
Air:bit
Verdens første micro:bit drone

makekit.no

Hurtigveiledning

Se video! Scann koden

airbit.no
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Skru av dronen (1)

Plugg mini-USB kabelen i et USB-uttak eller mobil powerbank (minst 0.5A) (2)

Plugg den i styrekortet på dronen, den NEDERSTE porten (3)

Et blått lys vises så lenge batteriet lades. Etter 1-2 timer slukker lyset og batteriet er ferdig ladet.

En animasjon vises på micro:bit, også etter at batteriet er ferdig ladet.
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Før flyving
Teknisk sjekk

Skru på senderen ved å og koble til batterikabelen (1). Skjermen skrus på.

Skru på dronen med bryteren bak (2). Skjermen på dronen skrus på.

Throttelen må være 0 før dronen kan starte (3)

Sjekk at sender og mottaker kommuniserer. Throttle, Pitch, Roll og Yaw 
skal endre seg på skjermen til dronen synkront med senderen. Se video for 
detaljer. 

Dronen må stå i ro i 5 sekunder før den er klar. Når det orange lyset nede til 
venstre (4) slutter å blinke er dronen klar.

Throttle

Rotasjon (YAW)

Forover, bakover, høyre, 
venstre (PITCH, ROLL)

Batterimåler 
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Flyving
Finn et åpen rom hvor du kan fly uforstyrret, gjerne innendørs om du er nybegynner. 

Dyr og barn under 8 år skal holdes på forsvarlig avstand.

Plasser dronen midt i rommet, vendt fremover som vist på bildet.

Start propellene med å trykke A + B på senderen. 

Øk gassen forsiktig med B-knappen til dronen så vidt letter.

Styr dronen med å endre vinkelen på fjernkontrollen.

Senk gassen før dronen klatrer for høyt med A-knappen.

Se video for mer info.

Regler for flyving utendørs: se dronelek.no.

FramoverRoll

Pitch
Yaw

http://dronelek.no
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Husk:
Dronen og fjernkontrollen må skrus av manuelt etter flyving

Om du kræsjer, kan du riste på håndkontrollen for å stoppe propellene

Dødninghode indikerer lavt batteri eller at du har kræsjet. Nullstill drone (skru av og på) eller lad 
batteriet.

Framover
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Hva er Airbit?
Airbit er verdens første drone basert på micro:bit.


Airbit er et programmerbar dronebyggesett med to-veis datakommunikasjon mellom 
drone og håndkontroll.


Airbit bruker blokkbasert programmering som er lett tilgjengelig i nettleseren (Crome), 
men du kan også skifte over til Javascript når du vil.


Ting du kan gjøre med Airbit: 
• Lær deg grunnleggende programmering og få dronen til å fly med bevegelsesbasert 

håndkontroll

• Programmere din egen fjernkontroll, med dine egne funksjoner

• Design og 3d-print din egen ramme

• Du kan logge data i sanntid, som aksellerasjon, vinkel, temperatur og batterispenning 

for å forstå fysikk og elektrisitet

• Du kan bruke micro:bitens sensorer og funksjoner til f.eks å lage en drone som 

automatisk starter når den kastes opp i luften.

• Du kan sette på andre sensorer, som avstandsmålere, servo-motorer og kamera.

• Du kan sette på en avstandsmåler og lage et anti-kollisjonsystem


