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Nederlandse verzie
Aanzetten
1. Stop de kabels van zowel de laptop als het scherm in een stopcontact. Zorg ervoor dat de
laptop goed aan de oplader hangt, anders valt hij misschien uit.
2. Doe de laptop aan.
3. Doe het scherm aan d.m.v. de afstandsbediening. Het scherm gaat aan als hij het Philips logo
laat zien.
4. Start de Arduino code.
5. Open en run de Processing code.
6. De tafel staat aan. Als iets het niet doet zie 'Veel voorkomende problemen'.

Uitzetten
1. Zet het scherm (d.m.v. de afstandsbediening) en de laptop uit.
2. De tafel staat uit. U kunt eventueel de stekkers uit het stopcontact halen maar dit is niet
nodig.

Bovenkant van de tafel er af tillen
Dit zou gedaan moeten worden als de tafel zijwaarts verplaatst moet worden of als er iets met de
elektronica moet gebeuren.
1. Haal het zwarte stof los en leg het in de tafel.
2. Til het gaas uit de schroefjes aan de achterkant van de tafel.
3. Til het 1:1 model en zijn omhulsel uit de tafel.
4. Maak de connectors los die tussen de knoppen en de Arduino zitten.
5. De bovenkant van de tafel is nu los en kan er voorzichtig af worden getild.

Elektronica verwijderen/vervangen
Laptop
1. Zet de laptop uit.
2. Haal de laptop los van de oplader, de Arduino, en het scherm.
3. De laptop kan nu verwijderd/vervangen worden.
Scherm
1. Til de bovenkant van de tafel er af. (zie 'Bovenkant van de tafel er af tillen')
2. Haal de stroom kabel uit de muur en de HDMI kabel uit de laptop.
3. Het scherm kan nu voorzichtig uit de tafel worden getild zodat hij verwijderd/vervangen kan
worden.
Knoppen
1. Haal de connectors los.
2. Draai de knoppen los van de tafel.
3. De knoppen kunnen nu verwijderd/vervangen worden.
Arduino
1. Haal de bovenkant van het Arduino doosje eraf.
2. Verwijder voorzichtig het blauwe snoer uit de Arduino.
3. Haal nu voorzichtig de rode en het zwarte kabeltje uit de Arduino.
4. De Arduino is nu los en kan verwijderd/vervangen worden.
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In elkaar zetten
1. Plaats alle eventueel verwijderde elektronica, behalve de knoppen, terug in de tafel.
2. Leg de bovenkant van de tafel op zijn plek, vanwege de spalkjes valt hij met een beetje
schuiven vanzelf op zijn plek.
3. Schroef nu de eventueel verwijderde knoppen terug in de bovenste plank van de tafel.
4. Doe de kabeltjes van de knoppen door het gat voorin de tafel.
5. Doe de connectors weer vast. Op de labeltjes van de kabels staat aangegeven welke aan
elkaar moeten.
6. Zet het 1:1 model en zijn omhulsel weer terug in de tafel.
7. Hang het gaas weer op aan de schroefjes.
8. Span de stof weer om de tafel aan het klittenband.
9. De tafel zit nu weer in elkaar.

Verplaatsen
De doorgangen zijn breder dan 100cm
1. Haal de zwarte stof los en leg het in de tafel.
2. Haal de wieltjes van hun slot.
3. Rol de tafel voorzichtig en langzaam naar zijn nieuwe plek. Soms zal te tafel over een
drempeltje getild moeten worden, het is hierdoor belangrijk dat u de tafel niet alleen
verplaatst.
4. Als de tafel op de nieuwe bestemming is aangekomen:
1. Zet de wieltjes weer op slot
2. Span de stof weer om de tafel aan het klittenband.
De doorgangen zijn tussen de 87cm en 100cm
1. Til de bovenkant van de tafel eraf. (zie 'Bovenkant van de tafel er af tillen')
2. Verwijder de laptop en het scherm van de tafel. (zie 'Elektronica verwijderen/vervangen'
kopjes 'Laptop' en 'Scherm'.)
3. Haal de wieltjes van hun slot.
4. Zet de tafel voorzichtig op zijn kant.
5. Til de tafel naar zijn nieuwe bestemming. Dit moet door minstens 2 mensen gedaan worden.
6. Als de tafel op de nieuwe bestemming is aangekomen:
1. Zet de tafel weer voorzichtig rechtop.
2. Zet de wieltjes op slot.
3. Zet de tafel weer in elkaar. (zie 'Tafel in elkaar zetten')
Als de doorgangen kleiner zijn dan 87cm zal de tafel helemaal uit elkaar geschroefd moeten
worden.
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Vervangen informatie
Tekst
1. Maak een nieuw stuk tekst, gebruik hierbij het lettertype Open Sans. Dit moet worden
omgezet in een PNG van 437 x 263px
2. Geef het nieuwe tekst vlak de juiste naam. Zie hiervoor de tabel 'Naam van de files in de
data map'.
3. Verwijder het oude tekst vlak van het mapje 'data' op de laptop in de tafel.
4. Zet het nieuwe tekst vlak in het mapje 'data' op de laptop in de tafel.
5. Het tekstvlak is nu vervangen.
Plaatjes
1. Maak een nieuw plaatje. Deze moet 1920 x 1080px zijn (of verhouding 16/9) en een PNG
bestand zijn.
2. Geef het nieuwe plaatje de juiste naam. Zie hiervoor de tabel 'Naam van de files in de data
map'.
3. Verwijder het oude plaatje van het mapje 'data' op de laptop in de tafel.
4. Zet het nieuwe plaatje in het mapje 'data' op de laptop in de tafel.
5. Het plaatje is nu vervangen.
Videos
1. Maak een nieuwe video. Deze moet 1920 x 1080px zijn (of verhouding 16/9) en een MOV
bestand zijn.
2. Geef de nieuwe video de juiste naam. Zie hiervoor de tabel 'Naam van de files in de data
map'.
3. Verwijder de oude video van het mapje 'data' op de laptop in de tafel.
4. Zet de nieuwe video in het mapje 'data' op de laptop in de tafel.
5. De video is nu vervangen.
Let op!
Als u geen plaatje of video wilt laten zien op een informatie moment in de tafel moet er nog wel een
plaatje in de data map zitten. Om er voor te zorgen dat er niks wordt laten zien maakt u dit plaatje
compleet transparant.
Naam van de files in de data map
Plaats in de tafel

Tekst

Plaatje/Video vlak 1

Plaatje/Video vlak 2

Introduction

IntroText

Intro1

Intro2

How it moves

MoveText

Move1

Move2

How it sees

SeeText

See1

See2

The inventors

MadeText

Made1

Made2

Implementation Vopak VopakText

Vopak1

Vopak2
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Veel voorkomende problemen
De knoppen doen het niet
Klik op de 'Serial Monitor'. Zie het plaatje rechts.
Er zijn 3 dingen die nu kunnen gebeuren:
a) De 'Serial Monitor' laat alleen de letter G
zien.
b) De 'Serial Monitor' laat één of meerdere
andere letters dan G zien.
c) De Arduino code geeft de foutmelding
'Board at COM4 is not available'.
a) De 'Serial Monitor' laat alleen de letter G zien
1. Alle knoppen zouden het moeten doen.
Probeer processing opnieuw op te starten.
b) De 'Serial Monitor' laat één of meerdere andere
letters dan G zien
1. Bekijk welke letters er worden doorgegeven.
Kijk in de tabel 'Knop met corresponderende
letter en Arduino pin'.
2. Controleer of de kabels van de corresponderende knoppen wel goed contact maken in de
Arduino. Als er nog steeds geen letter G wordt doorgegeven ga dan door naar de volgende
stap.
3. Controleer of de connectors van de knoppen wel goed contact maken. Als de connectors vast
zitten moet u misschien voorzichtig even aan de connectors draaien tot de 'Serial Monitor'
de letter G door geeft.
4. Als dit allemaal niet werkt is een kabeltje, connector, of knop stuk en moet deze worden
vervangen.
c) De Arduino code geeft de foutmelding 'Board at COM4 is not available'
(zie plaatje rechts onder)
1. De Arduino is niet aangesloten aan de laptop of zit in de verkeerde USB port. Stop de
Arduino in een andere USB port en klik opnieuw op de 'Serial Monitor' net zolang tot u de
juiste USB port heeft gevonden.

Knop met corresponderende letter en Arduino pin
Knop

Letter in de 'Serial Monitor'

Arduino pin

Start

A

2

Links

B

4

Omhoog

C

6

Rechts

D

8

Omlaag

E

10

Stop

F

12

Geen knop

G

-
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De processing code wil niet runnen
Het meest waarschijnlijk als de processing code niet wil runnen is dat er een fout zit in de data
folder. Processing geeft dan de foutmelding 'Could no load movie file __.mov', zie het plaatje lager
op deze pagina. In deze foutmelding staat de naam van de file waar een probleem mee is.
Foutmeldingen dat PNG's missen geven geen problemen dus kunnen genegeerd worden. Deze
foutmelding kan veroorzaakt worden door:
a) De informatie file heeft de verkeerde titel.
Los dit op door de titel van de file te verbeteren. Kijk voor de juiste file namen in de
tabel op pagina 6.
b) Er mist een informatie file.
Los dit op door een informatie file toe te voegen, of door een transparant plaatje in de
data file te stoppen met de juiste file naam. Kijk voor de juiste file namen in de tabel op
pagina 6.
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English version
Turning on
1. Put both the cables of the laptop and the screen in a power socket. Make sure that the laptop
is efficiently connected, otherwise it might turn off on it's own.
2. Turn the laptop on.
3. Turn the screen on using the remote. If the screen is turning on it will show the Philips logo.
4. Start the Arduino code.
5. Open and run the Processing code.
6. The table is now on. If something isn't working go to 'Often occurring problems'.

Turning off
1. Turn of the screen (using the remote) and turn of the laptop
2. The table is now turned off. You could take the cables out of the power sockets but this is
not a necessity.

Lifting the top of the table off
This is necessary if the table needs to be transported sideways or if something needs to happen with
the electronics.
1. Remove the black fabric from the table, until it is only connected to the right back corner of
the table, and place it inside the table.
2. Lift the mesh fabric off the screws that are at the back of the table.
3. Lift the 1:1 model and it's stand out of the table.
4. Detach the connectors that are between the buttons and the Arduino.
5. The top of the table is now lose and can be carefully lifted off the table.

Removing/replacing electronics
Laptop
1. Turn the laptop of.
2. Take the charger out of the laptop, take the Arduino cable out of the laptop, and take the
HDMI cable out of the laptop.
3. The laptop is now free to be removed/replaced.
Screen
1. Lift the top of the table off. (See 'Lifting the top of the table off')
2. Take the cable out of the power socket and the HDMI cable out of the laptop.
3. The screen can now be carefully lifted out off the table so it can be removed/replaced.
Knoppen
1. Detach the connectors.
2. Screw the buttons lose from the table.
3. The buttons can now be removed/replaced.
Arduino
1. Remove the top of the Arduino box.
2. Carefully detach the blue cable from the Arduino.
3. Now carefully remove the red and blue cabled from the Arduino.
4. The Arduino is now free to be removed/replaced.
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Putting everything together
1. Put all the possible removed electronics, except the buttons, back into the table.
2. Put the tabletop back on the table, because of the splints a little shuffling should be enough
to have the tabletop fall in it's place.
3. Screw the possible removed buttons back into the tabletop.
4. Place the cable of the buttons back through the hole inside the front of the table.
5. Reconnect the connectors. All the cables have been labeller to show how everything should
be connected.
6. Place the 1:1 model and it's stand back into the table.
7. Hang the mesh fabric back up on the screws.
8. Tightly place the black fabric back around the table on the velcro.
9. The table has now been put back together.

Moving
The passages are wider than 100cm
1. Remove the black fabric from the table, until it is only connected to the right back corner of
the table, and place it inside the table.
2. Unlock the wheels.
3. Carefully and slowly roll the table to it's new location. Sometimes the table will need to be
lifted over something like a threshold. Because of this it is important that at least two people
are moving the table.
4. When the table has reached it's new destination:
1. Lock the wheels.
2. Tightly place the black fabric back around the table on the velcro.
The passages are between 87cm and 100cm
1. Carefully lift the tabletop off of the table.
2. Remove the laptop and the screen from the table. (see 'Removing/replacing electronics'
sections 'Laptop' and 'Screen'.)
3. Unlock the wheels.
4. Carefully place the table on its side.
5. Lift the table to its new destination. This needs to be done by at least two people.
6. When the table has reached its new destination:
1. Carefully place the table back on its wheels.
2. Lock the wheels.
3. Put the table back together. (see 'Putting everything together')
If the passages are smaller that 87cm the table will need to be completely deconstructed.
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Changing information
Text
1. Create a new piece of text, use the font Open Sans for this. This piece of text then needs to
be converted to a PNG of 437 x 263px.
2. Give the new piece of text the right file name. For the right file name see table 'File names
in the data folder'.
3. Remove the old text file from the data folder on the laptop that is inside the table.
4. Put the new text file inside the data folder.
5. The text file has now been changed.
Pictures
1. Create a new picture. This picture needs to be 1920 x 1080 (ratio 16/9) and it needs to be a
PNG file.
2. Give the new picture the right file name. For the right file name see table 'File names in the
data folder'.
3. Remove the old picture file from the data folder on the laptop that is inside the table.
4. Put the new picture file inside the data folder.
5. The picture file has now been changed.
Videos
1. Create a new video. This video needs to be 1920 x 1080px (ratio 19/6) and it needs to be a
MOV file.
2. Give the new video the right file name. For the right file name see table 'File names in the
data folder'.
3. Remove the old video file from the data folder on the laptop that is inside the table.
4. Put the new video file inside the data folder.
5. The video file has now been changed.
Beware!
If you don't want to show a picture or video at an information spot in the table, you need to still put
a picture inside the data folder. To have the table not show anything this picture needs to be
completely transparent.
File names in the data folder
Place inside the table

Text

Picture/Video space 1

Picture/Video space 2

Introduction

IntroText

Intro1

Intro2

How it moves

MoveText

Move1

Move2

How it sees

SeeText

See1

See2

The inventors

MadeText

Made1

Made2

Implementation Vopak VopakText

Vopak1

Vopak2
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Often occurring problems
The buttons don't work
Click on the 'Serial Monitor'. See the picture on the
right. There are three possible things that can
happen:
a) The 'Serial Monitor' only shows the letter G
b) The 'Serial Monitor' shows one or multiple
different letters but G.
c) The Arduino code give the error 'Board at
COM4 is not available'.
The 'Serial Monitor' only shows the letter G
1. All buttons should be working fine. Try
restarting the processing code.
The 'Serial Monitor' shows one or multiple different
letters but G.
1. Look at which letters are being shown. Look
in the table 'Button with corresponding letter
and Arduino pin'.
2. Check if the cables of the corresponding
buttons are making a connection in the
Arduino. If the 'Serial Monitor' is now still not sending the letter G, go to the next step.
3. Check if the connector are making a connection. If the connectors are connected, try
carefully turning them until the 'Serial Monitor' shows the letter G.
4. If all of this fails a cable, connector, or button is broken and needs to be replaced.
The Arduino code gives the error 'Board at COM4 is not available'
(see the picture to the bottom right)
1. The Arduino isn't connected to the laptop at all or is connected to the wrong USB port. Put
the blue cable from the Arduino in a different USB port and click on the 'Serial Monitor'
again. Keep trying different USB ports until the error isn't shown any more.

Button with corresponding letter and Arduino pin
Button

Letter in the 'Serial Monitor'

Arduino pin

Start

A

2

Left

B

4

Up

C

6

Right

D

8

Down

E

10

Stop

F

12

No button

G

-
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The processing code won't run
The most likely reason why the Processing code won't run is because there is something wrong in
the data folder. If this is the case, Processing will show the error 'Could no load movie file __.mov',
see the picture placed lower on this pace. The name of the file that is the problem will be in this
error. Errors regarding missing PNG's won't give any problems and should be ignored. This movie
error could be caused by the following:
a) The information file has the wrong title
Fix this by correcting the file name. For the correct file name you can look in the table
on page 11.
b) There is a missing information file.
Fix this by either adding an information file or a transparent picture with the correct
name to the data folder. For the correct file name you can look in the table on page 11.
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