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Wifi Kamera
Air:bit

R E P A I R W A R E

RepairWare Logo/Symbol

www.repairware.org
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Deler

1 nylon skrue m3x10 1 nylon mutter Strikk Air:bit wifi kamera Kamerabrakett
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Verktøy: Phillips skrutrekker, og pipenøkkel 5.5 m.m (eller nebbtang). 

Montering - del 1

Air:bit Wifi Kamera

Kamerabrakett

Slik fester du kamera, til braketten: 

1. Legg Air:bit Wifi Kamera på braketten 
2. Fest en strikk rundt braketten, slik at den 

blir stram.

Strikk
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Montering - del 2

1 nylon skrue  
m3x10

1 nylon mutter

Kameramodul

1. Tre skruen gjennom 
monterings hullet foran på 
Air:bit rammen.

3. Stram skruen og 
mutteren, rett så opp 
kameramodulen slik at den 
peker rett frem.

4. Koble kabelen til 
kamera-porten, nederst til 
høyre, på styrekortet.

* Du kan feste Air:bit Wifi Kamera 
på toppen, og bunnen,  
av braketten. Men hvis du 
monterer den på bunnen,  
husk å trykk ikonet for å snu 
bildet, i appen.

2. Fest mutteren på 
undersiden av braketten.
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Air:bit med Air:bit Wifi Kamera
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App

Slik bruker du mobilen som skjerm mot kamera: 

1. Starte kamera ved å koble til batteriet i quadcopteret.   
2. Sjekk hvilket wifi-nettverk som dukker opp når batteri kobles til.  

•  Dersom navnet er WIFI_Camera_xxx, last ned appen XA UFO 
•  Dersom navnet er WIFI_UFO_xxx, last ned appen WIFI UFO 
•  Dersom navnet er HDFPV_xxx, last ned appen HDFPV 
• Du finner appene i App store, eller Google Play (ios/android) 

3. Koble deg til kameraets eget wifi-nettverk. Velg evt “ja” for å koble deg til et wifi-nett som ikke har internett 
(Android) 

4. Start appen (klikk “Play”) 
5. Du kan spille inn videoopptak og foto med foto/videosymbolene 
6. Dersom bildet er opp ned, trykk på ikonet for å snu bildet (se neste side) 
7. Dersom du bytter batteri må du kanskje restarte appen og koble til på nytt. 
8. Om du får problemer, gå til mobilens wifi innstillinger, velg “glem dette nettverket”, avslutt appen, gjør prosessen 

på nytt.
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Se opptak

Til deg som bruker appen XA UFO: 
For å endre språk, trykk på tannhjulet, scroll ned og velg “english” 
Appen kan brukes til å se bildet, men du kan også styre dronen direkte.

StartCalibrate
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Ta opp video

Ta bildeSe bilder

Utvidet meny
Snu bildet
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www.makekit.no support@makekit.no makekit gomakekit (also twitter)

Kontakt:

Få råd og vink i vår facebook-gruppe 
www.facebook.com/groups/goairbit/


