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Stap 1: Ophalen van de PCB 
De eerste stap is het afhalen van de PCB. De custom 
made PCB is op te halen bij de exposant zoals 
vermeld op uw persoonlijke routekaart.  
 

 
  
 
 
 

Stap 2: Ophalen van de speaker + 
bevestigingsclips 
Bij het afhalen van de speaker is het belangrijk dat u 
twee bevestigingsclips meeneemt. Hiermee kunt u de 
speaker op de juiste plaats vastmaken aan de PCB. De 
connector van de speaker plaats u in de passende 
connector op de PCB. Probeer de kabel zo goed 
mogelijk vrij te laten. 
 

 
 
Stap 3: Ophalen van het plexiglas + 
batterij + bevestigingsspacers 
Vervolgens haalt u het plexiglas en de batterij af bij 
de exposant zoals vermeld op uw persoonlijke 
routekaart. Let op dat de batterij vooraf al is 
vastgeplakt op het plexiglas. De batterijconnector, die 
aan de kabel is gemonteerd, klikt u vast op de PCB 
(zie afbeelding hiernaast). Let bij het afhalen van het 
plexiglas op dat u vier bevestigingsspacers 
meeneemt. Hiermee kunt u het plexiglas aan de PCB 
monteren.  
 

Vervolg op achterzijde 
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Stap 4: Ophalen van de USB-
laadkabel 
Deze laadkabel gebruikt u om de parrot op te 
laten zodra de batterij leeg is. De laadkabel sluit 
u gemakkelijk aan op de meest gangbare 
powerbricks.  
 

 
 
 
Stap 5 t/m 8: Activeren van de parrot en de special effects 
Zodra u alle onderdelen heeft opgehaald 
kan het activeren van de parrot beginnen. 
Let er goed op dat de parrot op de juiste 
wijze in elkaar is gezet. Bij vragen kunt u 
altijd even informeren bij een 
deelnemende exposant of bij het 
informatiepunt bij de entree van hal 9.  
Het activeren van de parrot is gemakkelijk. 
Plaats de parrot gedurende een paar 
seconden op de gemarkeerde plaats op de 
RFID-reader (zie afbeelding hiernaast). 
 
De parrot heeft een viertal special effects. Deze activeert u via de readers op 
de stands van de exposanten zoals vermeld op uw persoonlijke routekaart. 
Voor een volledig functionerende gadget is het van belang om alle vier de 
special effects te activeren. 
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