
Byggeguide: Spedix / Naze32
byggesett
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Deleliste: 
• Spedix ramme med ekstra korte landingsben

• Spedix PDB (Strømfordelingskort) med 1 stk 1-pol batterimålekabel og XT60

• 1 stk naze32 styrekort med kabler

• 4 stk motorer LDPower 2205 2300 KV

• 4 stk regulatorer 20 Ampere

• 1 stk LiPo batteri 3 cell 1550-2200 mAh

• 1 stk lipo-alarm

• 1 stk scorpion batteristropp (borrelås)

• 1 stk rapstrap (rem for kamerafeste)

• 8 stk propeller (2 4-pakninger)

• 2 stk strips 2.5mm

• 5 stk strips 4.6mm 

• Nylonskruer: 8 stk avstandstykker, 8 stk skruer, 8 stk muttere

Anbefalt verktøy:
• PC / Mac med google chrome installert

• Micro usb-kabel

• loddebolt, loddetinn

• 1.5mm umbrakonøkkel

• avbitertang

• mini og vanlig stjernetrekker (philips)
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Bygg sammen rammen etter 
anvisningene som følger med. 
Regulatorene plasseres på 
innsiden av armene og 
motorene plugges i. 
Motorene skrus fast med 
skruene som følger med 
motorene. Viktig å plassere 
CW og  CCW på riktig sted, 
se oversikt til høyre på denne 
siden.

Vent gjerne med å skru på 
ben/understell og de siste 
karbonplatene som er fjernet 
på bildet. Du kan trenge å 
komme til her for å endre 
motorretninger før alt er klart.

CW

CW

CCW

CCW

Motorer merket “CW” (med 
klokka) monteres oppe til 
venstre og nede til høyre.

Motorer merket “CCW” (mot 
klokka) monteres oppe til 
høyre og nede til venstre.

Batteristroppen 
monteres på 
undersiden som dette.

Det er også mulig å 
montere batteriet på 
toppen av ramma, hvis 
dette ikke kommer i 
veien for kamera.

Skru fast avstandstykkene på 
strømfordelingskortet

Lodd på plugger på Naze-
kortet. Du trenger kun å lodde 
de to pluggene som er vist 
her. Pluggen til venstre 
loddes på både over- og 
undersiden.
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Montering

Fest Naze32 styrekortet med nylonskruene. Vær forsiktig så 
du ikke skader elektronikken.

Merk deg pilen på Naze-kortet som skal peke i flyretningen 
(hvit sirkel)

Plugg i kabel til radiosender som fulgte med Naze-kortet(sort, 
rød og hvit kabel øverst) (1)

Plugg i strøm til regulatorene, sorte og hvite kabler (2a, 2b)

Obs! Svært viktig å koble disse korrekt: Rød = pluss og 
sort = minus. Feilkobling vil ødelegge regulatorene når 
strømmen kommer på.

Plugg i 5v-kabelen fra strømfordelingskortet (brun og rød) 
med brun(-) ned. (3)

Tips: Se neste side for detaljert koblingskjema.

1

2a

3

2

1

4

3

Plugg i signalkablene til regulatorene, sort og hvit 
farge (4) etter oversikten til høyre. Hvit opp og sort 
ned. Den første regulatoren plugges lengst til høyre 
på Naze-kortet, deretter fortsett mot venstre.

Sammenligne dine koblinger med koblingskjema på 
neste side:

4
2b
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LiPo Batteri 2-4 
celler

Radiomottaker 
(Rx)

 -  Jord 
(+ 5 volt) 
 S Signal

Slik fungerer signalkablene: Minus er den mørkeste fargen, pluss er i midten og signalet er den lyseste kabelen.

.net Naze32 Koblingskjema

AIL    ELE THR RUD CH5

Snu rotasjonsretningen på 
motor ved å bytte to av tre 
kabler mellom ESC og motor

-+
1
2
3

+-

MicroUSB

Denne vei forover!

-
+
S

Motor 
1

ESC

Motor 
2

ESC

Motor 
3

ESC

Motor 
4

ESC

6 5 4 3 2 1

5v driftspenning

2

1

4

3

Motorkart5v bec
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Radiomottakeren kan kobles til på flere måter. Har du en 
klassisk mottaker med PWM som vist på bildet, kobler du som 
vist på koblingskjema på forrige side. Har du mulighet for 
SBUS eller CPPM trenger du kun en 3-ledet kabel mellom 
radiomottaker og Naze32

AILERON
ELEVATOR
THROTTLE

RUDDER
GEAR / CHN5

CHN6

S + - 
Installer Cleanflight configurator i en PC eller Mac med google 
chrome nettleser. Du må også installere driveren

CP210x USB to UART Bridge VCP Driver fra Silicon Labs.

Start cleanflight og koble til Naze-kortet med en USB micro-
plugg. Hvis du har kontakt med kortet skal det i denne fanen 
stå “SLAB_USBtoUART”
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Gå til “Firmware flasher”, velg 
“NAZE” og siste versjon av 
firmware. 

Trykk “Load firmware (online)

og “Flash firmware”

Vent på at kortet oppdateres.
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Sjekk at SLAB_USBtoUART kommer opp. Hvis dette 
ikke skjer, prøv å koble til på nytt, restarte cleanflight, evt 
pc, eller prøv en annen USB-kabel.

Koble til med “Connect”

Plasser quadkopter på stabilt,
vannrett underlag og velg
“Calibrate accelerometer”

3d-modellen beveger seg i takt 
med bevegelsen på kortet.
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Gå til “Configuration”. Aktivér 
ONESHOT125.

Mixeren skal være satt opp som 
Quad X. Legg merke til nummerne 
på motorene. 

Gå til PID Tuning. 
Her kan du velge hvilken 
stabiliseringsalgoritme du vil ha. 
Her anbefales LuxFloat. 
De andre tallene kan du la stå med 
mindre du opplever ustabilitet. 

9



Radiooppsettet er helt essensiellt 
for å kunne fly. Scroll ned og huk av 
for den typen radiomottaker / 
protokoll du bruker. Den klassiske 
typen er “RX_PARALLELL_PWM”.

Noen radiomottakere har SBUS 
eller PPM, også kalt CPPM, der alle 
kanalene går i samme kabel. I så 
fall kan du huke av for dette her.

Få strøm til radiomottakeren:
• Se over at alle ESC er koblet korrekt i strømfordelingskort (+ og -), se bilde 

til høyre.
• Forsikre deg om at du ikke har montert noen propeller.
• Skru på radiosenderen. 
• Koble til batteriet via den gule XT60-pluggen for å få strøm i  

radiomottakeren.
• Det skal nå lyse i Naze-kortet uavhengig om du har koblet til USB-kabelen.
• Normalt vil et grønt lys som ikke blinker på radiomottakeren indikere at den 

fungerer.

Oppsett av radio
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Receiver
Om alt fungerer skal verdiene for 
“Roll, Pitch, Yaw og Throttle”, samt 
“AUX1” endre seg i takt med stikker 
og brytere på fjernkontrollen.
Roll = Aileron
Stikkebevegelse til høyre skal gi 
høyere verdi.
Pitch = Elevator
Stikkebevegelse forover skal gi 
høyere verdi.
Yaw = Rudder
Stikkebevegelse til høyre skal gi 
høyere verdi
Throttle
Stikke oppover gir høyere verdi.

Om dette ikke stemmer, må du 
plugge om kablene på de 
respektive kanalene. Dersom en 
kanals verdi synker istedenfor å 
øke, må den reverseres på 
fjernkontrollen. De fleste 
fjernkontroller har egen funksjon for 
dette. 

THROTTLE 
Gå rett opp

RUDDER 
Rotér venstre/høyre

ELEVATOR  
Gå forover/bakover

AILERON 
Gå venstre/høyre

FLYRETNINGER
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Modes: Her velger du flymodus og 
armering via kanal 5 og evt kanal 6 
om du har dette.
Legg merke til at de grønne 
markørene flytter seg når de linkes 
opp til “AUX1” og evt “AUX 2” og 
du flipper på vippebryter på 
radiosender. 
Når en markør er innenfor det 
grønne området vil det aktiveres.

“Arm” betyr å starte motorene og 
fjerne sikkerhetsperre for flyving.
Dette kan enten aktiveres med 
bryter som her, eller med en 
stikkebevegelse uten bruk av 
Modes.
(venstre stikke ned og til høyre)

“Angle” betyr å rette opp 
quadkopter til vannrett tilstand og 
bør alltid være aktivert for 
nybegynnere. Trekk derfor sliderne 
helt til siden.

“Horizon mode” muliggjøre looping 
når Aileron eller Elevator-stikkene 
er dratt helt ut. 

Manuell modus slår inn når både 
“angle” og “horizon” er deaktivert. 
Quadkopteret vil da holde sin 
posisjon uansett vinkel, men ikke 
rette seg opp selv til vannrett 
tilstand.

Eksempel på vippebrytere med to eller tre posisjoner.
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Testing av motorer

Husk at alle propeller må være 
fjernet! 

Huk deretter av på “I 
understand the risks”

Test en og en motor i henhold 
til kartet og sjekk at nummerne 
stemmer. Sjekk også at 
motorene roterer korrekt vei. 
Montér gjerne en tapebit på 
motorene for å lettere se 
hvilken vei de snurrer.

Om du trenger å endre 
rotasjonsretning på en motor, 

bytter du om på to av tre 
kabler mellom ESC/regulator 
og motor:

Test også alle motorene 
samtidig med “master”. 

Om ikke alle motorene går like 
fort, må du gjøre en kalibrering 
av regulatorene.

Kalibrering av regulatorer
1. La kortet være tilkoblet via USB.
2. Koble fra batteri. Fortsatt ingen propeller montert!
3. Sett “Master” på maks verdi.
4. Koble til batteri
5. Vent ca 4 sekunder. Pipelyder høres
6. Ta “Master” til null igjen
7. En melodi høres dersom kalibrering var vellykket
8. Koble batteri fra igjen
9. Koble batteri til igjen og test med “master” på nytt. Verifiser at alle 

motorer går like fort. Hvis ikke gjenta fra punkt 1. Vent evt litt lenger 
på punkt 5.
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Neste skritt er å finne rett propell til rett motor. Propellene må 
monteres rett vei og rett type propell må monteres på rett sted. Noen 
skal gå mot høyre og noen skal gå mot venstre. Skru de fast med 
mutterne som fulgte med motorene.

Husk at roterende propeller kan gjøre stor skade!

Batterialarmen festes på egnet sted med 
strips. Alarmen stilles inn på 3.4 volt via 
knappen som ligger mellom høyttalerne. 
Verdien lagres selv om batteriet kobles fra.

Radiomottakeren og antenna kan f.eks 
monteres på denne måten med to strips 
og tape eller krympeslange. Dobbeltsidig 
tape kan også brukes på 
radiomottakeren. 

2

1

4

3

Motorkart

4   2        1   3
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Før flyving:
• Gå over og sjekk at alt er fastmontert og at ingen kabler kan komme i 

kontakt med propellene.
• Ta høyde for at quadkopteret har kraftige motorer og kan oppføre seg 

ustabilt om det ikke er korrekt montert. En stor gressplen anbefales.
• Hold god avstand til 3.personer. 
• Aldri berøre armert drone så lenge propellene er påmontert.

Flyving:
• Armere via vippebryter om dette er satt opp. Hvis ikke drar du venstre 

stikke ned og til høyre. Disarmering med venstre stikke ned og til venstre 
eller vippebryter tilbake.

• Gi forsiktig gass med throttle-stikken. 
• Å bli god på flyving tar tid. Øv gjerne med en lekedrone som f.eks 

Makeadrone micro eller en simulator.
• Så snart LiPo-alarmen høres må du lande for ikke å skade batteriet.

THROTTLE 
Gå rett opp

RUDDER 
Rotér venstre/høyre

ELEVATOR  
Gå forover/bakover

AILERON 
Gå venstre/høyre

FLYRETNINGER

Får ikke kontant med Naze32 i Cleanflight Har du installert driver? Prøv evt med en annen kabel. Restart maskin og koble til på nytt.

Får ikke respons på radiomottaker i 
cleanflight selv kom kort er tilkoblet

Sjekk tilkoblinger (side 4), samt binding, se manual for radiokontrollen. Sjekk at det kommer strøm til Naze32 også 
uten at USB er tilkoblet.

Får ikke armert Sjekk alle stikkeretningene under “radio” i cleanflight. (Side 11). Sett upp armering med bryter. Sjekk at throttelen 
ikke er trimmet og at den er er for høy når du prøver å armere. 

Propellene går rundt men quadkopteret 
letter ikke, eller det flipper rundt. 

• Sjekk at alle motorene går rett vei
• Sjekk at alle regulatorer er koblet på rett utgang i henhold til motor layout / motorkart, se side 9
• Sjekk at rett propell er påmontert rett motor
• Sjekk at ingen propeller står opp ned.

Propellskruene skrur seg selv ut isteden 
for å stramme seg.

Sjekk at alle motorene går rett vei og at de er montert på rett sted. Motor 1 og 4 skal være av typen “CW” og motor 
2 og 3 skal være av typen “CCW”

Quadkopteret flyr, men spinner veldig 
raskt rundt yaw/rudder-aksen

Alle motorer går feil vei, og alle propeller er montert på feil motor.

Motorene går ikke like fort Dersom dette drone er vannrett og dette fortsatt skjer: Kalibrere regulatorene på nytt. Se side 13.

Quadkopteret flyr men retter seg ikke opp 
til vannrett når jeg høyre stikke er nøytral 
posisjon

Sjekk at “angle mode” er aktivert. Se side 12.

Feilsøking:
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Både balansepluggen og XT60-pluggen kobles til. 
Laderen skal lyse konstant rødt og gå over til grønt når 
ladingen er fullført. Laderen sjekker de individuelle 
cellene i batteriet, og 2-4 lysdioder tennes, avhengig av 
antall celler i batteriet. (Standard er 3 celler).

Dersom en celle har lavere spenning enn de andre, vil 
laderen kompensere ved å lade kun denne cellen. 
Dette vil vises ved at kun én av de fire lysdiodene 
bilnker.

Laderen stilles inn på “liPo” og den ladestyrke 
(Ampere) som er nærmest batteriets egen kapasitet. Et 
standardbatteri ligger på 2200 mAh og lades da på 2A. 

Bruk ladepose og forlat aldri lading av LiPo-
batterier pga. brannfare.

Lading
Et LiPo-batteri kan brukes flere hundre ganger om det behandles rett. 
Forsøk derfor å følge disse reglene:
• Aldri tøm batteriet helt. Sett voltalarmen til 3.4 volt og land når denne slår ut. 

Dersom batteriet tømmes helt vil det bli betraktelig redusert og kan være 
vanskelig å lade.

• Kulde reduserer kapasiteten betraktelig. Forsøk å holde det i romtemperatur 
fram til flyving ved kaldt vær. 

• Batteriet trives best når det er halvfullt. Det anbefales derfor å fly batteriet til 
det er ca halvfullt før lagring over lenger tid. Spenningen kan leses av i 
displayet voltalarmen. Evt kan du midlertidig sette voltalarmen til 3.8 volt og 
lande når alarmen piper. 

• Unngå kuttskader. Batteri med slagskader kan utgjøre brannfare og bør lades 
og ut behandles som spesialavfall.

God behandling av LiPo

Forsiktighetsregler (ikke-kommersiell bruk):

• 1: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri 
fly i nærheten av ulykkessteder. 

• 2: Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. 

• 3: Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken. 

• 4: Ikke fly over festivaler, konserter eller sportsarrangementer. Hold en 
avstand på 150 meter. 

• 5: Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av 
andre personer.

• Kilde: dronelek.no

16

http://dronelek.no

