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How To 
Een beknopt overzicht van alle functies, 

instellingen en het gebruik van alle 

bijbehorende software. 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: 

Het aansluiten, programmeren en besturen van de Arduino Nano is altijd voor het eigen risico van de 

gebruiker. De maker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel ontstane schade, in welke 

vorm dan ook.  
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Hoewel veel moeilijke zaken eenvoudig gemaakt zijn, kan het toch nog voorkomen dat het niet werkt 

zoals je hoopt. Vandaar een beknopt overzicht van alle functies, een zogenaamde How To:. 
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1. Aansluiten van de Arduino Nano. 

De Nano kan met een USB kabeltje en eventueel een verloop plug op de onderstaande apparaten 

aangesloten worden.  

 Computer. 

Wanneer de Nano op een computer aangesloten is kun je… 

o de Nano programmeren met de Arduino software. 

o het programma voor de RGB led strip naar de Nano uploaden. 

o automatisch alle led animaties uit laten voeren. 

o animaties starten met behulp van een computerprogramma. 

 Powerbank 

Wanneer de Nano op een powerbank aangesloten is worden… 

o automatisch alle led animaties uit laten voeren. 

 Android mobiel. (Niet alle modellen worden ondersteund.) 

Wanneer de Nano op een Android mobiele telefoon aangesloten is kun je... 

o automatisch alle led animaties uit laten voeren. 

o met een nog te ontwikkelen programma de Nano aansturen. 
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2. Arduino Nano op een PCB (Printed Circuit Board.) 

De Nano kan zelfstandig programma’s/animaties uitvoeren. Je kunt deze dan aansluiten op bijvoorbeeld 

een powerbank  of via een verloopstukje op een (niet te oude) Android mobiel.1 Je kunt natuurlijk ook 

de USB aansluiting van een computer gebruiken. 

Wanneer je in het bezit bent van de versie op een PCB, kun je het programma zelfs beïnvloeden. Zorg er 

voor dat bij het starten trimmer R1 niet geheel rechtsom gedraaid is, gebruik daarvoor een kleine 

schroevendraaier. (Niet meegeleverd.)   

 

De trimmers hebben de volgende functies. 

R1 Computer besturing of zelfstandig. 

Helemaal rechtsom gedraaid, besturen vanuit de computer met software. 

Voor zelfstandige animaties R1 een stuk rechtsom draaien. 

R2 Helderheid van de led’s. 

Rechtsom zwakker tot uit, linksom tot maximaal. 

R3 Snelheid van de Animatie. 

Rechtsom sneller, linksom langzamer. 

R4 Gekozen animatie. 

Rechtsom, alle animaties linksom per +/- 20 graden een andere animatie. 

De gekozen animaties zijn gelijk aan die van de computer gestuurde. Geheel linksom wordt een 

nieuwe animatie uitgevoerd. 

R5 Nog geen functie. 

  

                                                           
1 Wist je dat je met zo’n verloopstukje ook een toetsenbord en een muis kunt aansluiten? 

R1 R2 R3 R4 R5 

http://www.mettech.nl/Arduino/#6
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3. Het programma voor de RGB led strip naar de Nano uploaden. 

In de Nano moet een programma staan om de led strip animaties uit te kunnen voeren. Je gebruikt 

daarvoor Xloader.exe. 

 Sluit de Nano aan op de computer. 

 Download het bestand Xloader.zip van http://www.mettech.nl/Arduino/ 

 Klik met de rechtermuistoets op het gedownloade bestand en selecteer alles uitpakken. 

 Start Xloader. (Dubbelklik Xloader.exe) 

 Selecteer het HEX bestand, het staat  in de map van 

Xloader. AdaFruit_Animations_01.ino.hex 

 
 Selecteer welke Arduino je hebt. 

Duemilanove/Nano(ATmega328) 

 
 Selecteer een COM poort. 

Het kan zijn dat op jouw computer een andere com poort gebruikt wordt.  

 
De Baud rate is de snelheid waarmee gegevens uitgewisseld worden. Je kunt hier niet elk 

willekeurig getal invoeren. De meeste gebruikte waarden zijn: 

9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000 Baud. Het getal geeft aan hoeveel bitjes per 

seconde verstuurd worden. 

 Klik op Upload om het programma in de Arduino Nano te kopiëren. 

 

Als het goed is gaan de led’s TX en RX op de Arduino knipperen tijdens het uploaden. 

 

  

http://www.mettech.nl/Arduino/
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4. Automatisch alle led animaties uit laten voeren. 

 In de Nano moet het bestand AdaFruit_Animations_01.ino.hex geladen zijn. 

Zie hoofdstuk 3. 

Wanneer de Nano aangesloten wordt op een USB poort bepaalt de spanning op ingang A0 hoe gestart 

wordt. Is de waarde op ingang A0 groter dan 10, dan wordt de Led animatie gestart. 

Wanneer ingang A0 niet aangesloten is, zal de waarde zweven. Dat wil zeggen dat je niet weet wat de 

waarde is, maar zal normaal gesproken ruim boven de 10 liggen. 

De animatie van de led strip zal dus uitgevoerd worden. Deze animaties zullen random, dat is 

willekeurig, uitgevoerd worden. De Nano kan nu niet met de computer aangestuurd worden. 

Wanneer je een versie met trimmers hebt, zorg je er voor dat R1 niet helemaal rechtsom gedraaid is. 
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5. De Nano starten in besturing door computer modus. 

Zo gauw de Nano op een USB poort aangesloten wordt, zal de Led animatie beginnen. De computer kan 

dan niet communiceren met de Nano. 

Wil je de Nano besturen met de computer, dan moet de Nano op een speciale manier gestart of gereset 

worden. In de Nano moet het bestand AdaFruit_Animations_01.ino.hex geladen zijn. 

Zie hoofdstuk Het programma voor de RGB led strip naar de Nano uploaden. 

 Trek de USB steker uit de Nano. 

 Verbind met een snoertje A4 met A14, zoals hieronder getekend is. 

 

Op deze manier wordt de spanning op ingang A0 van de Nano op nul Volt gezet. De waarde op de ingang 

zal nul zijn, dat is laag genoeg om te starten in computer modus 

 Controleer de gemaakte verbinding. 

 Steek de USB steker in de Nano. 

 Wacht tot de tweede led van de Led strip groen wordt. 
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6. Het programma AdaFruitLeds downloaden en starten. 

Het programma voor het starten van verschillende animaties via de computer kan hier gedownload 

worden. (http://www.mettech.nl/Arduino/Software/AdaFruitLeds%20API.zip) 

Let op in welke map je het .ZIP bestand opslaat. Een ZIP bestand bestaat meestal ui meerdere 

bestanden en moet daarom eerst uitgepakt worden. Wanneer je het .ZIP bestand opent, zie je wel de 

bestanden, maar kun je meestal het programma niet uitvoeren. 

 Klik met de rechtermuistoets op het 

bestand. 

 Klik op Alles uitpakken… 

 Geef aan waar je de uitgepakte 

bestanden wilt neerzetten. 

 Ga naar de map met de uitgepakte bestanden. 

 Dubbelklik het bestand AdaFruitLeds.exe. 

Nu zou het programma moeten starten. Het hoeft niet geïnstalleerd te worden. Door met de 

rechtermuistoets op het bestand te klikken kun je eenvoudig een snelkoppeling maken. 

  

http://www.mettech.nl/Arduino/Software/AdaFruitLeds%20API.zip
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7. Animaties starten met behulp van een AdAFruitleds. 

In de Nano moet het bestand AdaFruit_Animations_01.ino.hex geladen zijn. 

Zie hoofdstuk Het programma voor de RGB led strip naar de Nano uploaden. 

 Zorg er voor dat Led 2 van de RGB strip brandt (Groen) 

Hoe je dat doet staat in het hoofdstuk... 

De Nano starten in besturing door computer modus. 

 Sluit de Nano aan op de computer. 

 Download het bestand AdaFruitLeds API.zip van http://www.mettech.nl/Arduino/ 

 Klik met de rechtermuistoets op het gedownloade bestand en selecteer alles uitpakken. 

 Ga naar de ‘uitgepakte’ map met de bestanden. 

 Start AdaFruitLeds (Dubbelklik AdaFruitLeds.exe) 

 Klik op . 

 Wacht tot de verbinding gemaakt is.  

 

Met de knoppen op het scherm kun je de Nano animaties laten uitvoeren. 

Wanneer je op  klikt verschijnt het versie nummer op het scherm.  

http://www.mettech.nl/Arduino/
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8. De AdaFruit bibliotheek toevoegen. 

Wanneer je het programma voor de AdaFruit RGB strip wilt bewerken moet je eenmalig de 

bijbehorende bibliotheek toevoegen. Daarna zal bij het openen van het .ino bestand automatisch de 

bijbehorende bibliotheek geladen worden. 

 Download de bibliotheek. (Staat op www.mettech.nl/Arduino) 

Dit is een .ZIP bestand. Het hoeft niet uitgepakt te worden, dat doet de programmeer omgeving 

van de Arduino. 

 Start de Arduino programmeer omgeving. 

Klik achtereenvolgens Schets / Bibliotheek gebruiken / .ZIP Bibliotheek toevoegen… 

 
Selecteer daarna het eerder gedownloade bestand Adafruit_NeoPixel-master.zip 

 Nu kun je AdaFruit_Animations_01.ino openen en zal het bijbehorende bestand automatisch 

geladen moeten worden. 

Hieronder kun je zien dat de bibliotheek geladen is. 

 

http://www.mettech.nl/Arduino/ZIP/Adafruit_NeoPixel-master.zip
http://www.mettech.nl/Arduino
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9. Soldeer de gadget op een PCB. (nog in ontwikkeling.) 

Op een breadboard is de gadget niet erg praktisch. Daarom kun je er voor kiezen om de onderdelen vast 

te solderen op een PCB. De letters PCB staan voor Printed Circuit Board. Het is een plaatjes met daarop 

een routes van koperbanen. 

Wij gebruiken het hiernaast afgebeelde universeel PCB omdat deze goedkoop en 

toch heel goed te gebruiken is. De route van de koperbanen is gewoon recht. 

De afstand tussen de gaatjes is 2,54 mm. 

Hoewel dat een vreemde maat lijkt, is deze toch wel te begrijpen wanneer 

je weet dat 1 Inch2 gelijk is aan 25,4 mm. 

De afstand tussen de gaatjes is standaard, daarom passen de meeste 

onderdelen zoals schakelaars en led’s er in zonder dat je de 

pootjes hoeft te buigen. 

De koperbanen zorgen voor de nodige elektrische verbindingen. Hier 

en daar moeten ze onderbroken worden. Dat kan heel eenvoudig met een 

boortje. 

Draadbruggen. 

 Een aantal koperbanen moeten met elkaar verbonden worden. Dat die je met een draadje. Kijk goed 

welke draadjes je waar moet insteken en solderen. Het draadje steek je in aan de bovenzijde en soldeer 

je aan de koperzijde. 

Gebruik de onderstaande afbeelding om te bepalen waar de draadjes gesoldeerd moeten worden. De 

kleur van de draden is niet van belang. 

 

                                                           
2 Inch is een Engelse maat. 1 Inch wordt ook als 1” geschreven. Op een schuifmaat vind je vaak ook deze maat. 

R1 R2 R3 R4 R5 
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Trimmer. 

Een trimmer wordt ook wel een draaipotmeter genoemd. Het is een 

regelbare weerstand en je vindt deze vaak op versterkers om het volume 

in te stellen. 

De Arduino kan de stand van het draaiknopje ‘zien’ en we gebruiken de 

trimmer om bijvoorbeeld de helderheid en of de snelheid van de animatie in 

te stellen. 

Monteer de 5 trimmers op het PCB. 

De zwarte trimmers had ik nog op voorraad, je hebt alleen wel een 

schroevendraaiertje nodig om ze in te stellen. Binnenkort zal ik de hiernaast 

afgebeelde trimmers bestellen. Zijn kleuriger en met een vinger in te stellen. 

Arduino Nano. 

De Arduino Nano moet precies in de juiste gaatjes geplaatst en gesoldeerd worden. Controleer of de 

aansluitingen overeenkomen met de onderstaande afbeelding. 

Led Strip. 

Op de led strip worden 2 haakse connectoren gesoldeerd. Daarna kun je de led strip pas op het printje 

solderen. 

Functies van de Trimmers zie hoofdstuk 2. 


