
Bluetooth verbinding maken via de app

Aan de slag met de Robobloq Q-Scout

Voor we kunnen beginnen met het bouwen, moeten we als eerste
stap de Robobloq app uit de App store of Play Store downloaden.
Wanneer dit succesvol is gelukt open je de app en klik je op de robot
die jij hebt. Klik op “bouw” en volg de stappen om de robot in elkaar
te zetten. Het bouwen duurt ongeveer 30 minuten. 

Scan de QR-code om de app te downloaden in de App Store of Play 
Store. Programmeren kan via de smartphone app of via de computer.

Maak via de Robobloq app verbinding met de Q-Scout. Belangrijk is dat zowel Bluetooth als GPS aanstaan
op de smartphone tijdens het verbinding maken. Wanneer de verbinding succesvol is kunnen we aan de slag
gaan met het programmeren. Alle code’s die we maken zullen via de app naar het moederbord van de
Q-Scout gestuurd worden. Het moederbord is dus eigenlijk het brein van de robot.

Educatiegids Q-Scout
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Play Store App Store

Programmeer knop

Sensor aansluiting

Stuurinrichting / DC motor aansluiting

USB aansluiting

M1 / M2 motor aansluiting

Afbeeldingen: screenshots van de app

Computer
Software F.A.Q.



Robobloq app

Nu de robot succesvol in elkaar gezet is en verbonden is met de app is het tijd om te programmeren en de 
vele mogelijkheden te ontdekken! Naast het programmeren kun je de robot ook vrij laten rijden via de
afstandsbediening, obstakels laten ontwijken en muziek laten maken. Deze modus kun je vinden wanneer je
bij het startscherm van de app naar jouw robot gaat en op “Ingevoerd” klikt.

Afstandsbediening modus Obstakels ontwijken modus Muziekmodus

Programmeren

Om te beginnen met programmeren gaan we terug naar het startscherm van de Robobloq app. Klik op
“Mijn app” en klik bij “Tussenprogrammering” op: “Maak de applicate”. Geef de applicatie een naam en klik op
“Bevestig”. Vanuit het linker menu kun je de stukjes code die de Q-Scout moet uitvoeren selecteren.

Start
Elke code begint met start. Klik op “Start” in het linker menu en je ziet een stukje code genaamd “Wanneer
het programma start”. Wanneer je hier op klikt zal deze op het programmeer raster verschijnen. Dit is altijd
het begin van je programmeer code.

Beweging
Onder het kopje “Beweging” vind je alle instructie codes die de aangesloten motoren kunnen besturen via
de M1 / M2 aansluitingen op het moederbord. Vanuit dit menu kun je bijvoorbeeld de snelheid en richting
aanpassen. De motoren van de Q-Scout werken het beste met een snelheid boven de 50. Eindig elke
code altijd met “Stop”. Ook dit kun je vinden onder het kopje “Beweging”.
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Kun jij ervoor zorgen dat de Q-Scout een ander dansje maakt door gebruik te maken van de
“wacht” en “herhaalcodes”?

Besturing deel  1

In het linker menu onder het kopje “Besturing” kun je een groot aantal instructiecodes vinden. Deze codes 
geven instructies aan de robot. Zo kun je bijvoorbeeld de tijd instellen die Q-Scout moet wachten voor
hij verder gaat met het uitvoeren van de code. Daarnaast kun je hier ook bijvoorbeeld herhalingscodes 
vinden. Aan zo’n herhalingscode kun je andere codeblokjes toevoegen welke Q-Scout dan bijvoorbeeld 
2 keer herhaald. 

Challenges

Maak de volgende code na om te zien wat de Q-Scout doet.

Naast wachten en herhalen biedt dit menu nog een aantal
andere mogelijkheden. Zo kun je de Q-Scout bijvoorbeeld zo
programmeren dat hij wacht met het uitvoeren van de code
todat de programmeer knop is ingedrukt. 

Daarnaast biedt het conditionele uitspraken zoals
“als ... (bijvoorbeeld druk programmeerknop in op de robot)
dan ... (voert hij de onderliggen code uit).”

Kun jij de Q-Scout zo programmeren dat wanneer de programmeerknop word ingedrukt dat hij 
vooruit gaat waarna hij 2 seconden wacht voordat hij naar links gaat?

Besturing deel  2
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Maak een doolhof op de grond met bijvoorbeeld boeken, tassen en ander voorwerpen.
Kun jij de Q-Scout uit het doolhof programmeren? Let op begin altijd met “Start”.

Vooruit en afslaan

De Q-Scout kan natuurlijk ook gewoon vooruit, achteruit, linksaf en rechtsaf geprogrammeerd worden. Dit
kan heel makkelijk met een stukje code die je onder het kopje “Beweging” kan vinden: 

Via het pijltje naast “vooruit” kun je kiezen wat de Q-Scout gaat doen: vooruit, achteruit, linksaf en rechtsaf.

Challenges

Laat de Q-Scout doormiddel van onderstaande code de volgende route afleggen:
“vooruit- linksaf - vooruit- vooruit- rechtsaf - rechtsaf- achteruit”. Druk vervolgens op “start” (play button)
om te zien wat de Q-Scout doet.

Daarnaast kun je vanuit het menu “Beweging” ook de motor in stellen om met de klok mee te draaien, of 
juist tegen de klok in.  

Vooruit en afslaan
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Muziek

Q-Scout biedt de mogelijk om je eigen muziek te maken en af te spelen door dit te programmeren via “Geluid”.
Kies de noot die je wil dat Q-Scout afspeeld en of het op de hele maat, halve maat, 8e maat, etc. moet.

Challenges
Programmeer de volgende code na en kijk en luister naar wat Q-Scout doet.

Kun jij de Q-Scout het liedje “Vader Jacob” laten spelen?

Zoals we net hebben gezien kan ook de kleur van de verlichting verandert worden via het kopje “Licht”. 

Kun jij Q-Scout zo programmeren dat hij de kleuren van de regenboog laat zien?

Muziek

Licht

Challenges
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Via de QR code op de vorige pagina kun je de Robobloq computer software gratis downloaden. Tevens is 
deze software te vinden op www.robobloq.com/support/download. Wanneer de Robobloq software
succesvol gedownload en geïnstalleerd is, volgt er nog 1 belangrijke stap. Het is van groot belang dat ook het
stuurprogramma goed geïnstalleerd word. Om dit te doen ga je naar “Help > Install Serial Driver”. 
Klik vervolgens op “Install” en wacht tot dit succesvol is afgerond. 

geïnstalleerd

De Q-Scout is eenvoudig te via de computer (Windows / MAC / Linux te programmeren. De gratis software
kan gedownload worden via de QR code op de vorige pagina of via www.robobloq.com/support/download.

Download het programma en begin het installeerproces. Wanneer dit succesvol is afgerond open je het 
programma en ga je naar Help > Install Serial Driver > Install. Nu zal ook de Driver succesvol geinstalleerd zijn.

 

Nadat de installatie van het stuurprogramma is voltooid, kun je het pop up venster sluiten. We gaan nu
verbinding maken met de Q-Scout. Verbind de robot doormiddel van de USB kabel aan de computer en 
klik binnen de Robobloq software op “Not Connected”. Een pop up scherm komt naar voren en selecteer de
poort waarmee je verbinding wilt maken. Klik vervolgens op “Connect”.

De Q-Scout is nu succesvol verbonden. Je kan nu aan de slag met programmeren. In de basis werkt
het programmeren het zelfde als in de app. Op de volgende pagina’s zullen we hier wat dieper op in gaan.

Firmware updaten

De firmware van de Q-Scout kan eenvoudig via de computer software geupdate worden. Wanneer de robot
succesvol gekoppeld is aan de software ga je naar “Connect > Factory Reset > selecteer de juiste robot” en
klik op de “Update”. De firmware zal nu worden geupdate.

Robobloq computer software

Firmware updaten
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