 
Verbind de 2 krokodillenbekjes met de twee ##nsluitpunten op de controller

St#p 3
St#rt Google Chrome en g# n##r https://synth.pl#ytronic#.com
kies Dotpi#no voor een pi#no geluid. klik een keer op het veld v#n de Dotpi#no 
om het
geluid te #ctiveren.

St#p 3 
L##t twee kinderen de met#len uiteinden v#n de 2 krokodillenbekjes 
v#stp#kken.
Als de kinderen elk##r d#n ##nr#ken op de huid hoor je een geluid.
De toonhoogte v#n touch me h#ngt #f v#n de hoeveelheid druk en ##nr#king
die wordt uitgeoefend. Op de controller zelf is er ook de mogelijkheid
om vi# de tiptoetsen een toonl#dder te kiezen en een toonsoort.
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