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MAKEY 101

GENEL YAPI

Makeyler, Lego platformu ile tamamen uyum-
lu olarak tasarlanmıştır. Her boyuttan Makey-
ler Legolar ile kolayca birleştirilerek platform 
için elektronik bir yapı bloğu görevi görürler.

KATEGORİLER

Makeyler; 6 farklı kategoride, 6 farklı renk ile gruplanmıştır. Her kategorinin 
kendine özel farklı görevleri vardır.

P–GÜÇ: Güç kategorisindeki 
modüller, oluşturduğunuz sis-
temlere enerji sağlayan modül-
lerdir.

I–GİRİŞ: Giriş kategorisinde-
ki modüller, çevresel etkileri 
okuyarak bu etkileşimleri çıkış 
değeri olarak kendisinden sonra 
gelen Makeylere iletir.

O–ÇIKIŞ: Çıkış kategorisinde bu-
lunan modüller, girişten ge-len 
değere göre ışık, ses gibi algıla-
yabileceğimiz çıktılar üretir.

L–AKIL: Akıl kategorisinde bulu-
nan modüller çeşitli mantıksal ve 
karmaşık işlemleri yerine getirir 
ve sonuç olarak ürettiği değeri 
kendinden sonra gelen Makeylere 
aktarır.

M–MEKANİK: Mekanik kategorisin-
de bulunan modüller girişten aldığı 
değere göre hareket üretir.

C–BAĞLAÇ: Bağlaç kategorisindeki 
modülleri, iki modül arasında bağ-
lantı kurarak sistemlerinize esnek-
lik kazandırır.
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MAKEY 101

MIKNATIS GÜCÜ

Makeyler birbirlerine mıknatıs ile bir-
leşirler. Yanlış birleştirmeniz mümkün 
değildir!

SIRALAMA ÖNEMLİ

Her sistemin güce ihtiyacı vardır. Bu nedenle, 
en azından bir tane güç kategorisinden MA-
KEY kullanmanız gerekir.

BAZI MODÜLLER AYARLANABİLİR

Modül üzerlerindeki anahtarlar, düğ-
me ve tuşlar modülün işleyişinde 
değişiklikler yapılabilmesini sağlar.

Plastik soketler yönleri gösterir. Giriş kategorisi bir Makeyden sonra başka 
bir parça eklemezseniz, giriş modülünün 
çalışmasını göremezsiniz.

Modu değiştirmek için, anahtarı 
çevir.

Eğer Makeyler birleşmiyorsa MAKEY’ 
lerden birinin diğer tarafını çevirin. 
Mıknatıslar ve soket yapısı ters bir-
leştirmenize izin vermez!

Giriş kategorisindeki Makeyler kendinden 
sonra gelenleri etkiler, sinyalini ona gönde-
rir.

Tornavida
ile hassaslığı
ayarla.
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pw-1 batarya pw-2 usb güç i-1 buton

o-2 uzun LED o-3 RGB LED o-8 gürültü

i-5 slide pot i-14 ses
sensörü

i-12 ışık 
sensörü

i-32 nesne
sensörü

i-15 sıcaklık
sensörü

GÜÇ GİRİŞ

ÇIKIŞ

 

o-7 Led Bar 
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a-1 9V pil & kablosu a-5 tornavida x2a-3 motor adaptörü x4a-2 tekerlek & lastik x2 a-4 platform adaptörü x4

AKSESUAR

l-1 kare dalga l-3 kum saati l-9 flip flop

AKIL

m-1 DC motor sağ m-2 DC motor sol m-3 servo motor m-5 fan

MEKANİK   

c-1 kablo x2 c-4 D-hub

BAĞLAÇ  
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a-5 9V PİL & KABLOSU

NEDİR?

9V Pili Makey Güç modü-
lüne kablosu yardımı ile 
birleştririp diğer Makey 
modüllerine güç sağla-
mak için kullanabilirsin. 
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a-1 TEKER VE LASTİK

NEDİR?

NASIL ÇALIŞIR?

Dc Motor modülü 
ile birleştirerek 
hareket eden bir 
sistemi hayata 
geçirebilirsin.

Bir araba hareketini nasıl tekerleri üze-
rinde giderek yapıyorsa Makey modül-
leri ile yapacağın bir arabada da Teker 
aksesuarını kullanman gerekir. Plastik 
tekeri yanında çıkan lastik ile birleştirip 
bunu da DC motora bağlayarak tıpkı ara-
balardaki gibi bir sistem elde edebilirsin. 
DC motor şaftındaki düz yüzeyin tekerin 
bağlantı yapılacak olan deliğindeki düz 
yere denk gelmesine dikkat et.



a-2 TORNAVİDA

NEDİR?

NASIL ÇALIŞIR?

Küçük plastik bir 
tornavida. Aynı 
babalarınki gibi 
ama daha küçük.

Makey modüllerinin 
bazılarının üzerinde 
ayarlanabilen dimmer 
bulunmaktadır. Tornavi-
da yardımıyla bu dimmer 
üzerindeki vidayı çevire-
rek modüllerin hassasi-
yetini değiştirebilir yada 
süresini ayarlayabilirsin.

a-3 MOTOR ADAPTÖRÜ

NEDİR?

NASIL ÇALIŞIR?

DC Motor modü-
lüne daha farklı 
parçalar birleştir-
mek için Motor 
Adaptörünü 
kullanabilirsin.

Motor adaptörü sayesinde 
DC Motor modülüne Lego 
Axle parçalarını birleştirerek 
Makey’leri lego ile beraber 
kullanabilirsin. Ya da bir 
kartonu Motor Adaptörü 
sayesinde DC motora tuttu-
rabilirsin.
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a-4 PLATFORM ADAPTÖRÜ

NEDİR?

NASIL ÇALIŞIR?

Platform adaptörü 
sayesinde kartondan 
yaptığın bir projeye 
Makey modüllerini ko-
layca birleştirebilirsin.

Platform Adaptörü iki şeyi birbi-
rine bağlamaya yarayan somun vida 
ikilisi gibi çalışır. Kartondan yaptığın bir 
projeye Makey’leri birleştirmek için kar-
tonda bir delik açıp motor adaptörünün 
çivi kısmını buradan geçirebilirsin. Küçük 
parçayla arkadan sıkıştırdığın zaman 
Makey’leri oraya sabitlemiş olursun.
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YARARLI ARAÇ VE MATERYALLER
Farkında olmasak da çevremizde projelerimizi haya-
ta geçirmek için pek çok malzeme bulumakta. Ürün 
kutuları, lastikler, bantlar ve bunlar gibi tüketimden 
geriye kalan pek çok malzeme ile projelerimizi kolayca 
gerçekleştirebiliriz. Tabi artık legoları da kullanabildi-
ğiniz aklınızda olsun!
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TASARLA OYNA

VAR MISIN? PAYLAŞ

Modülleri ve malezemeleri bir 
araya getir! Kitapçıkta gösterilen 
adımları uygulayarak ya da kendi 
hayal gücünü kullanarak projeni 
tasarla. Eğer çalışmazsa ya da mü-
kemmel olmazsa korkma! önemli 
olan bir şeyler üretmek. İlk prototi-
pini yaptıktan sonra onu geliştir-
mek için üzerine çalışabilirsin.

Yaptığın projeyi kullanmaya çalış. 
Oynamaya başladığında aynı zamanda 
projenin de ilk testlerini gerçekleştir-
miş olursun. arkadaşlarınla beraber 
oynayarak ya da yarıştırarak eğlenme-
nin keyfini çıkar.

Projene yeni bir özellik kat! Hadi 
geliştirmeye devam et. Projene 
yeni modüller ya da malzeme-
ler ekleyerek projene yeni bir 
özellik kazandırabilir ya da farklı 
şekilde çalışmasını sağlayabi-
lirsin.

Başkalarına ilham kaynağı ol! Herkese 
artık senin de bir mucit olduğunu ve 
birşeyler ürettiğini göster. Yaptığın 
projeni arkadaşlarınla, ailenle hatta 
tüm dünya ile paylaş. Başkalarının pay-
laşımlarını inceleyerek daha fazla neler 
yapabileceğini keşfet. Projeni makey.
com.tr adresine yükleyerek bizlerden 
de hediyeler kazanabilirsin.
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STEAM KIT
PROJELER

Bu kitapçıkta yazılı olan projeler sadece örnek 
olarak verilmiş yol gösterici projelerdir. Makey 
modülleri ile yüzlerce farklı proje yapabilirsin. 

Bu projeleri yaparken çok eğlene-
ceksin ve birşeyler üretmiş olmanın 
keyfini yaşayacaksın.
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RESİM ÇİZEN ROBOT

Resim çizen bir bir araba ya da bir 
canavar yap. İstediğin şekilde tasarla 
ve nasıl resim çizdiğini gör. 

20
dk

    süre   zorluk
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MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM

TASARLA

1

    33

MAKEY + AKSESUARLAR

pw-1 güç

a-1 batarya & kablo

MALZEMELER

Kalem A4 ya da A3
kağıt

Lego
(opsiyonel)

Lastik

c-1 kablo x 2 m-1 DC  motor sağ

m-1 DC  motor sol a-2 tekerlek & lastik x2



MAKEYLER İLE DEVREMİZİ OLUŞTURUP PLATFORM İLE 
BİRLEŞTİRELİM.

KALEMLERİMİZİ LASTİK YARDIMIYLA TUTTURALIM.

VE ROBOTUMUZ HAZIR! BOŞ BİR KAĞIDIN ÜZERİNE KOYUP ÇALIŞ-
TIRALIM. BAKALIM SENİN MOTORUM NASIL ŞEKİLLER ÇİZECEK.

2 3

4
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VAR MISIN?

A  Tasarımınıza L-1 kare dalga ekleyip  frekansınıve 
motorun modunu  değiştirerek  tasarımının nasıl 
hareket ettiğini gözlemle. 

Dilersen tasarımına birden fazla kalem ekleyerek 
daha renkli çizimler yapabilirsin. Bakalım daha farklı-
desenler çizdirebilecek misin?

Pw-1 Güç Modülü sistemin çalışması için gerekli 
olan gücü sağlar.

M-1 motor modülü güç modülünden gelen enerji 
ile hareket üretir. Bağladığımız kalemleri kağıdın 
üzerinde gezdirerek şekiller oluşturur.

    35
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YANGIN SÖNDÜRÜCÜ

Bir yangın tehlikesi olduğun hem sesli hem 
ışıklıbir yangın alarmı yapalım. Hatta fan 
sayesinde bu yangını otomatik söndürsün.

30
dk

    süre   zorluk
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MAKEY + AKSESUARLAR

MALZEMELER

a-1 batarya & kablo Usb kabloLego Yapışkan
hamur

Çakmak ya da 
kibrit

MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM

TASARLA

1
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pw-2 usb güç

o-3 RGB LED o-8 gürültü

i-32 nesne
sensörü

i-15 sıcaklık
sensörü

m-5 fan



YANGIN SÖNDÜRÜCÜMÜZ İÇİN LEGODAN 
PLATFORMUMUZU HAZIRLAYALIM.

FANIMIZI DA YANGINI SÖNDÜRECEK ŞEKİLDE 
YERLEŞTİRELİM.

2

4

3
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MAKEYLER İLE DEVREMİZİ OLUŞTURUP PLATFORMUMUZA 
YERLEŞTİRELİM.



VAR MISIN?

A Tasarımınıza m-3 servo motor ekleyerek fanı servo 
motorun koluna bağlayalım. Sıcaklık algılandığında servo 
motor fanı ateşin üstüne eğerek ateşi söndürsün.  

Pw-3 Usb güç modülü sistemin çalışması için gerekli olan 
gücü sağlar.
i-14 Ses sensörü modülü i-15 sıcaklık sensör modülü sıcak-
lığı algılayarak kendinden sonra gelen modüllere sinyal gön-
derir. Ateş olduğu anda çalışması için sıcaklık sensörümüzün 
üzerindeki anahtar sıcak modunda olması gerekir, hassasi-
yetini deortama göre ayarlarız. Bu sayede sıcaklık arttığında 
kendisinden sonraki modüllere sinyal gönderir. 
o-3 RGB led modülüne sinyal ulaştığında kırmızı ışık yay-
maya başlar. Kırmızı rengi elde etmek için modül üzerindeki  
dimmerları ayarlaman gerekir. 
o-8 Gürültü modülüne sinyal ulaştı zaman ses çıkarmaya 
başlar böylece bize sesli uyarı sağlamış olur.
m-5 Fan modülü sinyal geldiği anda kendisine bağlı olan 
fanı çalıştırarak rüzgar oluşturur. Bu sayede ateşi söndürebilir.

NASIL ÇALIŞIR?
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SESLE AÇILAN IŞIKLAR

Odanın ışıklarını alkışlayarak açmak ister 
misin? Arkadaşların çok etkilenecek!

20
dk

    süre   zorluk
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MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM

TASARLA

1

    41

MAKEY + AKSESUARLAR

MALZEMELER

Çift taraflı bant

m-3 servo motor

Usb kablo

pw-2 usb güç i-14 ses
sensörü
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SERVO MOTORU SİNYAL GELDİĞİNDE IŞIĞI AÇA-
CAK ŞEKİLDE ANAHTARA YAPIŞTIRALIM.2

VAR MISIN?

A  Tasarımınıza L-9 Flip Flop 
modülü ekleyerek ilk alkış yap-
tığımızda ışıkları açan bir daha 
alkış yapınca ışıkları kapatan bir 
sistem elde edebiliriz. 

Pw-3 Usb güç modülü sistemin 
çalışması için gerekli olan gücü 
sağlar.

i-14 Ses sensörü ortamdaki sesi 
algılayarak Servo motora sinyal 
gönderir. 
Sinyali alan m-3 Servo Modülü 
kolunu çevirerek düğmeye basar 
ve ışıkları açar.maya çalışır.

NASIL ÇALIŞIR?



LAZERLE KONTROL EDİLEN ARABA

Kendi oyuncak arabanı yap ve bu arabayı uzak-
tan lazerle kontrol et!

25
dk

    süre   zorluk
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MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM

TASARLA

1
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MAKEY + AKSESUARLAR

MALZEMELER

pw-1 güç

Lego Lazer işaretç

a-1 batarya & kablo

i-12 ışık 
sensörü

a-2 tekerlek & lastik x2c-4 D-hub

m-1 DC  motor sağ m-1 DC  motor sol
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MODÜLLERİ BİRLEŞTİRİP LEGO PLATFORM ÜZERİNE 
OTURTALIM.

IŞIK SENSÖRÜNÜN ÜZERİ AÇIK KALACAK ŞEKİLDE ARA-
BAMIZI LEGOLAR İLE SÜSLEYELİM.

LAZER İŞARETÇİYİ IŞIK SENSÖRÜNÜN ÜZERİNE DENK GETİR-
DİĞİMİZDE ARACIMIZ İLERİ DOĞRU HAREKET EDECEKTİR. 

2 3

4
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VAR MISIN?

A  DC Motor modüllerini akıl moduna alalım. 

İşte şimdi çok daha zor bir oyun oldu. Eğer lazeri 
arabaya denk getiremezsen araba geri geri 
gidecek ancak lazeri denk getirdiğinde araban 
ileri gidebilir.

Pw-1 Güç Modülü sistemin çalışması için gerekli olan 
gücü sağlar.

i-12 ışık sensörünün üzerine lazeri denk getirdiğimiz-
de çıkışına yüksek sinyal gönderir. Bu şekilde çalışması 
için sensörümüzün gündüz modunda olması gerekir. 
Hassasiyetinin ise + yönde sonuna kadar çevirmemiz 
gerekir.  

Işık sensöründen gelen sinyal c-4 E-hub sayesinde 
m-1 DC Motor sağ ve m-2  DC Motor sol modüllerine 
ulaşır ve arabamız hareket eder.

NASIL ÇALIŞIR?



OTOMATİK HAVLU MAKİNASI

Alış veriş merkezlerinde vs gördüğün elini 
uzattığın zaman havlu çıkaran makineler nasıl 
çalışıyor? İşte şimdi o bahsettiğim otomatik 
havlu çıkaran makineden yapacağız.  

55
dk

    süre   zorluk

    47



MALZEMELERİ HAZIRLAYALIM

TASARLA

1
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MAKEY + AKSESUARLAR

MALZEMELER

pw-1 güç

Lego ya 
da karton

Çift taraflı
bant

Tuvalet kağıdı ya 
da kağıt havlu

batarya & kablo

m-1 DC  motor saği-32 nesne
sensörü

a-3 motor 
adaptörü x4



PARÇALARIMIZI ANA GÖVDEYE BİRLEŞTİRELİM. TUVALET KAĞIDININ İÇİNE LEGO TEKER TAKALIM 
VE BUNU DA ANA GÖVDEYE BİRLEŞTİRELİM.4 5
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TÜM SİSTEMİ YERLEŞTİRECEĞİMİZ BÜYÜKÇE BİR PLAT-
FORM HAZIRLAYALIM.

TUVALET KAĞIDINITAKACAĞIMIZ İKİ ADET PAR-
ÇA HAZIRLAYALIM.2 3



MOTORUMUZU TUVALET KAĞIDININ TAKILI OLDUĞU TEKE-
RE MOTOR ADAPTÖRÜ VASITASI İLE BAĞLAYALIM VE DİĞER 
MODÜLLERİ DE EKLEYELİM. 

İŞTE OTOMATİK HAVLU MAKİNEMİZ HAZIR.6 7
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VAR MISIN?

A  Tasarımınıza l-3 Kum saati modülü ekleyerek 
elimizi bir defa gösterdiğimizde projemizi otoma-
tik ayarladığımız boyutta kağıt çıkaran makineye 
dönüştürelim.

Pw-1 Güç Modülü sistemin çalışması için gerekli 
olan gücü sağlar.

i-32 Nesne sensörü elimizi uzattığımızda elimizi 
algılayarak çıkışına sinyal gönderir. 

Bu projede nesne sensörümüzün Var modun-
da olması gerekmektedir.  Sinyali alan m-1 DC 
motor sağ modülü dönerek bize havlu çıkarmış 
olur

NASIL ÇALIŞIR?



Hayallerini ve makeyleri kullanarak geleceğin sınıfını tasarla! Günümüzün çoğunu 
okulda ve sınıfımızda harcıyoruz. Peki bu durumu nasıl daha eğlenceli hale getirebiliriz? 
Sınıfımızı daha eğlenceli hale getirecek ya da derslerimizde bize kolaylık sağlayacak 
bir şeyler üretebiliriz. Hayal gücünü ve yaratıcılığını birleştirip okulu harika yapacak bir 
buluş tasarla. Belki bu projen gelecekteki sınıflarımızın önemli bir parçası olacak.

YAPABİLİR 
MİSİN?

80
dk

    süre   zorluk

    52



TASARLA
Sınıfınızda daha iyi olmasını istediğiniz şeyleri belirleyin. 
Daha fazla fikre mi ihtiyacın var?  Arkadaşlarına ya da öğ-
retmenine onları neyin rahatsız ettiğini ya da neyin daha iyi 
olmasıgerektiğini sor. Sınıfında zaten herşey hoşuna gidiyorsa 
bunlardan bir tanesini daha iyi hale getir.

Makey modüllerini ve elinde olan malzemeleri gözden ge-
çir. Hangisi sana faydalı olabilir? Neye ihtiyacın var? Hareket 
eden, ışık saçan, ses çıkaran bir şey, hangisi?  Hangi sensörleri 
kullanman gerekiyor?

Hangi konu üstüne çalışmak istediğini seç. Daha fazla kişinin 
rahatsız olduğu konu üzerine ya da sana ilginç gelen seçenek 
üzerine çalışabilirsin. 

Fikirleri listele, favorini seç ve ilk prototipini hazırla. Bir şeyleri 
fiziksel olarak hayata geçirmeye başladığında onun nasıl çalış-
tığını daha iyi anlayacaksın. İlk denemede herşey istediğin gibi 
olmazsa pes etme önemli olan senin ilk adımı atman ve üretmeye 
başlaman.

1

3

2

4

çok 
gürültülü



OYNA VAR MISIN? PAYLAŞ

Projeni test et! Yaptığın projeyi sınıfa yer-
leştir ve test etmek için devrenin gücünü 
aç. Eğer ilk denemede her şey düşündü-
ğün gibi çalışmazsa endişelenme bu icat 
çıkarmanın bir adımıdır. Nelerin istediğin 
gibi çalıştığını nelerin çalışmadığını not et. 
Daha sonra çalışmayan kısımları geliştir.

Projeni sınıf arkadaşlarına ve öğretmeni-
ne göster.  Onların düşünceleri senin pro-
jeni daha iyi hale getirmene yardımcı oldu 
mu? Onlar projen için herhangi bir geliştir-
me önerisinde bulundurlar mı? Diğerlerinin 
fikirleri bu projeni geliştirmeye belki faydalı 
olmamışolabilir ama bir sonraki projelerde 
eminiz sana yol gösterecektir. 

Projeni daha sağlam ve gösterişli hale 
getir. Eğer projen tam da istediğin gibi çalışı-
yorsa tek yapman gereken projeni daha sağ-
lam ve daha gösterişli hale getirmek. Eğer 
hareket eden parçalar varsa bunları tekrar 
kontrol et. Etrafındaki renkli malzemeler ile 
projeni daha dikkat çekici hale getirebilirsin.



BİBİRİNİ TETİKLEYEN BİR MEKANİZME İCAT ET! 
Basit bir işi çok da basit olmayan bir yöntemle yap. Rube Goldberg çok basit sorunları çok karışık yollarla çözen bir karikatürist-

ti. Örneğin bir kitabın sayfasını çevirmek için bir topu rampadan aşağı bırakman gerekiyor. Rampadan yuvarlanan top bir kutuya 

vuruyor ve kutuyu düşürüyor. Kutunun düşmesinden korkan bir hamster yuvasındaki tekerleğin içinde koşmaya başlıyor ve bu 

tekerleğe bağlıolan ipi sarıyor. İpin diğer ucu ise kitabın sayfasına bağlı. Sarılan ip sayesinde kitabın safası çevrilmişoluyor. Bu 

projede bu şekilde çalışan çok adımlı bir mekanizma icat edeceğiz. Başlamadan önce aklından çıkarmaman gereken iki şey var:

1 Mekanizmayı bir kere çalıştırdığında bundan sonra senin yardımın olmadan sonuna kadar çalışması gerekir. Her adım bir 
önceki adım sayesinde otomatik olarak tetiklenecek.

2 Mekanizma en az 2 adımdan oluşmalı. Ne kadar çok adım olursa o kadar bonus puan kazanırsın.

YAPABİLİR 
MİSİN?

3
saat

    süre   zorluk
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‘The prank machine’  Princess Bubblegum tarafın-
dan tasarlanmıştır ve “Too Young.” dan alıntıdır.



TASARLA
Her gün karşılaştığımız ve tek bir hareketle yapabildiğimiz 
şeylerin listesini çıkar. Örneğin bir çöpü çöp kutusuna atmak 
ya da odanın ışıklarını açmak.

Makey modüllerini ve elinde olan malzemeleri gözden ge-
çir. Hangisi sana faydalı olabilir? Neye ihtiyacın var? Hareket 
eden, ışık saçan, ses çıkaran bir şey, hangisi?  Hangi sensörleri 
kullanman gerekiyor?

Hazırladığın listeden hangisi üzerine çalışmak istiyorsan 
onu seç. Listedeki maddelerden sence  hangisi daha eğlenceli 
olacağını düşünüyorsan.

Fikirleri listele, favorini seç ve ilk prototipini hazırla. 
Bir şeyleri fiziksel olarak hayata geçirmeye başladığında onun 
nasıl çalıştığını daha iyi anlayacaksın. İlk denemede herşey iste-
diğin gibi olmazsa pes etme önemli olan senin ilk adımı atman 
ve üretmeye başlaman.

1

3

2

4



OYNA VAR MISIN? PAYLAŞ

Projeni test et! Bütün hareket edecek par-
çaları bir araya getirmek zor olabilir. Me-
kanizmanı birkaç defa çalıştır ve nerelerde 
iyi çalışıp nerelerde aksaklık olduğunu not 
et. Daha sonra düzgün çalışmayan yerleri 
tekrar gözden geçir.

Yaptığın mekanizma çalışırken bir vide-
osunu çek ve sosyal medyada paylaş. 
İnsanlar karışık mekanizmaları çalışırken 
seyretmeyi severler.  Eminiz videon çok 
beğenilecektir. 

 Projeni daha sağlam ve gösterişli hale 
getir. Eğer projen tam da istediğin gibi çalışı-
yorsa tek yapman gereken projeni daha sağ-
lam ve daha gösterişli hale getirmek. Eğer 
hareket eden parçalar varsa bunları tekrar 
kontrol et. Etrafındaki renkli malzemeler ile 
projeni daha dikkat çekici hale getirebilirsin.



NEDEN ÇALIŞMAZ?

GÜÇ OLMADAN OLMAZ

Projeni çalıştırmak için güç modülünün üze-
rindeki anahtarın açık konumda olduğun-
dan emin ol. Anahtarı açtığında yeşil bir ışık 
yanacaktır.

SIRALAMA ÖNEMLİ

Makey modüllerinin doğru çalışması için 
bazı sıralama kurallarına uyman gerekir. 
örneğin yeşil modüller kendisinden sonra 
gelen modüllerin çalışmasını etkiler. Eğer 
sen kontrol etmek istediğin modülü yeşil 
renkli modülden önce takarsan yeşil modü-
lün çalışmasını göremezsin.

MODÜLLER BİRBİRİNE TEMAS ETMİYOR OLABİLİR

Makey modülleri birbirine güçlü mıknatıslar yardımıyla 
birleşmektedir ve aralarındaki iletişim de yaylı pinler ile 
sağlanmaktadır. Bazen modüller arasında kalan küçük 
parçalar ve tozlar modüllerin birbirine temas etmesi-
ne engel olabilir. Bunun gibi durumlarda modülleri bir-
birinden ayırıp ıslak bir mendil yardımıyla giriş ve çıkış-
taki pinleri temizleyerek sorunu çözebilirsin.

HALA ÇALIŞMIYOR

Eğer bu çözümlerden hepsini dene-
diysen ve modülün hala çalışmıyorsa 
bizimle info@karincalab.com ad-
resinden iletişime geç sorununu 
hemen çözelim.

YENİ BİR 9V BATARYA KULLAN

Bitmiş piller Makey modüllerinin düzgün çalışmaması-
na sebep olabilir. Eğer pilini uzun süredir kullanıyorsan 
pilin bitmiş olabilir. Yeni bir 9v pil kullanmayı dene.

GÜÇ KABLOSUNU KONTROL ET

Pil kablosunun hem pile hem de Güç 
modülüne doğru şekilde ve tam ola-
rak bağlandığından emin ol.
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* Bu ürün mıknatıs içermektedir ve mıknatısları 
yutmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu gibi 
durumlarda tıbbi yardım alınması gerekmektedir.

* 3 yaş ve altı çocukların oynamasına ve yaklaşma-
sına izin verilmemelidir.

* Modülleri hiçbir şekilde elektrik prizine ya da 
alternatif akım kaynağına bağlamayın.

* İletken maddeleri soketlerden ve devreden uzak 
tutunuz.

* Kullanmadığınız zaman sistemi kapalı tutunuz.

* Sıvı içerisinde MAKEY’leri kullanmayınız. Su 
geçirmez değildirler.

* MAKEY ile yapılacak projeler kesme ve yapış-
tırma içermektedir. Bu işlemler için kullanılacak 
araçlar sadece yetişkinlerin gözetiminde ya da 
bunları kullanabilecek yaşta olan çocuklar tarafın-
dan kullanılmalıdır.

* Çok sıcak, çok nemli ve tozlu ortamlarda kullan-
mayınız.

* Bazı modüller kullanım şekline göre bazen ısına-
bilirler. Bu normal bir durumdur, eğer aşırı ısınma 
olursa sistemi gözden geçirin ya da o modülü 
kullanmaya devam etmeyin.

* Bozulan ya da kırılan parçaları kullanmaya de-
vam etmeyin.

* MAKEY modüllerini 9 volt kaliteli pillerle kullan-
manızı öneriyoruz. Fakat standart alkalin ya da 
şarj edilebilir 9 voltluk piller de kullanılabilir. Pili 
dikkatli bir şekilde takıp çıkarınız. Önce başlığı 
pile takarak daha sonra güç modülüne takınız. 
Hiçbir şekilde pilin artı ve eksi kutuplarını birbiri-
ne bağlamayınız.

* MAKEY’leri sadece kuru ya da hafif alkollü ya 
da kolonyalı bez ile temizleyiniz.

Bu uyarı yazısını okuduğunuz için teşekkür ederiz.

UYARI

NOT

YÖNERGELER

TEMİZLEME
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