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Flyretning
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Radiomottakeren ligger inne 
bak batterilokket på 
radiosenderen.

Gummiringene bør 
oppbevares i pose på et 
mørkt sted når de ikke er i 
bruk. For mer permanent bruk 
kan man bruke strips isteden.

Deleliste quadkopterbyggesett
- 1 stk 5-kanals radiosender med mottaker

- 1 stk lader SkyRC E4 med XT60

- 1 stk LiPo-batteri

- 2 par motorer DYS BX 1806 med M2*5mm skruer

- 4 stk regulatorer 12A

- 1 stk strømfordelingskort med JST (til batterimåling)

- 1 stk KK2 styrekort med piezo-høyttaler 

- 4 stk servokabler

- 8 stk propeller (2 stk 4-pakninger) 

- 1 stk brannhemmende ladepose

- 1 stk ramme i flyfinér: 

• Senterplate (bjerkefinér)
• 4 krysspinner
• 4 motorplater
• 4 landingsben
• 4 propellbeskyttere
• 4 stk avstandstykker
• 4 stk nylonskruer
• 4 stk nylonmuttere
• 1 sort batteristropp (borrelås)
• 5 fargede borrelåstropper
• 13 stk o-ringer (syntetisk gummi)
• 1 stk rapstrap til kameraplate
• 2 stk strips 4.8mm til kameraplate
• 4 stk armer (pinner)



Faremomenter: 

Lipo-batterier og propeller

LiPo-batterier kan i noen tilfeller ta fyr og utvikle store 
mengder varme og røyk. 

Tiltak:  
• Oppbevar og lad batteriene i ladepose under oppsyn, 

ikke nær brennbart materiale. 
• Ikke bruk batterier som har bulker eller kutt. Disse bør 

lades ut og behandles som spesialavfall. 
• Aldri tøm batteriet helt da dette kan ødelegge batteriet. 

Sørg for å ha stilt inn batterialarmen og land så snart 
denne starter å pipe.

Propeller roterer svært hurtig og kan forårsake skade på 
mennesker eller gjenstander. 

Tiltak:  
• Vis alltid respekt for roterende propeller 
• Hold god avstand til 3. person under flyving, særlig små barn 

og dyr som ikke kan beskytte seg. 
• Fjern propeller ved kalibrering og justeringer, de monteres til 

slutt når alt annet er testet.
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Motorene
Motorene kommer i par. Det er fordi de skal rotere ulike retninger. Motorene med den 
sorte hodet skal rotere med klokka, og motoren med det blanke hodet skal rotere mot 
klokka. Motorskruene er selvstrammende. Jo fortere motoren går, jo mer strammes 
mutteren. Derfor trenger man ikke stramme disse så veldig hardt i utgangspunktet.

Tips: Om du skulle miste et av de blanke motorhodene, kan dette erstattes av en helt 
standard M5 mutter fra jernvaren. De sorte er speilvendte og må etterbestilles.

Skruene brukes for å feste motoren til motorplata. Skruene må skrues med en 1.5 mm 
umbrakonøkkel eller -trekker, på den siden det er en forsenking i treverket.

Bruk de korte skruene (2*5mm) og ikke de lange da de kan skade kobbertråden 
inne i motoren.

Motoren festes sammen med landingsbena med 
en gummiring.

Sett de fire krysspinnene på landingsbena. 
Denne stabiliserer føttene så de ikke bøyer seg 
sidelengs. (Design kan variere)

Prøv å få skruene helt inn slik at de ikke 
stikker utenfor treplata. Hvis ikke kan 
motorene bli skjeve og skape ustabilitet under 
flyving.

Motoren plasseres midt på pinnen. Gjør dette med alle fire motorene. 

x4
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Propellbeskytterne festes ytterst på pinnene med en gummiring. 
Hvis du krysser ringen blir festet litt fastere. 

De fire armene festes til senterplata på undersiden 
med gummiring. Pilen indikerer hva som skal være 
framover, men det blir likevel å regne som undersiden. 

Oversiden ser da slik ut.

Fest avstandstykkene (blanding av mutter 
og skrue) ved å legge en mutter i senkingen 
på undersiden av senterplata.

Batteristroppen må nå festes på denne måten på undersiden av 
senterplata. Sjekk at den fungerer før du skrur i strømfordeling 
og styrekort.

Oversiden skal se slik ut.

Montering av ramme
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Strømfordelingsbrettet monteres med fire nye 
avstandstykker og den selvklebende borelåsen 
limes på.

Nå kan du plugge i alle de fire regulatorene slik at de får tilgang 
på strøm. OBS! Viktig med korrekt polaritet (rød på rød, sort på 
sort). Hvis ikke kan regulatorene skades.

Piezo-høyttaleren festes i den 
blomsterformede senkingen foran på 
ramma.

Styrekortet monteres med borrelåsen.

Koble til jst-kabelen fra strømfordelingskortet til BATT (1). Denne 
må ikke kobles feil da den kan skade kortet når batteriet er 
tilkoblet. Koble piezo-høyttaleren til BUZZER (2). Merk at rød 
alltid er pluss og sort alltid er minus. Følg merkingen på 
styrekortet. Plugg også i en regulator utgang M1 med minus 
ytterst (3). Se koblingskjema på neste side.

En gummiring tres på som på bilde 1 for å 
feste radiomottakeren (2). Antenna bør trees 
ned gjennom hullet for å unngå at den kan bli 
kuttet opp av en propell.

Montering av strømfordelings- og styrekort

1
2
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AIL 
ELE 
THR 
RUD 
AUX 

Buzzer/ alarmBatterimåler, kobles 
direkte til batteri

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 
M8

S + -

Motor

ESC

Motor

ESC

Motor

ESC

Motor

ESC

LiPo Batteri 2-4 celler 
1100-2500 mAh 15-65C

KK2 får 5v strøm fra 
denne inngangen

Receiver

+ og - er parallelle
Flight direction

-  Jord 
+ 5 volt 
S Signal

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

.net
KK2 koblingsguide

5V for video, led etc 
kan tappes herfra

AIL 
ELE 
THR 
RUD 
(AUX)

Snu rotasjonsretningen ved 
å bytte to av tre kabler

- + S

Denne vei forover!

ISP Port for endring av firmware med  
KK Multicopter flash tool og USB linker
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Koble til servokablene for å opprette kommunikasjon mellom radiomottaker og styrekort. Her må du følge 
koblingsskjemaet (forrige side) og være nøye med S (signal), + og - i begge ender. Brun tilsvarer minus og 
orange er signal (S).

Snart klart for å få i gang styrekortet! Batteriet 
stroppes fast på undersiden. 

Få noen til å se over koblingene fra strømfordelingskortet før 
du kobler i batteriet. Da minsker du sjansen for feilkobling og 
skade på elektronikken. Skru alltid på fjernkontrollen før du 
kobler til quadkopteret. Batteriet kobles til gjennom XT60-
pluggen (gul).

Det skal nå bli liv i skjermen og komme et pip i høyttaleren (tegn 
på at den er koblet rett). Skjermen skal vise noe ala dette, men 
før du har programmert innstillingene kan flere feilmeldinger 
forekomme. Sjekk at batterimålekabelen er koblet rett ved å se 
på batteristatusen (Battery: x.x V) Navigér deg gjennom 
menyen med de fire knappene (back, up, down, enter). På denne 
måten programmerer du alle funksjonene som er nødvendig for 
at quadkopteret skal fungere. Det er viktig å gjøre alle punktene 
korrekt! 

Det første du kan gjøre er å finne 
“ACC Calibration” og følge 
anvisningene. Klikk “MENU” og 
“UP/DOWN” til du finner dette 
punktet.
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Neste skritt er å sjekke om du har kontakt mellom radiosender og radiomottaker. I så fall skal det lyse 
et permanent grønt lys på mottakeren. 

Første gang du bruker mottakeren kan det hende denne må sammenkobles med senderen med 
“binding”. Følg anvisningene i manualen til radiosenderen. OBS! Bare en sender og en mottaker kan 
bindes samtidig. Når du har permanent grønt lys i både sender og mottaker, kan du gå i gang med å 
sjekke signalene. Om du ikke får permanent grønt lys, se første punkt under “feilsøking” på siste side.

Gå til “Receiver Test”. Her er det viktig at begge stikkene på fjernstyringen korresponderer med utslagene på skjermen. Her stikke representerer to kanaler 
og kalles Aileron, Elevator, Throttle og Rudder. Se neste side for en oversikt over hva disse retningene symboliserer. Det er svært viktig at bevegelsen som 
registreres på skjermen er korrekt. For eksempel skal en høyrebevegelse med den høyre stikka resultere i utslaget “Aileron: Right” på skjermen. Sjekk at 
alle de fire flyretningene registreres korrekt av styrekortet, både i tilfeller med “left” og “right” samt “forward og “backward”. 

Auxillary er ikke så viktig i dette tilfellet. Tallene bør ligge så nære 0 som mulig når stikkene er i senter (eller throttle helt nede).

Du kan finjustere stikkene ved å skru på de små glidebryterne 
rundt stikkene (1). Hvis feil stikke gjør utslag, må du bytte om på 
kablene. Hvis du får utslag i feil retning på skjermen, må 
retningen reverseres på panelet nederst på fjerstyringen (2). 
Den 5. knappen skal stå på “mode 2” og den 6. skal stå på 
“fixed wing”.

1

2

Oppkobling med radiosender
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Vi må også legge inn “Self-Level”. Dette innbærer at quadkopteret går 
tilbake til vannrett stilling når vi slipper stikkene. Gå til Mode settings 
-> Self-Level: Always

Ekstrafunksjon: Dersom du er erfaren flyver og ønsker å kontrollere 
denne funksjonen “live”, kan du velge “AUX” og så koble en ekstra 
kabel fra “CH5” på radiomottaker til “AUX” inn på KK2-brettet. Du kan 
da deavktivere self-level via vippebryteren øverst til venstre på 
radiosenderen, for å kunne gjøre loops, roll og andre tricks.

Det er viktig å lande så snart 
voltalarmen begynner å pipe. 

Hvis ikke kan du ødelegge batteriet 
permanent!

For å vite når batteriet nærmer seg slutten, må vi programmere inn voltalarmen. Gå til 
misc settings 1 -> Alarm 1/10 volts. Skriv inn 105 (10.5 volt). Det tilsvarer 3,5 volt på 
hver celle i batteriet. Da har du litt å gå på før batteriet er helt tomt.

Et 3-cellers batteri vil være fullt på 12,6 volt og helt tomt på 9.9 volt.

Programmering av batterialarm

Radiosenderen

10

12.6 Volt

9.9 Volt

10.5 Volt

3 cellers LiPo 
batteri



Det er viktig å la styrekortet vite hva slags 
multirotor du har. Navigér til “Load motor 
layout”, og velg quadrocopter X mode”. 

Notér dette på et lurt sted.

Oppsett av motorer

Du får da opp en oversikt over: 
• Motorenes plassering
• Rotasjonsretninger 
• Motornummer

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. Sjekk notatene dine på motorretninger og plassér 
propellene helt løst - pass fingrene! ingen muttere skal 
på enda!

Nå skal du sjekke rotasjonsretningen på motorene, en etter en. 
Dette gjør du ved å armere (se side 11) og gi litt forsiktig gass 
med throttle-stikken. Siden propellen ligger løst, er det lett å se 
hvilken vei den snurrer. Den er da også mindre farlig. Bolter/
skruer kan stramme seg selv og skal ikke være på her.

Hvis den ikke snurrer rett i forhold til 
dine notater eller motor layouten, må 
retningen reverseres.

Det gjør du ved å bytte på to vilkårlige 
plugger mellom motor og regulator.
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Advarsel! 
Alltid disarmer før du berører quadkopteret, så lenge propellene er på!
Armering betyr å aktivere quadkopteret. Bare da kan du starte motorene (med throttle). 

Du armerer quadkopteret ved å bevege venstre stikke ned og til høyre. Displayet viser “Armed”, rød varsellampe lyser og et pip høres 
Du disarmerer ved å ta den samme stikka ned og til venstre 

Aldri berør quadkopteret etter armering, så lenge propellene er på!

Armering

Take off
Avsjekk før take off:

God avstand til mennesker og ting som kan ta skade 

Grønt lys på radiosenderen indikerer nok batteri i senderen 

Propellene er fastskrudd, rett propell på rett sted 

Sjekk at self-level er på (Self-level is ON) 

Du har en tydelig formening om hva som er foran og bak på quadkopteret for 

å kunne styre det i riktig retning 

Ved armering - Hold avstand!

Piezo høyttaleren piper ved armering som tegn på rett oppkobling

Hvis du kræsjer: Skru umiddelbart av throttle for å begrense skade.
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Det neste du skal gjøre kalles throttle range og gjøres for å kalibrere regulatorene slik at 
de tolker styringsignalene fra styringskortet på samme måte. Her må dere være to 
personer. 

Throttle range

Start med å skru på fjernkontrollen og sett throttelen til maks. Person 1 
holder inne knapp 1 og 4 samtidig og holder disse til prosedyren er 
ferdig. Person 2 kobler så i batteriet på quadkopteret. Skjermen skal 
vise “Throttle pass trough”. Vent ca 4 sekunder - et pipesignal høres. 

Så fort dette signalet er ferdig, ta umiddelbart throttelene ned til 
null. Vent på nytt signal. Nå kan dere slippe knapp 1 og 4. 
Restart quadkopteret med å trekke ut og sette inn batteriet 
igjen (radiosenderen er på hele tiden). 

Test at motorene spinner like raskt ved armering (se side 11). Propeller skal være av! 
Gi forsiktig gass med throttelen. Ved et viss punkt skal alle motorene begynne å spinne 
tilnærmet like fort. Det er en fordel quadkopteret står vannrett på denne testen. 

13



Oppsummering av programmering og oppsett:

Propeller skal ikke være montert nå pga sikkerhet 
Skru på fjernstyringen først, så mottakeren (batteri) 
Skal være permanent grønt lys på radiomottaker som tegn på rett binding (side 8) 
Velg ACC CALIBRATION (følg instruksjonene på skjermen) 
RECIEVER TEST - Sjekk at KK2 tolker signalene fra stikkene korrekt. (side 8) 
MISC SETTINGS-> Alarm I/O Volts (voltalarm): 105 (3.5 volt pr celle) 
MODE SETTINGS-> Self-level settings - “Always” 
SHOW MOTOR LAYOUT - skal vise bilde av et quadrocopter i X-form 
Hvis ikke: LOAD MOTOR LAYOUT “Quadrocopter X” 
Koble til alle regulatorer i henhold til MOTOR LAYOUT, 1-4
Armér (se side 11) uten propeller eller med propellene med quadkopteret vannrett. Gi forsiktig gass (throttle) og sjekk at alle 
motorene spinner omtrent like fort 
Hvis ikke de spinner like fort, gjør prosedyre for å sette throttle range om (side 12) 
Montér rett propell på rett motor - Annenhver retning med og mot klokka (CCW/CCW, side 10) 
Sjekk at alle motorer roterer rett vei, endre evt rotasjonsretningen
Fest propellene med de selvstrammende motorhodene. 

Sjekkliste for oppsett og avsluttende montering

Når du har utført alle punktene på sjekklista, er det greit å se 
over det hele og sjekke at alt sitter godt fast, og at ingen 
motorer står skjevt. Det er også viktig at motorene er midt på 
motorarmene.

Gå over kablene og påsé at ingen ledninger kan 
komme inn i propellene og bli kuttet opp. Det 
kan være lurt å snurpe dem sammen inn mot 
midten med borelåsbånd (eller strips).

Fest motorkablene med borelåsbånd så de ikke 
sitter så løst.
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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. Bruk voltalarmen 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 

3.7-3.8 volt pr. celle før lagring over lenger tid. Spenningen kan leses av i displayet på 
styrekortet. Evt kan du midlertidig sette voltalarmen til 11,4 volt og lande når alarmen piper 
(3 cell batteri)

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

God behandling av LiPo

Feilmelding i display “No Yaw 
input”, evt ikke permanent 
grønt når batteri er koblet til

Sjekk kabler via styrekortet. De må være koblet rett vei i henhold til S, + og -. Utfør 
binding (se manual for radiosender). Skru det hele av og på igjen etter binding 
(radio på først, så quadkopter). Det skal lyse permanent grønt lys i radiomottaker

Får ikke liv i styrekortet Sjekk at regulator i motorutgang 1 får strøm og at kabelen står rett vei

Får ikke armert Gå på “Receiver Test” og sjekk alle de fire flyretningene. (Se side 13)

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
• Sjekk at rett propell er påmontert rett motor (høyre- og venstreroterende på rett 

sted)
• Sjekk at ingen propeller står opp ned.

Propellskruene skrur seg selv 
ut isteden for å stramme seg.

Sjekk at alle motorene går rett vei. Påse også at motorene med sort hode plasseres 
på rett sted (rotasjon med klokka), og at de sølvfargede går mot klokka. Dette 
innebærer at motor 1 og 3 er sort og motor 2 og 4 er sølvfarget.

Høyttaleren piper konstant • Sjekk at kabel for måling av volt er tilkoblet
• Sjekk at batteriet ikke er tomt
• Sjekk at det er rett instilling på voltalarm (68 for 2 cell, 104 for 3 cell) Se side 18
• Armér og disarmér for å koble ut en evt. alarm for bortkommet fly (“lost plane 

finder)

Motorene går ikke like fort Gjør “Throttle range” på nytt. (Se side 15)

Quadkopteret flyr men er ikke 
stabilt

• Sjekk at alle motorer peker rett opp
• Sjekk at motorene er plassert midt på armene
• Er Self-Level satt til “Always”? (Se side 17)
• Juster glidebryterne (trim) for å kompansere mot drifting, helt til quadkopteret 

står helt i ro (i vindstille forhold). (Side 15)

Feilsøking

Montering av kamera

For instruksjoner til montering av 
kamera: Gå til makeadrone.net og 
klikk på “blogg”
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• Modellfly skal ikke flys nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning som ikke er under 
fartøyførerens kontroll. Under start og landing er det tillatt at man flyr nærmere enn 150 meter, for 
eksempel fordi man må være to personer for å sende opp modellflyet 

• Minsteavstanden på 150 meter kan kun fravikes hvis de det gjelder er innforstått med flygingen og risikoen 
knyttet til flygingen. Hvis du får lov av personen, den som eier en bygning eller et kjøretøy til å fly nærmere 
enn 150 meter, så kan du gjøre det. Du kan også overfly personer, bygninger eller kjøretøy hvis disse er 
under fartøysjefens kontroll. Dette gjelder også selv om man flyr utenfor en modellflyklubbs regi.  

• Det er heller ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av militære områder, ambassader eller fengsler. 
Videre er det ikke tillatt å fly modellfly i restriksjonsområder opprettet med hjemmel i luftfartsloven eller 
politiloven. Det er ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av steder hvor det har skjedd en ulykke 
eller annen ekstraordinær hendelse og nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde. 

• Den som flyr modellfly må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. 

• Det er ikke tillatt å fly modellfly påmontert våpen eller våpensystemer. Det er heller ikke tillatt å fly modellfly 
påmontert raketter, fyrverkeri eller annet farlig utstyr. 

• Du har ingen forsikringsplikt når du flyr modellfly, men du har et objektivt ansvar om noe går galt. Det er 
viktig at du setter deg godt inn i hva det betyr for deg og din flyging. 

• Reglene gjelder utendørs, men vis også hensyn innendørs.  

• For flyving med kommersiell lisens gjelder andre regler. 

• Les mer: www.dronelek.no

Regler fremsatt av Luftfartstilsynet

http://www.dronelek.no

