
1
2

5
7
34
59
78

86
88

Introduktion
Hvordan bruges Little bits 

 Strøm       
Input
 Ledninger       
Output       
Tilbehør

Opfindelse cyklus  
Fejlfinding 
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Occasionally BitsTM  and accessories get updated, so the features or 
appearance of your Bits may differ from those used in this guide.



hello!

Hej. Dette er little Bits Index, det 
sted, hvor du kan finde alt, hvad du 
vil vide om little Bits i dit sæt.

Lære materiale kan findes her:  
littleBits.com/code-kit-resources

Download the Code Kit app here: 
littleBits.com/code-kit-app
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Lav kredsløbbet først 

Leg med det 1

Hvad sker der hvis du rykker på knappen til side? 

Lav noget lyd med 06 buzzer

Hvordan bruges 
Little Bits 
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Anatomien af en little Bit 
Lær om toppen og buden på en little Bit 2

Top Bund

Funktionerne er farvekodet 
Little Bits, er grupperet i fire forskellige 
kategorier, der er farvekodede.

Lær mere om Bitsne på side 4 

3
Blå er strøm 

Strøm Bits er 
strømforsyningen, der 
sørger for strøm til dit 
kredsløb.

Pink er inputs 

Input bits modtager input 
fra dig eller miljøet og 
sender signaler, der 
påvirker de følgende bits.

Grøn er outputs 

Output Bits gør noget 
som fx. at lyse noget op 
eller lave lyde

Orange er ledninger 

Ledning Bits opretter 
forbindelse til andre 

systemer og lader dig bygge 
kredsløb i nye retninger.

4
Magnet magi 
Bitsne klikkes sammen med magneter. 
Magneterne er altid rigtige - du kan ikke 
sætte dem sammen, på den forkerte måde.

Pilene skal altid vende i samme retning 

Fire fødder i bunden 

Hvis Bitsne ikke klikkes sammen, så prøv at 
vend dem rundt så pilene, vender i samme 
retning  

5
Rækkefølgen er vigtig 
Strøm Bits kommer altid først og input Bitsne 
har kun effekt på output Bitsne  der kommer 
efterfølgende.

Uden nogen output Bit efter sig, har input Bit ikke 
noget steder at sende sine signaler hen.

Input Bits har kun effekt på, den efterfølgende output Bit 

  Bitsnap    Bit fødder  
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BIT TM INDEX

p1 power 
p3 USB power

i1 slide switch 
i2 toggle switch 
i3 button 
i5 slide dimmer 
i6 dimmer 
i7 remote trigger 
i8 proximity sensor 
i11 pressure sensor 
i12 temperature  
sensor 
i13 light sensor 
i16 pulse 
i17 timeout 
i18 motion trigger 
i19 roller switch 
i20 sound trigger 
i21 microphone 
i22 sequencer 
i23 threshold 
i25 MP3 player 
i30 keyboard 
i31 oscillator 
i32 filter 
i33 envelope 
i34 random 
i35 delay 
i36 micro sequencer 
i37 mix

w1 wire 
w2 branch 
w3 OR 
w4 AND 
w5 MIDI 
w7 fork 
w8 latch 
w9 proto 
w10 inverter 
w14 Makey Makey® 
w15 NOR 
w16 NAND 
w17 XOR 
w18 CV 
w19 split 
w20 cloudBit™ 
w21 wireless receiver 
w22 wireless 
transmitter 
w26 codeBit 
w27 USB I/O 
w29 perf 
w30 littleBits 
Bluetooth™ Low  
Energy Bit

o1 LED 
o2 long LED 
o3 RGB LED 
o4 vibration motor 
o6 buzzer 
o7 IR LED 
o9 bargraph 
o11 servo 
o13 fan 
o14 bright LED 
o15 UV LED 
o16 light wire 
o21 number 
o25 DC motor 
o26 speaker 
o28 LED matrix

a2 USB cable 
a5 magnet shoes 
a6 hook & loop shoes 
a7 adhesive shoes 
a8 brick adapter 
a10 motorMate 
a14 USB cable & adapter 
a19 servo hub 
a21 powerSnap 
a23 mechanical arm 
a24 servo mount 
a25 wheel 
a27 rechargeable battery 
a26 mounting board 
a28 mounting board  
(8" x 7") 
a29 codeBit dongle

05 
06

POWER INPUT WIRE OUTPUT ACCESS ORIES

07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 
55 
56 
57 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74

78

79

80

81

82 

83 

84

Occasionally BitsTM get updated, so the features or appearance 
of your Bits may differ from those used in this guide.
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Mød Bitten

Hvordan virker den  p1 POWER  

Hvert kredsløb starter med strøm. Strømmen giver den 
elektricitet, der får dine Bits til at dreje, brumme, blinke 
eller lyse.

p1 power Bit konverterer 
de 9 volt elektricitet i 
batteriet til de 5 volt, 
som LittleBits kredsløbet 
kører på. 

p1 power Bit 
sender også et signal 
gennem dit kredsløb. Du 
styre dette signal via dine 
inputs Bits.

Eksempler fra dagligdagen 

Telefon oplader 

  o2 LONG LED 

  p1 POWER  

MODE: on/off

Tændt

Eksempel på en forbindelse 
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Mød Bitten

Hvordan virker den   p3 USB POWER  

p3 USB power, er muligvis den mindste i serien, men den 
er stor nok til at sende elektricitet til alle dine kreationer. 
Denne bit giver dig mulighed for at drive dit kredsløb via 
et micro USB-kabel. Den kan tilsluttes via en computer, 
vekselstrømadapteren eller det genopladelige batteri.

p3 USB power Bit sender 
et 5 volt signal gennem 
dit kredsløb, som giver 
dig mulighed for at 
tænde dine bits.

Eksempler fra dagligdagen

Telefon oplader Computer oplader 

Eksempel på en forbindelse

  o9 BARGRAPH 

  p3 USB POWER 

Tændt
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Mød Bitten

  i1 SLIDE SWITCH  

i1 slide switch er en lille og praktisk måde at slå dine 
kreationer til og fra. Den bruger en robust plastspak til 
at skifte frem og tilbage. Prøv det med  dine 
yndlingsbits fx.  o25 DC motor eller o14 bright LED 

Når i1 slide switch 
er slået fra, sender det et 
0 volt signal og der 
passerer ingen strøm 
videre. Når kontakten er 
tændt, sender den et 5 
volt signal til de følgende 
Bits i kredsløbet.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempler på en forbindelse

Hvordan virker den 

  o9 BARGRAPH 

  p1 POWER 

Tænd/sluk knap på en spil 
konsol 

MODE: off or on

  i1 SLIDE SWITCH 
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  i2 TOGGLE SWITCH  
Når i2 toggle switch er 
slukket, sender den et 0 
volt signal og der passere 
ingen strøm videre. Når 
kontakten er tændt, 
sender den et 5 volt 
signal til de følgende Bits i 
kredsløbet.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

Mød Bitten 
i2 toggle switch er en robust on / off switch, som du 
kan bruge til at aktivere dine kreationer med et dejligt, 
solidt klik. i2 toggle switch giver et godt udseende til 
enhver opfindelse! Brug foran en o14 bright LED for at 
fremstille en lampe.

  o9 BARGRAPH 

  p1 POWER 

Kontrol panel i en 
flyver

MODE: off or on

  i2 TOGGLE SWITCH 

Lys kontakt 
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Mød Bitten

Lille udfordring 

  i3 BUTTON  

i3 Button er en klassiker: stor, rund og en fjeder for 
et komfortabelt tryk! Tryk på den, for at tænde for 
noget, giv slip for at slukke det.

Kan du opfinde en stol der laver en lyd når 
man sætter sig ned? 

i3 Button er som en dør. 
Når du trykker på den, 
åbnes døren, så signalet 
passerer gennem bitten 
og videre til de næste bits 
i kredsløbet. Knappen er 
en øjeblikkelig kontakt, du 
skal fortsætte med at 
trykke på den for at 
signalet kan strømme. Når 
du slipper knappen, lukkes 
døren, hvilket forhindrer 
signalet i at gå videre til 
andre bit.

Eksempler fra dagligdagen

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den

  i3 BUTTON  

  o2 LONG LED 

  p1 POWER 

Controllerer knap  Elevator Knap GAME SHOW BUZZER
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  i5 SLIDE DIMMER  
i5 Slide dimmer
Når knappen er helt til 
venstre, sender den et 0 
volt signal (slukket). Når 
knappen er helt til højre, 
sender den et 5 volt signal. 
knappen kan skubbes til 
begge sider og derved 
sende et signal mellem 0 
og 5 volt.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den

Mød Bitten

Lille udfordring

i5 slide dimmer Skub knappen frem og tilbage for at 
kontrollere dit kredsløb. Når du skubber det op, bliver 
der sendt mere strøm til de bits, der følger. De vil så 
lyse mere eller hæve lydstyrken. 

kan du opfinde noget med i5 slide dimmer, der får et 
flag til at flagre frem og tilbage? Hvordan vil du kunne 
ændre på hastigheden.  

Bil pedaler 

 i5 SLIDE DIMMER    

  o9 BARGRAPH 

  p1 POWER 

Lysdæmper
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Mød Bitten 

Lille udfordring 

  i6 DIMMER  

Drej knappen frem og tilbage, for at kontrollere dit 
kredsløb. Når du drejer knappen med uret, går der mere 
strøm ud til de efterfølgende Bits. Så fx. Vil lyset lyser 
mere eller lydstyrken vil øges. 

Kan du opfinde et lys der skifter farve?

i6 Dimmer
er som håndtaget på en 
vandhaner. Jo mere du 
drejer på håndtaget, jo 
mere vand vil der komme  
fra vandhanen. i6  dimmer 
er det samme - jo mere du 
vrider knappen med uret, 
jo mere strøm slipper der 
igennem.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

Drej

 i6 DIMMER 

 o9 BARGRAPH  

  p1 POWER 

Lysdæmper Volume knap Ovn KnapVandhane
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  i7 REMOTE TRIGGER  
i7 remote trigger vil virke 
med, næsten enhver knap 
på en fjernbetjening. Der 
bruger infrarødt lys (IR) til 
at sende signaler
(som den, du bruger til dit 
tv). Når det registrerer IR-
lys, sendes der et 5 volt 
signal, øjeblikkeligt til de 
følgende Bits i dit 
kredsløbet.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den

Mød Bitten

i7 remote trigger lader dig bruge en tilfældig 
fjernbetjening med din Bit. Prøv at Lav et 
prøvekredsløbet til højre, og ret en fjernbetjening mod 
triggerens sensor. Tryk derefter på en vilkårlig knap på  
fjernbetjeningen for at aktivere Bit.

Fjernbetjning 

  i7 REMOTE TRIGGER 

  o14 BRIGHT LED 

  p1 POWER 
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  i8 PROXIMITY SENSOR  

Mød Bitten

Denne Bit stråler med et infrarødt lys, der 
giver den mulighed for at sanse 
genstande foran sig.

i8 proximity sensor er som 
et par øjne for dit kredsløb. 
Den registrerer genstande 
ved hjælp af en infrarød 
stråle. Hvilket gør at den 
kan fornemme, hvad der er 
foran den. Når et objektet 
kommer tættere på i8 
proximity sensor, vil der 
blive sendt mere strøm til 
de følgende Bits i 
kredsløbet.

Flagermus syn

Eksempler fra dagligdagen

Eksempler på en forbindelse 

Hvordan virker den

  i8 PROXIMITY SENSOR 

  o9 BARGRAPH 

  p1 POWER 
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  i11 PRESSURE SENSOR  
i11 pressure sensor 
detekterer, hvor meget 
pres der anvendes. Jo 
hårdere du presser på den, 
jo mere strøm, går videre 
til de følgende bits.

Bemærk: Fold ikke eller 
fold på Sensoren!

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

Mød Bitten

Lille udfordring

i11Pressure sensor er en berørings sensor Bit, der 
reagerer på hvor meget pres du lægger på den.

Kan du opfinde et lysskilt, med i11pressure sensor?

Vægt

  i11 PRESSURE SENSOR 

  o9 BARGRAPH 

  p1 POWER  

Rør her

Mikrobølgeovns touch skærmHammer spil fra tivoli
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Mød Bitten

Lille udfordring

Med  i12 temperature sensor, kan du bruge 
temperaturen i den omgivende luft til at styre dit 
kredsløb. Den er især nyttigt, til indsamling af data. Når 
den er parret med o21 number, der er indstillet til 
VALUE-tilstand.

Kan du opfinde en temperaturstyret gadget, der kan 
hjælpe dig mod sommervarmen?

i12 temperature sensor
tager målinger fra miljøet 
og oversætter den til et 
signaler. Jo højere 
temperaturen det 
registrerer, mere signal 
udsender det til de 
følgende bits i kredsløbet 
(hvilket gør at lysene lysere 
mere og motorerne bliver 
hurtigere).

Termostat Termometer Elkedel

  i12 TEMPERATURE SENSOR  

  p1 POWER 

  o21 NUMBER 

MODE:
VALUE

MODE: F° or C°

det er komponentrn, der måler 
temperaturen

  i12 TEMPERATURE SENSOR 

021 number:
count down

021 number:
read value

Eksempler fra dagligdagen

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den
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Mød Bitten

Lille udfordring 

  i13 LIGHT SENSOR  

Brug denne Bit, til at kontrollere dine kredsløb med lys! 
Mængden af lys, der skinner på sensoren, ændrer, 
hvordan dit kredsløb opfører sig. Det er en fantastisk 
måde at aktivere dit kredsløb uden hænder og er 
perfekt til alarmer!

Kan du opfinde noget, der bevæger sig, når lysene slukkes?

i13 light sensor 
registrerer, hvor meget lys 
der skinner på den. Den 
har to tilstande: En LYS-
tilstand, Jo mere lys der 
skinner på sensoren jo 
mere strøm bliver der 
sendt til dine følgende bits 
i kredsløbet (gør lysene 
lysere mere eller 
motorerne drejer 
hurtigere). den har også 
en DARK-tilstand, hvor 
strømmen øges, når det 
bliver mørkere.

Brug den lilla skruetrækker 
til at dreje drejeknappen 
og justere sensorens 
følsomhed. Med uret øges 
følsomheden, mod uret 
nedsættes den.

Natlampe med sensor Lysmåler pulsoximeter

  p1 POWER 

  o21 NUMBER 

MODE:
VALUE

021 number:
count down

021 number:
read value

MODE: light or dark

SENSITIVITY: drej mod 
uret for at mindske, drej 
med uret for at øge

dette er komponenten, 
der måler lyset. 

  i13 LIGHT SENSOR 

Eksempler fra dagligdagen

Eksemple på en forbindelse 

Hvordan virker den 
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  i16 PULSE  

i16 Pulsen er som hjerteslag, der får Bitten til, at tændes 
og slukkes i en jævn rytme.

Ildflue UrvisereBlink lys

i16 pulse er en kontakt, 
der åbnes og lukkes igen 
og igen. Når den er åben, 
bliver der sendt et 5 volt 
signal til den næste Bit. 
Når kontakten lukkes, 
sendes der er et 0 volt 
signal til den næste Bit.

Brug den lilla 
skruetrækker til at 
justere skiven. Du kan 
ændre hastigheden på 
rytmen ved at dreje på 
den lille urskive på 
Bitten, med den lilla 
skruetrækker. Med uret 
øges hastigheden, mod 
uret sænkes den.

  o2 LONG LED 

  p1 POWER 

Mød Bitten

Lille udfordring

Kan du opfinde et advarselssignal med i16 pulse? 
Hvordan får du i16 pulse til at slå hurtigere eller 
langsommere?

  i16 PULSE 

SPEED: drej mod uret for at 
mindske, drej med uret for 
at øge hastigheden

Eksempler fra dagligdagen 

Eksemple på en forbindelse
Hvordan virker den
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Mød Bitten 

i17 timeout er en timer. Prøv den efter i3 button, og 
følg efter med o6 buzzer. Tryk og slip i3 button for at 
starte nedtællingen.

i17 timeout fungerer som 
et vækkeur eller et stopur. 
Den fungerer bedst, når 
den er parret med en 
knap. I ON-OFF-tilstand 
overføres signalet til de 
følgende Bits, når timeren 
starter, og signalet 
stopper, når tiden løber 
ud. I OFF-ON-tilstand 
sendes signalet først 
videre til de følgende Bits 
når timeren rammer nul.

Justér TIME-drejeknappen 
med den medfølgende lilla 
skruetrækker for at vælge, 
hvor længe signalet går - 
tiden varierer fra cirka et 
sekund til fem minutter.

Æg ur Skyd ur 

  i17 TIMEOUT  

  p1 POWER 

  o6 BUZZER 

MODE: on-off or off-on

TIME: drej mod uret for at 
mindske, drej med uret for 
at øge

  i17 TIMEOUT 

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse Hvordan virker den

  i3 BUTTON 

TIC TIC TIC
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  i18 MOTION TRIGGER    

i18 motions trigger
registrerer den mindste bevægelse 360 
grader omkring det.

Overvågnings system Elektroniske skyde dører 

Mød Bitten

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

i18 motion trigger 
svarer til en sensor, der er 
sat til en automatisk dør. 
Når nogen bevæger sig i 
nærheden, overfører den 
signalet til de følgende 
Bits i kredsløbet. Den er 
meget følsomt. i18 
motion trigger kan føle et 
område på omkring 3X3 
meter.

  i18 MOTION TRIGGER 

  o6 BUZZER 

  p1 POWER 
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Mød Bitten

i19 roller switch har et lille håndtag med et hjul og den  
aktiveres, når noget trykker på den. Du kan ændre 
tilstanden af i19 roller switch, for at få den til at slukke, 
når håndtaget skubbes ind mod Bitten. I OPEN-tilstand 
ligner det et køleskabslampe. Når du åbner et køleskab 
er lyset tændt, og når du lukker køleskabet, aktiveres 
rullekontakten, og lyset slukkes.

Når i19 roller switch mode 
er sat til close,vil der ikke 
blive sendt et signal videre 
før rullekontakten er 
trykket ind. 

Når i19 roller switch 
mode er sat til open, vil 
signalet bliver sendt 
videre til følgende Bits 
indtil rullekontakten er 
trykket ind.  

Bemærk: Håndtaget kan 
kun skubbes ind mod 
Bitten. Træk ikke 
håndtaget væk fra Bitten.

Køleskabslys

  i19 ROLLER SWITCH  

  p1 POWER 

  o13 FAN 

MODE: close or open

dette er knappen, der slukker 
eller tænder for afbryderen

  i19 ROLLER SWITCH 

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forindelse 

Hvordan virker den 
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Mød Bitten 

Lille udfordring 

  i20 SOUND TRIGGER  

Brug denne bit til at styre dine kredsløb med lyd. Det er en
fantastisk måde at gøre dine opfindelser håndfri på

Kan du opfinde noget, der bevæger sig når du
knipser med fingrene?

i20 Sound trigger har en
mikrofon, der måler, hvor
meget støj der er omkring
den. Når støjen går over et
bestemt niveau, sender
lydudløseren 5 volt, til de
følgende Bits. Brug
justerings knappen til at
indstille følsomheden
(hvor meget støj der
kræves for at udløse din
Bit).

Klap for lys, lys 
Øre 

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den 

  i20 SOUND TRIGGER 

  o9 BARGRAPH 

  p1 POWER 

Justerings knappen

Bjørn i vinterhi

ZzZzZzz
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Mød Bitten

i12 microphone giver dig mulighed for at bruge din 
stemme til at styre dine kredsløb. Du kan bruge den 
til at omdanne lyde til lys eller bevægelse, eller bruge 
den med højttaleren som en lille megafon!

i21 microphone 
oversætter lyd til 
elektronisk sprog for dine 
Bits. 
Sørg for, at kontakten er 
indstillet til SOUND, når du 
bruger den sammen med 
højttaleren, og ANDET til 
alle dine andre Bits, f.eks. 
Lysdioder og motorer. 
Mikrofonen har også et 
3,5 mm inputstik, så du 
kan tilslutte din computer 
eller mp3-afspiller.

Karaoke microphone

 i21 MICROPHONE  

  p1 POWER 

  o9 BARGRAPH 

MODE: sound or other

3.5mm input jack

  i21 MICROPHONE 

Eksempler fra dagligdagen 

Ekeksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den
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Mød Bitten 

  i22 SEQEUNCER  

i22 seqeuncer giver dig mulighed for at tilslutte op til 
8 udgange og kontrollere dem i rækkefølge mønstre.

i22 seqeuncer kan udføre 
flere opgaver i dit 
kredsløb, men kan dog 
kun udføre dem én ad 
gangen. Der er et ur 
mode, der styrer, hvornår 
Bitsne overgår fra 
sekvenstrin til sekvenstrin. 
Du kan også vælge, 
hvilken retning din 
sekvens kører ved hjælp af 
direction knappen.

For den fulde beskrivelse 
af alle modes og 
direktionerne besøg:  
littleBits.com/products/
sequencer

Traffiklys Karusel 

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den

  i22 SEQUENCER 

  o9 BARGRAPH 

  o1 LED  

  p1 POWER 

MODE: step, clock or 
speed

DIRECTION: forward, 
backward, 
pendulum, random

aktivt trin
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VOLTAGE LIMIT: 
drej drejeknappen mod uret for 
at mindske eller med uret for at 
øge

Mød Bitten

i23 threshold hjælper dig med at automatisere dit 
kredsløb. Den tjekker for signal og beslutter, om 
signalet kan gå videre til de andre Bits og aktivere 
kredsløbet. Tænk på det som højdekravet på en i en 
forlystelsespark: Hvis du er over en bestemt højde, kan 
du passere gennem porten, og turen starter. Prøv det 
med i12 temperature og o13 fan for at automatisere 
ventilatoren, når det er varmt ude!

i23 threshold modtager 
signal fra Bitten før den, og 
lader ikke signalet passere, 
før den når den 
spændingsmængde du har 
indstillet. du indstiller i23 
threshold ved hjælp af 
dens knap. Indstil en 
højere grænse ved at dreje 
knappen med uret. Bitten 
lader ikke noget signal 
passere, medmindre 
signalet er mere end den 
grænse, du har indstillet. 
Ser du ikke noget signal der 
passerer? Giv det mere 
signal, eller sænk den 
grænse, du har sat ved at 
dreje drejeknappen mod 
uret.

Betalings bom   
Højdekrav i en 

forlystelses park 

  i23 THRESHOLD  

  p1 POWER 

  o9 BRIGHT LED 

Eksempler fra dagligdagen

Eksempel på en forbindelse
Hvordan virker den 

  i23 THRESHOLD 

  i11 PRESSURE SENSOR 
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Mød Bitten

i25 MP3 player
giver dig mulighed for at afspille din egen MP3-
afspilningsliste med dine Bits! Alt hvad du skal gøre er at 
uploade dine MP3-filer til det medfølgende SD-kort.

Jukebox Pladespiller 

  i25 MP3 PLAYER  

  p1 POWER 

  o26 SPEAKER 

MODE: once, loop, next, all

skift bagud og fremad

3.5mm headphone jack

  i25 MP3 PLAYER 

  REAL WORLD ANALOGIES 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den 

  i3 BUTTON 

SD card slot

i25 MP3 player afspiller 
MP3-filer fra SD-kortet, der 
er under Bitten. For at 
vælge den rækkefølge, 
filerne afspilles i, skal du 
omdøbe MP3-filen, så de 
har et nummer foran 
filnavnet. i25MP3 player 
afspiller derefter dine MP3-
spor i numerisk rækkefølge.

Brug knapperne BACK og 
FORWARD for at skifte 
mellem spor på i25 MP3 
player.

Du kan enten sende 
lydsignalet ud gennem 
hovedtelefoner eller via 
output BitSnap. Når 
hovedtelefoner er tilsluttet 
Bitten, føres lyd ikke videre 
til output BitSnap.

For en fuld beskrivelse af 
MODE-kontakten, gå til:
littleBits.com/products/mp3-
player

Ringetoner på en telefon
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Mød Bitten 

i30 keyboard har 13 knapper, der udgør en oktav med 
toner som et klaver. Denne Bit kan bruges med en i31 
oscillator til at afspille melodier. I lighed med et klaver 
er de hvide taster på tastaturet i den nederste række, 
og de sorte taster er fordelt ovenpå.

i30 keyboard har to 
tilstande: PRESS, der kun 
producerer output, når du 
trykker på en knap, og 
HOLD, som opretholder 
den sidste note, du spillede. 
Du kan også bruge OCTAVE 
DIAL til at ændre det 
spilbare område. Den 
øverste BitSnap er en 
TRIGGER OUT, der sender 
et tændt 5 volt signal hver 
gang der trykkes på en tast. 
Prøv at bruge TRIGGER IN 
på i33 envelope eller andre 
Bits.

Klaver 

  i30 KEYBOARD  

  p1 POWER 

  o26 SPEAKER 

  i30 KEYBOARD 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den 

  i31 OSCILLATOR 

Eksempler fra dagligdagen 

MODE: press or hold

13 taster, der udgør 
en oktav af noter

Oktavskive

Udløse BitSnap
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Mød Bitten 

i31 oscillator er en lydkilde, der er i stand til at 
oprette lydtoner, der vil blive brugt i næsten 
ethvert lydeksperiment, du opretter med dine 
Bits.

i31 oscillator giver dig 
mulighed for at generere 
lyde, når den er tilsluttet 
o26 speaker. 
WAVEFORM-kontakten 
ændrer output. Den 
usynlige lydbølge vil enten 
se ud som en firkant eller 
en sav. Firkanten har en 
hul lyd, der ligner en 
fløjte. Saven har en stærk, 
buzzy lyd, der ligner 
messinginstrumenter. Den 
har også en PITCH-knap i 
midten og en til at tune 
tonehøjde. i31 oscillator  
frekvensområde er 0,3 Hz 
til 4000 Hz.

Fløjte  Trumpet Saxophon 

  i31 OSCILLATOR  

  p1 POWER 

  o26 SPEAKER 

WAVEFORM: Firkantet eller sav

Tune dial

  i31 OSCILLATOR 

  REAL WORLD ANALOGIES 

Eksempel på en forbindelse Hvordan virker den 

Drej
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top knap

afbryder knap

Mød Bitten 

i32 filter har den største effekt på lydens karakter eller 
"klang." Det påvirker klangen ved at ændre den relative 
volumen på bestemte frekvenser i lyden. Brug den til at 
give indtryk af, at en lyd er "lysere" (mere høje 
frekvenser) eller "mørkere" (flere lave frekvenser).

CUTOFF-knappen indstiller 
frekvensen, der skal 
fremhæves, mens PEAK-
drejeknappen styrer 
filterets intensitet. Hvis 
toppen drejes op hele 
vejen, bliver filteret til en 
oscillator!

i32 filter giver dig mulighed 
for at forme tonen i dine 
lyde. Hvis afbryderknappen 
er helt mod uret, afbryder 
den tonen helt og mørkner 
oscillatorens lyd. Når 
drejeknappen er helt med 
uret, er filteret åbent og 
lader oscillatorens tone 
passere. Top knappen 
understreger filterets 
intensitet, der er i stand til 
at skabe dyb bas eller høje 
tonefrekvenser.

Muslingeskal

  i32 FILTER  

  p1 POWER 

  o26 SPEAKER 

  i31 OSCILLATOR 

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

  i32 FILTER 

Freq in BitSnap
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Møde Bitten 

i33 envelope ændrer lydstyrkens kontur af en lyd. 
Det tager et lydinput og former det til noget, du ville 
høre fra et akustisk musikinstrument, som et klaver 
eller saxofon.

i33 envelope har to knapper: 
Angreb, som er, hvor lang tid 
det tager at komme op til den 
maksimale lydstyrke, og DECAY, 
hvilket er hvor lang tid det tager 
for lyden at forsvinde stille igen. 
Du kan bruge dens tredje 
BitSnap til at udløse i33 
envelope fra forskellige kilder, 
f.eks. i30 keyboard.

Musikinstrumenter har en unik 
egenskab forbundet med deres 
højhed, når de spilles. i33 
envelope giver dig mulighed for 
at forme lydens lydstyrke over 
tid for at give den en lignende 
karakteristik som akustiske 
instrumenter. For at efterligne 
en bøjet instrument skal du 
bruge et længere angreb og 
forfaldstid. For at efterligne en 
streng instrument, skal du ikke 
bruge noget angreb og men, en 
kort forfaldstid. For at efterligne 
en trommepad skal du ikke 
bruge noget angreb og variere 
din forfaldstid til korte eller 
mellemstore tider.

Tromme stikekr Violinbue

  i33 ENVELOPE  

  p1 POWER 

  o26 SPEAKER 

  i31 OSCILLATOR 

  i30 KEYBOARD 

  REAL WORLD ANALOGIES 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den

Henfalds knap

Angrebs knap

  i33 ENVELOPE 

Trigger i BitSnap
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Mød Bitten

i34 random 
er den perfekte måde at ændre dine lyde på når de 
bliver for gentagen. Den skaber uforudsigelige 
spændinger og udløser signaler, for at skabe 
komplekse lydsekvenser. Den kan enten producere 
hvid støj, eller styre oscillatorer, for at få dem til at 
spille tilfældige toner.

i34 random har to 
tilstande: STØJ og 
RANDOM-SPÆNDING. I 
støjtilstand udsender den 
hvid støj, ligesom en 
radio, der ikke er indstillet 
til nogen station. I random 
tilstand bliver der udsendt  
tilfældige 
spændingssignaler, der 
kan styre oscillatorer. i31 
random har brug for et ur 
basret input som i16 puls 
eller i36 microsequencer. 
Juster hastigheden for at 
ændre tilfældig hastighed.

Frekvens radio 
Ikke blandet kort 

spil Terning kast Bølger 

  i34 RANDOM  

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 
Hvordan virker den 

  o26 SPEAKER 

  p1 POWER 

MODE: noise or random 
voltage

  i34 RANDOM 



31
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i35 delay tager indgående lyd og gentager den, som et 
ekko. Forsinkelser kan være lange og rummelige, som at 
råbe ind i Grand Canyon eller højt og skøre.

i35 delay har to 
drejeknapper: TID, der 
indstiller forsinkelses 
længden mellem en lyd og 
dens gentagelse. 
FEEDBACK, der styrer, hvor 
mange gange lyden 
gentages. Denne bit 
afspilles for evigt, hvis du 
drejer knappen helt op. Du 
kan også skifte tonehøjde 
for en lyd ved at dreje på 
kontrollen, mens en lyd 
gentager sig.

Hule Grand canyon

  i35 DELAY  

  p1 POWER 

  o26 SPEAKER 

  i31 OSCILLATOR 

  i35 DELAY 

  i30 KEYBOARD 

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den 

feedback knob

time knob

HELLO!
HELLO!

HELLO!

HELLO!     HELLO!      HELLO! 
 HELLO! 

HELLO!          
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Mød Bitten 

i36 micro sequencer skaber korte melodier, 
kontrolleret af tonehøjderne. Tilslut den til en 
oscillator, og den går gennem "sekvensen" fortløbende 
for at lave en melodi (lysdioderne fortæller dig, 
hvilket trin der er aktiv).

i36 micro sequencer 
sender spændinger ud 
baseret på placeringen af, 
hver af de fire STEP-
drejeknapper. Drej en 
knap helt mod uret for at 
slukke den. 

Brug Bitten i SPEED-
tilstand til at indstille 
hastigheden, ved hjælp af 
drejeknappen, eller vip 
kontakten til STEP-tilstand 
for at bruge en input Bit 
som en i16 puls eller i3 
button til kontrol. Det har 
også en TRIGGER OUT, 
som du kan sende til alle 
dine andre Bits. Dette kan 
bruges til at udløse andre 
Bit som i33 envelope.

Partitur Ringetone

  i36 MICRO SEQUENCER  

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 
Hvordan virker den 

  o26 SPEAKER 

  p1 POWER 

MODE: ur eller trin

  i36 MICRO SEQUENCER 

  i31 OSCILLATOR 

Hastigheds urskive

Aktivt trin 

Trigger out BitSnap
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Mød Bitten 

i37 mix giver dig mulighed for at 
kombinere to input og sende dem til et 
enkelt output. Det har også en 
niveaukontrol for hver af sine input - det 
er her blandingen kommer ind. Brug den 
til at afspille to oscillatorer på en enkelt 
højttaler!

i37 mix accepterer signaler 
fra to separate indgange 
og giver dig mulighed for 
at blande dem sammen og 
kontrollere, hvor meget af 
hvert af indgangs 
signalerne, der skal 
passerer til den næste Bit.

Brug de to knapper på Bit 
til at fremhæve visse lyde - 
lyden fra det ene input er 
muligvis meget blødt, mens 
lyden fra en anden er 
stærkere.

T-rør En kok der blander ingradienser 

  i37 MIX  

  p1 POWER 

  o26 SPEAKER 

  i31 OSCILLATOR 

  w19 SPLIT  

  i37 MIX 

Eksempler fra dagligdagen 

Hvordan virker den 

Eksempel på en forbindelse 
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Mød Bitten 

  w1 WIRE  

w1 wire har en fleksibel ledning, der kører mellem sine to 
BitSnaps. Dette giver dig mulighed for at placere dine Bits 
længere fra hinanden, dreje hjørner og oprette 
forbindelser, der kan vride og dreje.

Forlænger ledning Højspædingsledniger Lyskæde 

  p1 POWER 

  w1 WIRE 

  o3 RGB LED 

Lille udfordring
Kan du opfinde et kredsløb, som du vikler rundt om din arm?

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

w1 wire ændrer ikke 
signalet på nogen måde - 
det overfører bare signalet 
fra en Bit til en anden. 
Hver tråd er 15 cm lang.
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Mød Bitten 

  w2 BRANCH  

w2 branch lader dig sende det samme signal op til 3 
andre output i 3 forskellige retninger.

w2 branch tager det 
indgående signal og 
sender det lige til alle 3 
output BitSnaps.

USB hub Grene på et træ

Lille udfordring

Kan du opfinde et væsen, kontrolleret med et input Bit?

Eksempler fra daligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

  o11 SERVO  

  p3 USB POWER 

Stikdåse 

 i6 DIMMER 

  o9 BARGRAPH  

  o28 LED MATRIX  

  w2 BRANCH       
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Mød Bitten 

  w3 OR  

w3 or er en logisk gate med 2 indgange. For at 
output fra w3 or skal være tændt, skal der være 
mindst 1 på input.

Når som helst w3 or 
modtager et signal lavere 
end 2,5 volt ved en af sine 
indgange, sender w3 or et 
slukket eller 0 volt signal 
fra dens output. Hvis w3 or 
modtager et signal, der er 
større end 2,5 volt ved 
begge indgange, sender 
w3 or sender den det 
tændte signal videre fra 
dens output.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

  p1 POWER 

  i3 BUTTON  
  i3 BUTTON  

  w3 OR   o9 BARGRAPH 

  POWERSNAP 

Auktionsholder
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Mød Bitten 

  w4 AND  

w4 and er en logisk gate med 2 indgange. Det sender kun 
et on-signal fra dets output, når input 1 og input 2 begge 
modtager et on-signal.

Når som helst w4 and 
modtager et signal, der er 
lavere end 2,5 volt ved en 
af sine indgange, bliver der 
sendt et slukket eller 0 volt 
signal fra dens output. Hvis 
w4 and modtager et signal, 
der er større end 2,5 volt 
ved begge sine indgange 
på samme tid, sender w4 
and et tændt eller 5 volt 
signal fra dens output.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den

  p1 POWER 

  i3 BUTTON  
  i3 BUTTON  

  w4 AND   o9 BARGRAPH 

  POWERSNAP 

låse en dår op med en 
deadbolt-låsEmail log in Hæve automat 



38
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  w5 MIDI  

Med w5 midi  kan du styre dine kredsløb fra MIDI-
aktiverede instrumenter og computersoftware! Send og 
modtag MIDI-meddelelser, opret din egen MIDI-controller 
med andre Bits som tastaturet, og kontroller Bits med 
software som Ableton Live, Logic og Pro Tools.

w5 midi fungerer ved at 
fungere som en MIDI (musical 
intrument digital interface)-til-
spændingskonverter (MIDI IN-
tilstand) og en spænding til 
MIDI konverter (MIDI OUT-
tilstand). w5midi vises i din 
DAW (digital audio 
workstation) som en MIDI-
enhed.

Notens rækkevidde af Bitten 
er fra C2 til C6. MIDI note C2 
genererer et output CV på 
0,2V. Derefter stiger output-
CV'et med 1V /oct op til C6. I 
lighed med i30 jeyboard og 
i36 micro sequencer Bits har 
denne Bit 2 udgange: et vigtigt 
BitSnap-output, der sender 
styrespændinger til andre Bits 
og en TRIGGER OUT, der 
sender et 5 volt signal til Bits, 
når der sendes en MIDI-note-
meddelelse.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den 

Dirgent 

  o26 SPEAKER 

  p1 POWER 

  i31 OSCILLATOR 

3.5mm MIDI in jack 

MODE: in or out 

USB MIDI I/O

  w5 MIDI 
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  w7 FORK  

W7 fork giver dig flere muligheder for at forbinde dine 
bits; det giver dig mulighed for at forbinde en enkelt bit 
til så mange som tre andre. Hvis du placerer et input 
før gaffelen, styrer det alle tre udgange på én gang, 
f.eks. Lys, lyd og bevægelse.

w7 fork 
tager det indgående 
signal og sender det til 
alle tre output BitSnaps.

Stikdåse
Vej kryds 

  p1 POWER  

  w7 FORK 

  o3 RGB LED 

  o21 NUMBER 

  o6 BUZZER 

Lille udfordring

Kan du opfinde et kredsløb, hvor en input styrer tre output?

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den 
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  w8 LATCH  

Brug w8 latch til at omdanne ethvert momentant input, 
som en knap eller en udløser Bit, til en on-off switch, 
som en knap!

Hvis du placerer en knap 
foran w8 latch og o2 long 
led efter, skal du trykke på 
knappen en gang for at 
tænde den og holde den 
Tændt. Hvis du trykker på 
den igen, slukker den. 
Prøv at placere en 
lydudløser foran w8 latch 
og et lys efter den, så klik 
bare på fingrene!

Dørstopper Kuglepen 

  p1 POWER 

  i3 BUTTON  

  w8 LATCH 

  o2 LONG LED 

Eksempel på en forbindelse 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 
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  w9 PROTO  

Hvis der er en bit, der ikke findes, har du nu magten til at 
gøre det. Denne er til opfindere, der kender deres vej 
rundt om et loddejern!

Eksempler fra dagligdagen 

Bittens opbygning

Indgangsskrueklem
mer til VCC, signal 
og jord

pinheaders: at 
fjerne springerne 
på disse 
pinheaders giver 
dig mulighed for 
at fjerne VCC, 
signal eller jord 
fra kredsløbet

Udgangskruekl
emmer til VCC, 
signal og jord 

Skruetrækker 

w9 proto er det, littleBits 
ingeniører bruger til at 
opbygge og prototyper
på nye Bits. Hack ind i 
eksisterende Bits, eller 
opfind en helt ny, ved at 
tilslutte til trykte 
kredsløbsplader eller 
loddeløse brødbrædder. 
Med w9 proto har du 
direkte adgang til strøm-, 
jord- og signallinjer, der er 
nødvendige for at tage 
mål og oprette forbindelse 
til andre instrumenter.

Hvordan virker den 

Startkabler Brandhane
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  w10 INVERTER  

w10 inverter er en simpel logik Bit. Det sender det 
modsatte af hvad det modtager: send det et on-signal, 
så vil w10 inverter skifter den, det til et off-signal, eller 
omvendt. Vil du have en knap, der slukker for tingene i 
stedet for til? Prøv w10 inverter.

Hver gang w10 inverter 
modtager et signal, der er 
lavere end 2,5 volt, vil 
w10 inverter sender et 
tændt eller 5 volt signal 
fra dets output. Hvis w10 
inverter modtager et 
signal, der er større end 
2,5 volt, vil w10 inverter 
sende et slukket eller 0 
volt signal fra dets output.

Modsat dag Skiftende politilys   

  p1 POWER 

  i3 BUTTON 

  w10 INVERTER  

  o3 RGB LED 

Lille udfordring 

Kan du opfinde noget med w10 inverter, der advarer 
dig, hvis nogen tager en bog fra bordet?

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den 
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højre pil pad

Jord pad

  w14 MAKEY MAKEY  BIT  

Mød Bitten 

w14 makey makey Bit 
forvandler hverdagsledende objekter (som bananer) til 
triggere, der styrer dit kredsløb og endda din computer. 
Du kan forbinde w14 makey makey Bit til disse objekter 
ved hjælp af de inkluderede alligator clips.

Du kan føre w14 makey 
makey Bit gennem en 
hvilken som helst af de 3 
input BitSnaps

Space/click pad

Venstre pil pad

MODE: space/click

SignalindikatorMicro USB 
til computer

Tastatur Operation game ®

Kan du opfinde en sjov med w14 makey makey Bit? 
Hvilke ledende materialer kan du bruge til at udløse 
prank?

Lille udfordring

®

  KEYPADS  

Bittens opbygning

Eksempler fra dagligdagen 
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Når du berører metalenderne 
på begge alligator clips, 
aktiverer du summeren, der 
er direkte overfor VENSTRE 
PIL-pude

Et grønt LED lyser på w14 makey 
makey Bit for at indikere, hvilket 
tastatur du udløser.

Eksempel på en forbindelse #2   HOW IT WORKS  

w14 makey makey Bit  
sender et ON-signal til de 
efterfølgende Bits,når det er 
et tastatur (VENSTRE PIL, 
SPACE/CLICK eller HØJRE 
PIL) er forbundet til en af 
jord pad gennem et ledende 
materiale. I eksempel på en 
forbindels #1, når du 
berører begge alligator clips 
på samme tid, strømmer 
elektricitet fra VENSTRE PIL-
tastatur til JORD-pad, hvilket 
udløser et ON-signal til 
summeren. Dette fungerer, 
fordi mennesker er ledende. 
Ja, selv dig!

Rør begge 
alligator clips på 
sammme tid 

  p1 POWER 

  w14 MAKEY MAKEY 

  o6 BUZZER 

  HOW IT WORKS  

Når du tilslutter w14 
makey makey Bit til din 
computer med micro USB-
kablet, kan det fungere 
som et tastatur eller en 
mus, der styrer VENSTRE 
PIL, HØJRE PIL og SPACE/
CLICK. For eksempel, når 
du berører SPACE/CLICK-
pad og en JORD-pad, er 
det det samme som at 
trykke på 
mellemrumstasten eller 
venstreklikke på musen.

BEMÆRK: Denne w14 
makey makey Bit 
interaktion kræver, at du 
tilslutter et tastatur 
(VENSTRE PIL, HØJRE PIL, 
SPACE/CLICK) til en jord 
pad gennem et ledende 
materiale.

Eksempel på en forbindelse #1 

Fuldfør kredsløbet 

  p1 POWER 

på SPACE / CLICK-pad kan du skifte 
skift mellem SPACE 
(mellemrumstasten) og CLICK 
(venstre klik på din computermus) -
funktioner

  w14 MAKEY MAKEY 

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

Makey Makey:
click mode

i12 temp.
sensor:
celsius
mode

i13 light
sensor:

dark mode

o11 servo:
turn mode

Makey Makey:
space mode

MODE:

SPACE
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  w15 NOR  

w15 nor er en logisk gate med 2 indgange. Det sender 
kun et on-signal, når ingen af indgangene modtager et 
on-signal. Med andre ord er det den nøjagtige 
modsætning af w3 or. w15 nor er god til opfindelser, 
hvor du ønsker, at output skal være tændt, medmindre 
1 eller begge dens input er udløst.

Når som helst w15 nor 
modtager et signal lavere 
end 2,5 volt ved en af sine 
indgange, w15 nor sender 
et tændt eller 5 volt signal 
fra sit output. Hvis w15 nor 
modtager et signal, der er 
større end 2,5 volt ved en 
af sine indgange eller på 
samme tid, sender w15 
nor et slukket eller 0 volt 
signal fra dens output.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse
Hvordan virker den 

  p1 POWER 

  i3 BUTTON  
  i3 BUTTON  

  w15 NOR   o9 BARGRAPH 

  POWERSNAP 

Dvale mode på 
din computer 
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  w16 NAND  

w16 nand er en logisk gate med 2 indgange. Tænk på det 
som "ikke og". w16 nand sender altid et on-signal, 
medmindre både input 1 og input 2 modtager et on-
signal. Det er den nøjagtige modsætning til w3 or.

Når w16 nand modtager 
et signal, der er lavere end 
2,5 volt ved en af sine 
inputs, sender w16 nand 
et tændt eller 5 volt signal 
fra dets output. Hvis w16 
nand modtager et signal, 
der er større end 2,5 volt 
ved en af sine inputs, 
sender w16 nand et tændt 
eller 5 volt signal fra dens 
output. Hvis w16 nand 
modtager et signal, der er 
større end 2,5 volt ved 
begge sine inputs på 
samme tid, sender w16 
nand et slukket eller 0 volt 
signal fra dens output.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksemple på en forbindelse
Hvordan virker den 

  p1 POWER 

  i3 BUTTON  
  i3 BUTTON  

  w16 NAND   o9 BARGRAPH 

  POWERSNAP 

Når bilens døre lukker og 
lyset slukker 
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  w17 XOR  

w17 xor er en logisk gate med 2 indgange. Tænk på det 
som "eksklusiv eller", hvilket betyder, at det sender et 
ON-signal, når det kun modtager et ON-signal fra 1 input 
eller den anden, men ikke begge dele.

Når som helst w17 xor 
modtager et signal lavere 
end 2,5 volt ved begge 
sine inputs, på samme tid 
sender w17 xor et slukket 
eller 0 volt signal fra dens 
output. Hvis w17 xor 
modtager et signal, der er 
større end 2,5 volt ved en 
af sine input, sender w17 
xor et tændt eller 5 volt 
signal fra dets output. Hvis 
w17 xor modtager et 
signal, der er større end 
2,5 volt ved begge sine 
inputs på samme tid, 
sender w17 xor et slukket 
eller 0 volt signal fra dens 
output.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 
Hvordan virker den 

  p1 POWER 

  i3 BUTTON  
  i3 BUTTON  

  o17 XOR   o9 BARGRAPH 

  POWERSNAP 

Træde i pedalerne på en cykel Vippe 
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Mød BItten 

  w18 CONTROL VOLTAGE (CV)  

w18 CV giver dig mulighed, for at integrere synth Bits 
med andre analoge synthesizere, som modulære synths 
eller analoge tastaturer. 
Styr tonehøjden af oscillatorer og afskærings frekvens 
for filtre, kontroller analoge synthesizere med Bits, eller 
opret nye kontrolgrænseflader til din synth.

w18 CV står for "Control 
voltage" og er et meget brugt 
udtryk inden for området 
analoge synthesizere. 
Control voltage er et variabelt 
spændingssignal, der bruges 
til at styre opførsel, der 
spænder fra stigningen på 
oscillatorer til cutoff-
indstillingen af filtre med 
mere. w18 CV kan bruges til 
både CV- og Gate/Trigger-
signaler, der bruges i analoge 
synthesizers. 
Bitten er velegnet til 
grænseflade med modulære 
analoge synthesizere, analoge 
tastaturer samt groveboxes 
fra Korg Volca-serien. Det
"Synkroniserings" -porte, der 
er brugt i Volca-serien med 
synths, kan bruges til at få 
dine Bits til at blive 
synkroniseret med dine 
Volcas
eller omvendt. 3,5 mm 
tilslutningsstik skal bruges 
med mono 3,5 mm plug-
phono-kabler.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den 

  o26 SPEAKER 

  p1 POWER 

  i31 OSCILLATOR 

MODE: v/oct or hz/v

3.5mm CV I/O jacks

  w18 CONTROL VOLTAGE (CV) 

Tosproget oversættelse
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Mød Bitten 

  w19 SPLIT  

w19 spilt lader dig forbinde en enkel Bit til to andre. Hvis 
du placerer et input før opdelingen, styrer det de to 
udgange på én gang, ligesom en enkelt lyssensor, der 
styrer to motorer. De fleksible ledninger på split giver 
dig også mulighed for at placere dine Bits længere fra 
hinanden og placere dem, hvordan du vil.

w19 spilt deler det 
indgående signal og sender 
det til de to output 
BitSnaps.

Forlænger ledning Høretelefoner 

  p1 POWER 

  w19 SPLIT 

  o6 BUZZER 

  o9 BARGRAPH 

Lille udfordring 

Kan du opfinde et kredsløb med to dele, der 
bevæger sig på samme tid?

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 
Hvordan virker den 
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Mød Bitten

  w20 CLOUDBIT™  

w20 cloudBit er den nemmeste måde at oprette 
internetforbundne littleBits kredsløb på. Du kan nu 
sætte internettet til det du har lyst til! Eftermonter din 
termostat for at styre den eksternt, eller opsæt et 
lydudløst alarmsystem, som giver alarm beskeder. 
Mulighederne er uendelige. Ingen programmering, 
lodning eller ledninger kræves.

w20 cloudBit fungerer som 
et input ved at modtage 
signal fra dit littleBits-
kredsløb og sende det til 
internettet. Dette betyder, at 
du kan lave en smart 
dørklokke, der tweeter til dig, 
når nogen trykker på en 
lilleBits-knap, eller en 
indbrudsalarm som sender 
dig en sms, hvis nogen 
aktiverer littleBits-
lydudløseren. w20 cloudBit 
fungerer også som et output 
ved at sende signal fra en 
begivenhed på internettet til 
dit littleBits kredsløb. Dette 
ville være som at dreje en 
motor for at frigive en godbid 
til din kat, hvis der bruges en 
bestemt Instagram-hashtag, 
eller blinke en LED, når du får 
en e-mail fra en VIP.

Bemærk: at du skal bruge p3 
USB power, når du vil bruge 
w20 cloudBit

For opsætnings oplysninger 
besøg: littleBits.com/products/
cloudBit

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

  o2 LONG LED 

  p3 USB POWER 

setup button

status LED

  w20 CLOUDBIT 

Computer
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Mød Bitten 

  w21 WIRELESS RECEIVER  

Du kan kontrollere dine Bits trådløst med den 
uadskillelige w21 wireless receiver og den w22 wireless 
transmitter par. w21 wireless receiver afkoder de 
oplysninger, der sendes til den fra w22 wireless 
transmitter og sender dem ud af den respektive BitSnap 
for at oprette en handling (f.eks. Når din RC-bil bevæger 
sig i den retning, du sendte den i).

w21 wireless receiver er i 
stand til at kommunikere 
på 5 transmissionskanaler, 
som en walkie-talkie. De 
skal bare indstilles til den 
samme kanal (mærket a, b, 
c, d og e) for at tale med 
hinanden. En enkelt sender 
kan sende sit signal til flere 
modtagere på den samme 
transmissionskanal. Flere 
sendere kan dog ikke 
sende deres signal til den 
samme modtager. Med de 
5 transmissionskanaler kan 
der bruges op til 5 
sender- / modtagerpar i 
samme nærhed, som kan 
nå en afstand på ca. 30 
meter indendørs! Hver 
udgang på modtageren 
skal svare til inputet på 
senderenden.

Radio antenner 

  p1 POWER 

  o14 BRIGHT LED 

  o9 BARGRAPH 

  o6 BUZZER 

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 
Hvordan virker den 

channel select button

channel LED

  w21 WIRELESS RECEIVER 
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Mød Bitten 

  w22 WIRELESS TRANSMITTER 

Du kan kontrollere dine Bits trådløst med den 
uadskillelige w21 wireless receiver  og det trådløse 
transmitterpar. Den trådløse sender samler og koder 
oplysninger (f.eks. Hvor du vil have en RC-bil til at flytte) 
til at sende til modtageren.

w22 wireless transmitter 
er i stand til at 
kommunikere på 5 
transmissionskanaler, som 
en walkie-talkie. De skal 
bare indstilles til den 
samme kanal (mærket a, b, 
c, d og e) for at tale med 
hinanden. En enkelt sender 
kan sende sit signal til flere 
modtagere på den samme 
transmissionskanal. Flere 
sendere kan dog ikke 
sende deres signal til den 
samme modtager. Med de 
5 transmissionskanaler kan 
der bruges op til 5 
sender- / modtagerpar i 
samme nærhed, som kan 
nå en afstand på 100 fod 
indendørs! Hver indgang 
på senderen skal svare til 
output på modtagerenden.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 
Hvordan virker den 

  p1 POWER 

  w7 FORK 

  i16 PULSE 

  i6 DIMMER  

  i3 BUTTON  

channel select button

channel LED

  w22 WIRELESS TRANSMITTER 

Walkie talkie Radio tårn
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Mød Bitten 

  w26 CODEBIT™  

w26 codeBit niveauer dine littleBits kredsløb ved at 
lade dig programmere, hvordan dine Bits fungerer. Ved 
hjælp af appen littleBits Code Kit kan du programmere 
denne Bit til at skabe unikke lyde, bevægelser og 
animationer.

Lille udfordring

Kan du kode en lydeffekt, der afspilles på din kommando?

Eksempel på en forbindelse 

Bittens opbygning

Computer Hjerne Kontrol tårn Diregent 

Grøn: forbundet 
til en computer

CONNECTED LED

Blinker hvidt: Når 
koden uploader

restart button:  
tryk kort for at 
genstarte din 
kode fra starten

off: ikke forbundet3 input BitSnaps

3 output BitSnaps
serial icon

Code LED:
denne LED lyser 
rødt, når koden 
kører på Bitten. 

micro USB port
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Gå til   LITTLEBITS.COM/CODE-KIT-
APP

w26 codeBit er en miniature computer, som 
du kan bruge til at kontrollere dit kredsløbs 
opførsel. Du kan programmere din codeBit til 
at gøre forskellige ting ved at skrive kode i 
appen littleBits Code Kit. Når du er klar, kan 
du øjeblikkeligt uploade koden til din kodeBit 
for at se, hvordan den fungerer.

Ligesom alle andre Bits skal codeBit tilsluttes 
en p1 power eller p3 USB power for at kunne 
fungere. Hvis du slukker for strømmen, 
stopper Bitten, men koden vil stadig være 
der, og begynder at køre, når du tænder for 
strømmen igen.

For mere information om w26 codeBit
og en introduktion til alle dens funktioner,
visit littleBits.com/tips-tricks/codeBit

Seriekommunikation er en måde at 
sende komplekse oplysninger imellem 
computere og andre enheder. 
Seriekommunikation består af en 
række 'on' og 'off' signaler.

For eksempel kan w26 codeBit 
omdanne din kode til seriedata og 
sende den til o28 LED matrix for at 
fortælle den, hvad den skal gøre.

Bemærk: Kun Bits med ikonet for seriel 
kommunikation kan sende og læse 
seriedata. Nogle Bits uden det serielle 
ikon kan forstyrre serielle signaler, hvis 
de placeres mellem w26 codeBit og 
o28 LED matrix.

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

  Hvad er serien ? 

  i3 BUTTON  

  o26 SPEAKER  

  p3 USB POWER 

  w26 CODEBIT 

Mere om a29 codeBit  
dongle på side 84

Du kan også tilslutte w26 codeBit via et a2 USB 
kabel i stedet for at bruge a29 codeBit donglen.

 a29CODEBIT DONGLE 
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Mød Bitten

  w27 USB I/O  

w27 USB I/O giver dig mulighed for at sende og modtage 
digital lyd og styre spændinger til og fra en computer. Når 
du bruger sammen med en Digital Audio Workstation 
(DAW), kan du optage dine lyde direkte på en computer 
uden behov for en ekstern lydgrænseflade. Du kan også 
sende lyd fra en computer til littleBits-systemet for at 
manipulere den, f.eks. Med i32 filter og i35 delay.

w27 USB I/O har en 44,1K /12-
bit lydkonvertering til lyd i høj 
kvalitet. Det er også "DC-
koblet", hvilket betyder, at det 
udover at sende og modtage 
signaler som musik, også kan 
sende og modtage 
kontrolspændinger. Afsendelse 
og modtagelse af 
kontrolspændinger giver dig 
mulighed for at bruge 
softwareprogrammer som 
Max, PD og CV Toolkit med 
w27 USB I/O til at styre andre 
Bits. Du kan også bruge dine 
Bits til at oprette 
hardwarekontroller til din 
software. w27 USB I/O vises 
på din computer som en 
lydgrænseflade, og dens input 
og output rute kan vælges, 
som  enhver anden 
lydgrænseflade. Bitten kan kun 
vælges som enten en input- 
eller outputenhed på et givet 
tidspunkt, men flere w27 USB 
I/O- kan bruges på én gang.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse Hvordan virker den 

  o26 SPEAKER 

  p1 POWER 

  i31 OSCILLATOR 

MODE: in or out

USB I/O

  w27 USB I/O 

Diktafon 
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Mød Bitten 

  w29 PERF  

w29 perf 
er en hurtig og nem måde at prototype et kredsløb til en 
splinterny Bit. Det er et standard 0,1 "perfboard med en 
VCC og jordbuss tilsluttet vores BitSnap-stik.

Brug den w29 perf til 
hurtigt at prototype med 
forskellige sensorer og 
komponenter ved lodning 
direkte til selve bitten.

Eksempler fra dagligdagen 

Hvordan virker den 

Bittens opbygning 

jordbuss 

0.1" perfboardVCC bus

Vandrør Loddefri forsøgsbord 
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Mød Bitten 

  w30 LITTLEBITS BLUETOOTH 
  LOW ENERGY BIT  

w30 littleBits bluetooth low energy Bit er den nemmeste 
måde at kontrollere dine opfindelser trådløst fra enhver 
smart enhed (som en telefon eller tablet). Alt hvad du 
behøver er appen littleBits Invent og denne Bit til at flytte 
motorer på trådløse køretøjer eller udløse summere. Du 
kan også bruge dit kredsløb til at styre funktioner på din 
enhed, som at udløse kameraet til at tage et billede.

 w30 littleBits bluetooth 
low energy Bit kan sende 
og modtage et signal fra 
din smarte enhed ved 
hjælp af w30 littleBits 
bluetooth low energy Bit, 
op til en afstand på ca. 
25m indendørs. For at 
bruge w30 littleBits 
bluetooth low energy Bit 
skal du først tilslutte den til 
din smartphone eller tablet 
gennem appen littleBits 
Invent.

Kontroller enhedens 
kompatibilitet på 
littleBits.com/app. 

Fitness trackers

Lille udfordring 

Kan du opfinde noget der kan pranke dine venner  
ved hjælp af w30 littleBits bluetooth low energy Bit 
i dit kredsløb?

Eksempler fra daligdagen 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den ®

Trådløst tastatur/mus

Kontroller din w30 
littleBits bluetooth 
low energy Bit ved 
hjælp af invert 
appen 

  p1 POWER  

  o9 BARGRAPH  

  i5 SLIDE DIMMER 

LED COLORS

grøn = tilsluttet

Blinker hvid = ikke tilsluttet  

  w30 BLUETOOTH LOW ENERGY BIT  
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_ _30

  Hvordan bruger man w30 littleBits bluetooth low energy Bit  med din enhed   

For at komme igang med  w30 
littleBits bluetooth low energy 
Bit , download appen littleBits 
Invent og tilføj dit Pro-bibliotek til 
din profil.

DISPLAY SCREEN: Du kan foretage 
fjernlæsninger af signalerne, der 
går ind i din w30 littleBits 
bluetooth Low Energy Bit med 
skærmaflæsninger.

FOTOER & VIDEO: Signaler fra w30 
littleBits bluetooth Low Energy Bit 
kan kontrollere kameraet på din 
telefon, så du kan tage fotos og 
video eksternt.

 Anvendelsen af w30 littleBits bluetooth low energy bit 
kontrolpanel  

TRÅDLØS: Antennen sender og 
modtager signaler mellem din 
enhed og w30 littleBits 
bluetooth Low Energy Bit

_ _30

TOUCH SCREEN: Send signaler til 
din w30 littleBits bluetooth Low 
Energy Bit med skærmknapper, 
sliders og andre kontroller.

BEVEGELSE: Accelerometeret og 
gyroskopet i din enhed fornemmer 
bevægelse. Signalerne fra disse 
sensorer kan sendes til din w30 
littleBits bluetooth Low Energy Bit 
for at kontrollere dine kredsløb.

Bruge din enhed til kontrol af din
w30 littleBits bluetooth Low Energy Bit

*App may differ from screenshots shown.

Når den er tilsluttet, kan du sende signaloplysninger fra 
din enhed til dit kredsløb ved hjælp appens kontrolpanel. 
Du kan også oprette brugerdefinerede kontrolpaneler til 
dine opfindelser. Kontrolpanelet spænder fra enkle 
knapper og dæmpere til accelerometre. Du kan 
kommunikere med op til to w30 littleBits Bluetooth Low 
Energy Bits på samme tid.
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Mød Bitten 

  o1 LED  
o1 LED bruger en 
lysemitterende diode (LED) 
til at omdanne elektricitet 
til lys. Jo mere signal du 
sender din Bit, jo lysere 
lyser den.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

o1 LED er et meget lille bræt, der skinner et dejligt 
grønt lys. Det er vores valg, når du vil tænde noget.

kamerablitz LED pandelampe 

  i3 BUTTON 

  o1 LED  

  p1 POWER 
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Mød Bitten

 o2 LONG LED  

o2 long LED er en fleksibel belysningsmulighed. Vi kalder 
det “Lang” LED, fordi lyset er forbundet til tavlen via et 
kabel, så du kan placere lyset nogle interessante steder.

o2 long LED bruger en 
lysemitterende diode 
(LED) til at omdanne 
elektricitet til lys. Jo mere 
signal du sender bit, jo 
lysere lyser.

Lommelygte Gadelampe Havtaske 

  p1 POWER 

  i3 BUTTON  

  o2 LONG LED 

Lille udfordring 
Kan du opfinde et nyt bærbart tilbehør ved hjælp 
af den lange LED?

Eksempel fra dagligdagen 

Eksemple på en forbindelse 

Hvordan virker den 
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Mød Bitten 

  o3 RGB LED  

o3 RGB LED er et lys med justerbar farve. Du kan bruge 
den lilla skruetrækker til at dreje urskiverne og oprette 
din egen brugerdefinerede farveblanding af rød, grøn og 
blå.

o2 RGB LED er faktisk 
tre meget små lys (et 
rødt, et blåt og et grønt 
lys). Drejning af 
drejeknappen ændrer 
lyset på hvert lys. 
Farverne fra disse lys 
blandes sammen for at 
skabe enhver farve i 
regnbuen.

Trafik lys Dekorative lys Jumbotron

  p1 POWER 

  i5 SLIDE DIMMER 

Lille udfordring 
Kan du opfinde en lommelygte, der bruger din 
yndlingsfarve?

Tusindvis af RGB LED lys skaber 

Skærmen 

  o3 RGB LED   o3 RGB LED  

R: juster mængden af rødt lys

G: juster mængden af grønt lys

B: juster mængden af blåt lys

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den 
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Mød Bitten 

  o4 VIBRATION MOTOR  

o4 vibration motor meget den enhed, der får din 
mobiltelefon til at ryste, når du får en besked. Med 
denne Bit kan du få alt til at vibrere og brumme! Denne 
Bit inkluderer også VibeSnap - et tilbehør, der hjælper 
dig med at fastgøre ting - som papir, tinfolie eller en 
rørledning til motoren.

Inde i o4 vibration motor er 
små diske, der kompenserer 
for vægten og er ansvarlige 
for tilfældig rysten. Når du 
øger signalet til o4 vibration 
motor, begynder det at 
vibrere og brumme.

Mobil telefon Elektronisk tandbørste 

  p1 POWER  

  i3 BUTTON 

 o4 VIBRATION MOTOR 

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 
Hvordan virker den 

BZZZZZ!
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  MEET THE BIT 

  o6 BUZZER  

o6 buzzer skaber en lyd, som ingen kan ignorere. Det 
er fantastisk til at slå alarmen eller irritere dem i 
nærheden.

o6 buzzer konverterer 
det elektriske signal, 
det modtager, til en 
vibration, hvilket skaber 
en summende lyd. Jo 
højere signalet det 
modtager, jo mere 
intens er vibrationen, 
og desto højere er 
lyden.

Dørklokke Bil alarm Vaskemaskine

  p1 POWER 

  i3 BUTTON 

  o6 BUZZER 

Lille udfordring 

Kan du opfinde en måde at kommunikere med dine 
venner på med summeren?

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

din dong! done!
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Mød Bitten

 o7 IR LED  

o7 IR LED (eller infrarød lysemitterende diode) Bit 
udsender lys med længere bølgelængder end synligt lys, 
svarende til lyset i din fjernbetjening. Det er usynligt for 
øjet, men mange digitale kameraer kan se det. Prøv at 
bruge den til at aktivere i13 light sensor eller i7 remote 
trigger .

o7 IR LED udsender 
lysbølger lige uden for det 
synlige lysspektrum. Når 
signalet øges, begynder 
o7 IR LED at skinne i det 
infrarøde spektrum. Bits 
som i7 remote trigger og 
i13 light sensor er 
følsomme over for denne 
Bit, hvilket gør dem til det 
perfekte par.

Fjernbetjning Blacklight 

  p1 POWER 

  i3 BUTTON  

  o7 IR LED 

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse

Hvordan virker den 
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Mød Bitten 

  o9 BARGRAPH  
09 baragraph bruger fem 
lysdioder til at omdanne 
elektricitet til lys. Hver LED 
på tavlen har brug for en 
vis mængde signal for at 
lyse op. Når du øger 
signalet sendt til 
stregtegraden, vil flere 
lysdioder skinne.

Lille udfordring 

Kan du opfinde en måde at vise din stemning til 
en ven på?

Eksempler fra daagligdagen 

Eksempler på en forbindelse 

Hvordan virker den 

09 baragraph viser, hvor meget signal Bit modtager 
med en visning af fem lysemitterende dioder (LED'er) i 
forskellige farver. Prøv det med en i6 dimmer for at 
lave din egen justerbare lampe.

Music visualizer TV volume 

  i5 SLIDE DIMMER 

  o9 BARGRAPH  

  p1 POWER 

Lysdæmper på telefonen 
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Møde Bitten 

  o11 SERVO  

o11 servo er en motor, der kan svinge frem og tilbage 
eller drejes til en bestemt position.

Der er et par tilbehør, du kan bruge til o11 servo
(som den a23 mechanical arm). Du kan finde ud af, 
hvordan du bruger dem på side 81 og 82.

o11 servo TURN mode, 
indgangen fra andre Bit 
bestemmer hubens 
position - prøv at bruge en 
i5 slide dimmer til at 
indstille den ønskede 
vinkel.

SWING mode bevæger 
o11 servo sig frem og 
tilbage som et par 
vinduesviskere - 
indgangssignalet styrer 
svingens hastighed. 

o11 servo  
bevægelsesområde er 
omkring 110 grader.

lastbil kran Robot

Lille udfordring 

Kan du opfinde noget, der bruger o11 servo til at 
rydde op i dit skrivebord?

vinduesviskere

  o11 SERVO 

MODE: turn or swing

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

bleep blorp

  i6 DIMMER 

  p3 USB POWER 

vedhæft o11 
servo huben Se 
side 81
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Mød Bitten 

  o13 FAN  

Brug o13 fan til at skabe en mild brise, perfekt til 
afkøling af ting. Du kan også prøve at tape små ting 
(som klistermærker eller papirstykker) til midten af 
o13 fan for nogle spændende grafik.

Inde i o13 fan er en lille 
motor. Når det modtager 
et signal, snurrer det. Jo 
mere signal det 
modtager, desto 
hurtigere drejer det.

Løvblæser
Ventilator Flypropell

  p1 POWER  

  i3 BUTTON  

  o13 FAN 

fødder til fastgørelse på 
monteringsplader eller sko

Lille udfordring 

Kan du opfinde noget, der bruger o13 fan til at 
flytte et objekt hen over bordet?

Eksempler fra dagligdagen 

Eksemple på en forbindelse 

Hvordan virker den 
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Mød Bitten 

  o14 BRIGHT LED  
o14 bright LED har en 
halv watt superlys LED, 
der reagerer på 
indgående spændinger 
lineært. Jo mere 
spænding den modtager, 
jo lysere bliver den.

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempler på en forbindelse

Hvordan virker den 

o14 bright LED(eller "Lysemitterende diode") er en 
lille Bit, der slukker et stort lys. Ligesom vores andre 
LED-Bits, er det en fantastisk måde at kaste lys over 
dine kreationer. Vælg den o14 bright LED, når du 
ønsker MEGET skarpt hvidt lys.

Stadion lys 

  i3 BUTTON 

  o14 BRIGHT LED 

  p1 POWER 

Fyrtårn 
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 o15 UV LED  

o15 UV LED (eller "Ultraviolet lysemitterende diode") 
udsender en speciel slags lys. Det ser lilla ud for øjet, 
men det har nogle specielle evner, som at fremstille 
hvide stoffer og visse farver glød i mørke.

o15 UV LED 
udsender et ultraviolet lys 
ved 400 nm i UVA-
spektret, der ser lilla ud for 
vores øjne. Når signalet 
øges, begynder UV-LED at 
lyse. UV-LED kan gøre 
specielle blæk, som usynlig 
blæk, synlige.

Detektiv arbejde Biers syn 

  p1 POWER 

  i3 BUTTON  

  o15 UV LED 

Eksempler fra dagligdagen 

Eksemple på en forbindelse

Hvordan virker den 

bier kan se i UV

spektrum for at se blomster



70

Mød Bitten 

 o16 LIGHT WIRE  

o16 light wire er næsten 4 fod lang og hele dens længde 
lyser en blød blå. Det er lavet af specielle ting kaldet
"elektroluminescerende ledning", som er fantastisk at 
forme til glødende former. Det er bedst at bruge i mørke. 
Vi kan godt lide at bruge det til bærbart tilbehør, når vi 
går på fester!

o16 light wire 
bruger fosfor som 
materiale til at udsende 
lys. Når signalet øges, 
begynder lysledningen at 
lyse.

  p1 POWER 

  i3 BUTTON  

  o16 LIGHT WIRE 

Eksepel på en forbindelse 

Hvordan virker den 

Sikkerhedsvest 

Eksempler fra dagligdagen 
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Mød Bitten

  o21 NUMBER  

021 number viser information, som den modtager fra 
bitten før den. Det er en fantastisk måde at måle input fra 
sensorer eller tælle ting, som score i et spil.

o21 number viser 
information om det signal, 
det modtager.

I count mode kan Bitten 
tælle op eller ned, når 
Bitten modtager et 
indgangssignal over 2,5 
volt. Det kan nulstilles ved 
at modtage et signal 
gennem nulstillet BitSnap.

I read mode viser Bitten 
information om det signal, 
det modtager, i enten volt 
fra 0,0–5,0 eller værdier 
fra 0–99.

Signalet, der forlader 
Bitten, matcher altid det 
nummer, der vises, også i 
count mode. Hvis du f.eks. 
Tæller op til 38, vil 
signalet, der forlader 
Bitten, være 38% af fuld 
effekt.

Scoreboard Volume indikator på tv Speedometer Menneske tæller 

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER 

reset bitSnapTM

MODE: count or read

  o21 NUMBER  

Lille udfordring 

Kan du opfinde et spil, der bruger en automatisk point 
tæller?

Eksempeler fra dagligdagen 

Eksemple på en forbindelse Hvordan virker den 

vr ooooooom vr oom
!
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Mød Bitten

 o25 DC MOTOR  

Brug motoren til at dreje, vride og rulle.
Der er et par tilbehør du kan bruge til o25 DC 
motor (som hjul). Du kan finde ud af, hvordan du 
bruger dem på side 82.

o25 DC motor (eller 
"jævnstrøm") roterer en 
aksel, når den modtager et 
signal. Jo mere signal den 
modtager, jo hurtigere vil 
motoren dreje.

Med en afbryder på tavlen 
kan du vælge, hvilken 
retning motoren drejer. 
CW drejer med uret og 
CCW drejer mod uret. Når 
afbryderen er i VAR 
(variabel) tilstand, giver 
mængden af signal, som 
motoren modtager fra 
tidligere bits, dig mulighed 
for at kontrollere 
hastigheden og retningen 
(med uret eller mod uret) 
for dens bevægelse. I 
denne tilstand gør styring 
let at bruge et input som 
en lysdæmper!

Bil motor Boremaskine Pariserhjul

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER 

  o25 DC MOTOR 

MODE: CW (med uret),  
VAR (variabel), and CCW (mod 
uret)

kan monteres på andre materialer 
med inkluderede nr. 6 skruer

fødder til fastgørelse til 
monteringsplader eller sko

Lille udfordring

Kan du opfinde noget ved hjælp af o25 DC 
motoren, der kører over bordet?

Eksempler fra dagligdagen 

Eksemple på en forbindelse Hvordan virker den 
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Mød Bitten 

  o26 SPEAKER  

Forstærk dine soniske udforskninger! o26 speaker er en 
lille højttaler, der lader dig høre signalerne fra en i31 
oscillator, i25 MP3 player eller w26 codeBit. Par det 
med disse Bits for at tilføje musik eller lydeffekter til 
dine opfindelser.

o26 speaker forvandler 
lydsignaler til vibrationer, 
der skaber lyd. Du kan 
kontrollere o26 speaker 
lydstyrke med volume 
slider i venstre side af 
Bitten. Det har også et 
outputstik på højre side af 
Bitten, som du kan tilslutte 
til hovedtelefoner, en 
forstærker eller en 
computer. Når du opretter 
forbindelse til 
outputstikket, kommer 
lyden ud af den tilsluttede 
enhed (som dine 
hovedtelefoner) i stedet 
for gennem højttaleren.

o26 speaker opretter kun 
lyd med bits, der opretter 
lydsignaler, såsom i31 
oscillator, i25 MP3 player 
eller w26 codeBit.

Stemmebånd Guitar forstærkker Mobil telefon højtaleren 

Lille udfordring 

Hvad er den underligste lyd, du 
kan opfinde?

Højtalerer 

Eksempler fra dagligdagen 

Eksempler fra dagligdagen 

Hvordan virker den 

output jack

volume slider

  p1 POWER 

  o26 SPEAKER 

  i31 OSCILLATOR 
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  o28 LED MATRIX  
Bittens opbygning 

Mød Bitten 

o28 LED matrix er et farverigt display, som du kan 
kontrollere ved hjælp af kode eller andre Bits. Indstil den 
til serial mode til at programmere din egen grafik, eller 
skift den til signal mode for at spille med de 
forudindstillede programmer.

anden input
(se side 76 for 
et eksempel)

MODE: signal / serial

hver firkant er en pixel, 
der består af en RGB LED

forudindstillet 
knap: giver dig 
mulighed for at 
vælge mellem 5 
forudindstillinger i 
signal mode og 4 
kanaler i serial 
mode (se side 76 og 
77 for eksempler)

Fødder til 
monteringsplade og 
sko
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Du kan bruge forskellige 
input Bits til at kontrollere 
mængden af signal, der 
sendes til o28 LED matrix. 
Dette ændrer displayet 
afhængigt af, hvilken 
forudindstilling du har 
valgt. Alle 
forudindstillinger kræver 
to indgange for at 
kontrollere dem fuldt ud.

For mere information om 
signal mode se LED-
matrix Tips & Tricks på 
littleBits.com/tips-tricks/led-
matrix-Bit

LED skilte Scoreboard Tv skærm 

Lille udfordring 

Hvor mange måder kan du vise en regnbue?

Eksempler fra dagligdagen 

Hvordan virker den 

MODE:
SIGNAL
i12 temp.

sensor:
Fahrenheit

mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

Makey Makey:
click mode

  i6 DIMMER 

  POWERSNAP 

  o28 LED MATRIX 

for mere information, 
se side 82

  i5 SLIDE DIMMER 

preset button:  
choose between 5 
preset programs

color wheel

spectrum

X–Y

score

draw
  p3 USB POWER 

 Eksempel på en forbindelse #1 SIGNAL MODE  
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o28 LED matrix modtager 
seriedata, som det 
oversættes til billeder.

For mere information om 
serial mode, tjek LED-
matrix Tips & Tricks på 
littleBits.com/tips-tricks/ led-
matrix-Bit

  HOW IT WORKS  

  p3 USB POWER 

  w26 CODEBIT  

  o28 LED MATRIX 

serial icons

MODE:
SERIAL

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

Makey Makey:
click mode

i12 temp.
sensor:
celsius
mode

i13 light
sensor:

dark mode

o11 servo:
turn mode

Makey Makey:
space mode

Seriekommunikation er en 
måde at sende komplekse 
oplysninger mellem 
computere og andre 
enheder på. 
Seriekommunikation består 
af en række 'on' og 'off' 
signaler.

For eksempel kan w26 
codeBit omdanne din kode 
til seriedata og sende den 
til o28 LED matrix for at 
fortælle den, hvad den 
skal gøre.

Bemærk: Kun Bits med 
ikonet for seriel 
kommunikation kan sende 
og læse seriedata. Nogle 
Bits uden det serielle ikon 
kan forstyrre serielle 
signaler, hvis de placeres 
mellem w26 codeBit og o28 
LED matrix.

Hvad er serial 

seriel kommunikation vil ikke 
arbejde på OUT 2 eller OUT 3

Eksempler på en forbindelse #2 SERIAL MODE  

Se side 53-54 for at få 
flere oplysninger 
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Når o28 LED matrix er i 
seriel tilstand, kan du 
bruge appen codeBit og 
littleBits Code Kit til at 
sammensætte op til fire 
o28 LED matrix for at 
danne et større billede. 
For at hjælpe dig med at 
flise dem i den rigtige 
retning har kassen, der 
omslutter hver o28 LED 
matrix, hulruller og 
magneter. 

For at få vist dit billede 
korrekt skal du bruge 
forudindstillings- / 
kanalknappen på hver 
o28 LED matrix til at 
kontrollere, hvilken kanal 
og en del af billedet, som 
matrixen viser.

For mere information om 
flisebelægning, se LED-
matrix Tips & Tricks på 
littleBits.com/tips-tricks/ 
led-matrix-Bit

Hvordan virker den 

  p3 USB POWER 

Tjek side 53-54 for 
mere information 

  w26 CODEBIT 

MODE:
SERIAL

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

Makey Makey:
click mode

i12 temp.
sensor:
celsius
mode

i13 light
sensor:

dark mode

o11 servo:
turn mode

Makey Makey:
space mode

  o28 LED MATRIX 

Brug hulerne på 
sagerne til at hjælpe 
med at justere LED-
matrixerne

MULTIPLE LED  
MATRIX BITS 
REQUIRED

Eksempel på en forbindelse #3 TILING  
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Mød tilbehøret 

  a5 MAGNET SHOES   
  a6 HOOK & LOOP SHOES  
 a7 ADHESIVE SHOES  

a5/a6/a7 shoes puttes på 
dine Bits fødder og holder 
dit kredsløb sammen. På 
bunden af dine a5/a6/a7 
shoes finder du magneter, 
kroge og løkker eller rød 
klæbende bagside, som du 
kan skrælle af, hvilket er 
fantastisk til at fastgøre 
dine kredsløb på 
forskellige overflader.

Hvordan virker den 
Først skal du sætte dine 
Bits kredsløb sammen. 
Tryk derefter fødderne på 
dine bit i hullerne i 
skoene, og placer det på 
din valgte overflade.

a5 magnet shoes giver dig 
mulighed for at klæbe dit 
kredsløb til enhver 
magnetisk overflade. Prøv 
dit køleskab eller dit skab!

a6 hook & loop shoes 
leveres med en 
klæbende-understøttet 
hook & loop-strip. Båndet 
kan fastgøres på enhver 
fleksibel overflade.

a7 adhesive shoes 
kan fastgøres på enhver 
overflade. Bare skræl 
klæbestoffet af, og sæt 
det på. 

Bit fødderne går i shoes 

Møde tilbehøret 

  a2 USB CABLE  

Hvordan virker den 

Kablet fungerer, som en bro 
mellem strømkilden og det, 
du prøver at tænde eller 
oplade. Hvis du slutter USB 
stikket til en strømkilde, og 
micro USB'et til p3 USB 
power eller det 
genopladelige batteri; strøm 
strømmer fra kilden til Bit 
eller batteri.

På samme måde bygger 
kablet også bro mellem visse 
Bits og din computer. Hvis 
du slutter micro USB direkte 
til Bits (som w26 codeBit) og 
USB stikket til din bærbare 
computer, sender kablet 
information mellem de to.

Selvom de har forskellige 
længder, fungerer begge 
kabler ens.

a2 USB-kabel bringer strøm 
til din USB-strøm Bit og det 
genopladelige batteri. Det
sender også information 
mellem bestemte Bits og din 
computer. Kablet leveres i 
to længder, 1,5 m) og 1,5 m 
(4'11 "), så det passer til 
dine behov.

Micro USB

USB stik
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Mød tilbehøret

Hvordan virker den 

  a10 MOTORMATE  

a10 motormate gør det 
nemt at fastgøre papir, 
pap, LEGO® aksler og 
masser af andre materialer 
til DC-motoren.

For at montere a10 
motormate. Skal du 
skubbe a10 motormate på 
o25 DC motor aksel ved at 
justere de flade kanter. 
a10 motormate har to 
slots i forskellige 
størrelser: den ene passer 
til de fleste standard 
håndværks pinde og den 
anden passer til tykkere 
papirer som karton. LEGO 
aksler passer lige ind i 
midten.

flad kant

  a8 BRICK ADAPTER  

Mød tilbehøret 

Hvordan virker den 

a8 brick adapter 
giver dig mulighed for 
nemt at knap dine Bits til 
LEGO® klodser. Hver 
pakke leveres med a8 
brick adapter

Med a8 brick adapter, vil 
dine bits trosse 
tyngdekraften! Klik blot 
på en adapter under dine 
mursten og tryk fødderne 
på dine stykker på plads.

Med a8 brick adapter kan 
du montere dine bits 
oven på LEGO® klodser. 
Klik blot adapteren på 
dine mursten, og tryk 
fødderne på dine bits på 
plads.
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Mød tilbehøret 

Hvordan virker den 

  a19 SERVO HUB  

a19 servo hub 
lader dig nemt fastgøre 
materialer til din o11 
servo og tilføje mere 
komplekse bevægelser 
til dine Bits opfindelser.

The servo hub can be  
attached and removed by 
gently pushing or pulling it 
on or off the servo motor. 
Note that you can only 
push or pull before inserting 
the screws. This is helpful if 
you need to reorient how the 
holes are positioned for an 
invention.

Brug de med følgende #6 
skruer med en af disse otte 
ydre huller

Brug en 
skruetrækker 

Vær sikker på at 
justere tanden på 
skaftet med tanden 
i hub hullet

  a14 AC POWER ADAPTER  

Mød tilbehøret 

a14 AC power adapter 
og et USB kabel, er 
den perfekte måde at 
levere langsigtet 
strøm til dine Bits 
kreationer.

Hvordan virker den 

a14 AC power adapter  
konverterer din 100–240V 
vekselstrøm til væggen til 
den 5 volt effekt, som 
dine Bits kredsløb og det 
genopladelige batteri 
kører på. Du skal bare 
oprette forbindelse med 
et USB kabel fra 
strømadapteren til din p3 
USB power eller et 
genopladeligt batteri.

Note100–240V AC 50 / 
60Hz; Output: 5,0 V DC 
2000mA. Den 
medfølgende adapter er 
kun til amerikanske 
stikkontakter.
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passer til en SharpieTM markør

Passer til en 
blyant 

Forbinde til o25 DC motor

tilslut til a19 servo hub 
med medfølgende # 6 
skruer.

Mød til behøret 

Hvordan virker den 

  a23 MECHANICAL ARM  

a23 mechanical arm  
fastgøres til både a19 
servo hub og o25 DC 
motor og tilbyder masser 
af gearing til at skubbe, 
trække og kaste.

For at fastgøre a23 
mechanical arm til a19 
servo hub, Brug to af #6 
skruerne (inkluderet) og 
en skruetrækker (ikke den 
lilla skruetrækker). Sørg 
for at skrue gennem 
hullerne på a19 servo hub.

For at fastgøre a23 
mechanical arm til o25 DC 
motor skal du linke den 
flade kant af o25 DC motor 
med den flade kant af et af 
de fladkantede huller på 
a23 mechanical arm.

De to store huller i enden 
er perfekte til at holde 
kuglepenne og markører 
på plads. 

Brug en 
skruetrækker

  a21 POWERSNAP  

Mød tilbehøret 

a21 powerSnap 
leverer strøm til en åben 
indgang uden ekstra 
gafler, opdelinger eller 
strømforsyninger.

Hvordan virker den 

Hver Bit kredsløb har brug 
for strøm, og hver Bit 
modtager strøm gennem 
sin input BitSnap. Når du 
bruger Bits med flere 
indgange, som w26 
codeBit, kan du bruge a21 
powerSnap til at bringe 
strøm til input, der ikke er 
direkte forbundet til 
power Bit. A21 
powerSnap fungerer kun, 
hvis du har en power Bit 
tilsluttet et andet sted i dit 
kredsløb.

For mere information om, 
hvordan strøm fungerer i 
littleBits-systemet, skal du 
tjekke ud: littleBits. com/
tips-tricks/powersnap
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tilslut til a19 servo 
hub med 
medfølgende # 6 
skruer, valgfri

Mød tilbehøret 
  a24 SERVO MOUNT  

a24 servo mount giver dig 
mulighed for at fastgøre 
din o11 servo på en 
monteringsplade eller et 
par littleBits shoes. Med 
fødder på to sider af 
holderen kan du placere 
o11 servo i alle retninger. 
Det er en fantastisk måde 
at holde o11 servo stabil, 
så armen kan gå vild.

Hvordan virker den 

Sådan bruges a24 servo 
mount: Træk forsigtigt det 
hvide stik fra printkortet. 
Skub stikket gennem den 
lodrette åbning i a24 servo 
mount. Træk ledningen 
igennem, indtil o11 servo 
sidder på toppen af a24 
servo mount. Tryk o11 
servo ind i holderen. 
Forbind det hvide stik igen 
til tavlen.

For ekstra sikkerhed skal 
du skrue o11 servo  til 
holderen vha. De 
medfølgende # 6 skruer.

fødder til 
monteringsplader og 
shoes 

Brug en 
skruetrækker 

wire opening

Mød tilbehøret 

Hvordan virker den 

  a25 WHEEL  

Når det bruges med o25 
DC motor, er dette hjul 
perfekt til at fremstille 
bots, biler og alle slags 
roterende opfindelser.

o25 DC motor metalaksel 
og hullet i hjulet er begge 
fladkanter. For at 
fastgøre hjulet til o25 DC 
motor skal du indrette 
den flade kant af hullet i 
hjulet med den flade 
kant af motorakslen. Tryk 
hårdt for at skubbe det 
på.

Hjulet kan også forbindes 
til a19 servo hub, ved 
hjælp af de medfølgende 
# 6 skruer.

o25 DC motor metalaksel 
og hullet i hjulet er begge 
fladkanter

025 DC motor:
CW

DC motor:
Closeup
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  a26 MOUNTING BOARD   
  a28 MOUNTING BOARD (8" × 7")  

Mød tilbehøret 

Monteringspladen 
fungerer som rygraden i 
dine opfindelser. Det giver 
struktur og giver dig 
mulighed for at holde dit 
kredsløb intakt og flytte 
det rundt let. Denne 
monteringsplade kan 
rumme store kredsløb.

Hvordan virker den 

Først skal du knytte dit kredsløb 
sammen.

Tryk derefter kredsløbet 
ned på monteringspladen. 
Tryk KUN på BitSnaps.

FJERN ALTID BITS MED 
BITSNAP. Træk ikke i  
KABLER FOR AT FJERNE 
BITTEN FRA 
MONTERINGSBORDEN

1

2

Mød tilbehøret 

  a27 RECHARGEABLE BATTERY   

a27 rechargeable 
battery er en bærbar 
strømkilde til dine 
opfindelser, som du kan 
bruge igen og igen.

Hvordan virker den 

For at give strøm til dit 
kredsløb skal du tilslutte 
USB stikket til det 
opladede batteri og mikro 
USB'et til p3 USB power.

For at oplade batteriet 
skal du sætte et USB kabel 
på et kabel i batteriet og 
tilslutte USB stikket til en 
computer eller a14 AC 
power adapter; se side 80 
for mere om a14 AC 
power adapter. Lysdioden 
på batteriet lyser grønt 
under opladning og er 
slukket, når du er færdig.

Oplader

Færdig

Mikro USB 
indgang til 
opladning 

USB indgang til 
opladning af dine 
Bits  

monteringsplade 
kompatible 
fødder
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Mød tilbehøret  

Hvordan virker den

  a29 CODEBIT DONGLE  

a29 codeBit dongle 
giver dig mulighed for 
trådløst at uploade kode 
fra din computer til din 
w26 codeBit.

a29 codeBit dongle 
går ind i USB porten på 
din computer. Brug a29 
codeBit donglen til at 
forbinde din w26 codeBit 
til appen littleBits Code 
Kit. Kode, som du har 
skrevet i Code Kit appen, 
overføres trådløst via w30 
little Bit Bluetooth Low 
Energy til koden Bit via 
a29 codeBit donglen.
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 TM 

THE LITTLEBITS 
INVENTION CYCLE
LilleBits opfindelses cyklus er en 
køreplan for din opfindelsesrejse. 
Hver fase er fuld af aktiviteter og 
spørgsmål, der hjælper dig med 
at udforske dine ideer og udvikle 
din opfindelse. 

SKAL jeg gå igennem LITTLEBITS 
OPFINDELSES CYKLUS i Nøjagtigt orden?
Nix! Hvis du vil, kan du remix, mens du 
spiller eller dele, mens du opretter. Hver 
fase af opfindelsens cyklus repræsenterer 
en anden måde at tænke og fremstille på. 
De fungerer godt i orden, men en god 
designproces er altid lidt rodet.
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Opfind

Sæt noget sammen. Du kan bygge det ud 
fra instruktionerne eller lave noget ud af 
din fantasi. Bare rolig, hvis det ikke 
fungerer, eller hvis det ikke er perfekt. 
Den vigtige ting er at oprette din første 
model, så du har noget at eksperimentere 
med.

Leg

BRUG DET! Det er sjovt at lege med det, 
du har oprettet, men også en vigtig del af 
opfindelsen. At spille er som en 
testkørsel. Det er en chance for at se, 
hvor godt din opfindelse fungerer og se 
efter måder, du kan gøre den bedre på.

Remix

FORBEDRE DIN OPFINDELSE. Fortsæt med 
at eksperimentere! Tilføj nye Bits, skift dele 
med andre opfindelser, eller tag alle 
stykker fra hinanden og sæt dem sammen 
på en anden måde.

  Del 

INSPIRE ANDRE. Vis verden, hvad du har 
oprettet på littleBits, Invent-appen eller 
på littleBits.com. Bliv inspireret af at 
udforske, hvad andre har delt. Opret, leg 
med og remix andre opfindelser. Sådan 
fødes fantastiske nye opfindelser.

LITTBITS 
OPFINDELSES

CYKlUS

Leg

D
el

Opfind

Remix
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FEJLFINDING

Sørg for, at din strøm Bit er slået til. Du skal se 
en rød LED oplyst på tavlen.

VÆR SIKKER PÅ AT KABELERNE ER SAT ORDENLIGT FAST 
PÅ BÅDE STRØM BITTEN OG BATTERIET.

Sørg for, at dine Bits er arrangeret i den rette 
ordre. Husk, at du altid har brug for en strøm Bit 
& strømforsyning i begyndelsen af hvert 
kredsløb og en outputBit i slutningen. Hvis den 
sidste Bit i din kæde er et input, gør det ikke 
noget for at påvirke dit kredsløb.

Kontroller dine forbindelser. Er alle Bittene 
sikkert sat sammen? Du kan også prøve forsigtigt 
at aftørre enderne af BitSnaps med en blød klud 
(som din ærme). Under tiden kommer støv i 
vejen for en stærk forbindelse. Prøv at rengøre 
bitSnaps, og klik det sammen igen.

Har du stadig problemer: Besøg littleBits.com/faq eller 
kontakt costumer service på support@littleBits.com.

IN-DEPTH TROUBLESHOOTING  
AVAILABLE AT LITTLEBITS.COM/FAQ 
OR ON THE LITTLEBITS INVENT APP.

PRØV UDSKIFT I EN NY 9 VOLT BATTERI. Lavt 
batteri kan forårsage, at et kredsløb fungerer 
uregelmæssigt. Dine Bits har forskellige 
strømkrav. F.eks .: o25 DC motor ser ud til ikke 
at fungere, mens et lys stadig lyser.
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Important safety information, 
keep this sheet for reference. 
Do not discard.

 WARNING
This product contains small 
magnets. Swallowed magnets 
can stick together across 
intestines causing serious 
infections and death. Seek 
immediate medical attention 
if magnets are swallowed or 
inhaled.

Most Bits are small parts. 
DO NOT allow children under 3 
years old to play with or near 
this product.

NEVER connect any Bits or 
circuits to any AC electrical 
outlet.

Do not touch or hold any moving 
parts of modules while they are 
operating.

Keep conductive materials (such 
as aluminum foil, staples, 
paper clips, etc.) away from 
the circuit and the connector 
terminals.

Always turn off circuits 
when not in use or when left 
unattended.

Never use Bits in or near any 
liquid.

Never use in any extreme 
environments such as extreme 
hot or cold, high humidity, dust 
or sand.

Bits are subject to damage by 
static electricity. Handle with 
care.

Some Bits may become warm 
to the touch when used in 
certain circuit designs. This 

is normal. Rearrange modules 
or discontinue using if they 
become excessively hot.

Discontinue use of any Bits that 
malfunction, become damaged or 
broken.

INSTRUCTIONS
Periodically inspect the Bits 
and modules for hazards and 
remove or replace any broken or 
damaged Bits.

BATTERIES
Rechargeable battery pack info 
and instructions:
Only use the battery as 
indicated in the instructions.

Do not connect Bits to the 
rechargeable battery while 
charging.

Do not attempt to remove the 
rechargeable battery from the 
enclosure provided.

Rechargeable batteries are 
only to be charged under adult 
supervision.

9V battery information and 
instructions:

Use standard alkaline or 
standard rechargeable 
batteries. Properly discard and 
replace exhausted batteries.

Do not connect the two battery 
terminals to any conducting 
material.

Non-rechargeable batteries are 
not to be recharged.

USB ADAPTOR / TRANSFORMER

Product contains USB / AC power 
adapter:
INPUT: 100-240V~50/60Hz 0.5A
OUTPUT: 5.0V  2.0A

Inspect the AC Power Adapter 
for any damage to the 
enclosure, plug, or cord; the 
Adapter must not be used until 
the damage is repaired.

Only connect USB Power Bit to 
equipment bearing this symbol:

CARE AND CLEANING
Clean Bits ONLY by wiping with 
a dry cloth. If necessary 
and with adult supervision, 
isopropyl alcohol on a cloth 
may be used sparingly, and then 
wipe with a dry cloth.

DO NOT use any other cleaning 
products on modules.

 RADIO AND TELEVISION 
INTERFERENCE  
Contains transmitter modules: 
WIRELESS TRANSMITTER, WIRELESS 
RECEIVER, CODEBIT, BLE BIT
FCC ID: SH6MDBT40
IC: 8017A-MDBT40
Contains bluetooth transmitter 
CODEBIT DONGLE
FCC ID: QOQBLED112
IC: 5123A-BGTBLED112
Contains Wifi transmitter 
CLOUDBIT DONGLE
FCC ID: V36WL-700N-RXS
IC: TBD

This device complies with the 
limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 
of the FCC rules. Operation is 
subject to the following two 

conditions: 
1) This device may not cause
harmful interference, and
2) this device must accept
any interference received, 
including interference that may 
cause undesired operation.
These limits are designed to 
provide reasonable protection 
against harmful interference 
in a residential installation. 
This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed 
and used in accordance with 
the instructions, may cause 
harmful interference to radio 
communications. However, 
there is no guarantee that 
interference will not occur 
in a particular installation. 
If this equipment does cause 
harmful interference to radio 
or television reception, which 
can be determined by turning 
the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to 
correct the interference by 
one or more of the following 
measures:
• Reorient or relocate the
receiving antenna.
• Increase the separation
between the equipment and the
receiver.
• Connect the equipment into an
outlet on a circuit different
from that to which the receiver
is connected.
• Consult the dealer or an
experienced radio/TV technician
for help.

Changes and modifications not 
expressly approved by the 
manufacturer or registrant 
of this equipment can void 
your authority to operate 
this equipment under Federal 
Communications Commissions 
rules.

GOT A QUESTION?
Visit littleBits.com/faq for 
troubleshooting and additional 
support.

littleBits Electronics Inc. 
601 W 26th Street, M274
NY, NY 10001 
(917)464-4577

www.littleBits.cc

© 2018 littleBits Electronics, 
Inc. All rights reserved.
Made in China 

littleBits, cloudBit, Bit, 
Bits, bitSnaps, Circuits in 
Seconds, and Make Something 
That Does Something are 
trademarks of littleBits 
Electronics, Inc.

Bluetooth QD ID: 60912

The Bluetooth® word mark and 
logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. 
and any use of such marks by 
littleBits is under license.

Makey Makey is a trademark of 
JoyLabz LLC.

Other trademarks and trade 
names are those of their 
respective owners.
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