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Guide for logger for ballong-NM 2021
Forutsetninger: Du må ha en noenlunde moderne smartphone, med posisjonering og som du kan sende mail fra.

1.

Nedlasting

Gå til din app-shop og finn Balloon Live, utgitt av
Fédération Aéronautique Internationale. Kjøp den,
last den ned og installer den. Gi den adgang til
posisjonering og annet den spør om.

Dette kan du la være
uforandret.
Scroll ned.

Har du Balloon Live
Sensor så kan du tukle
med høyde. Det finner
du sikkeret info om i
den instruksen.

2.

Set-up

Meny (tre streker)

Geodetic system skal
stå på UTM WGS84
Scroll videre…

Configuration

… til Pilot
Configuration.
Der skriver du inn
- ditt startnummer (liste
kommer i NM-info på
nlf.no
- ditt navn.
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3.

Starte logging

Vi bruker Training mode på NM. Ikke sett den i
Competition.
Det kan være smart å gi noen i teamet i oppgave å
minne deg på å starte loggeren før du tar av.
Du kan for eksempel starte logging like før du
begynner å varmfylle, så unngår du å glemme det i
stressen rett før start.
Før start: Trykk på det røde symbolet, som
ekspanderer.
Trykk på den igjen. Velg YES.
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4.

Avslutte logging

Etter landing: Trykk på det grønne symbolet, som
ekspanderer.
Trykk på den igjen.
Velg YES.

Da er vi i gang! 
Den posisjon som vises
på bildet tilsvarer
0174-3685
i det formatet vi skriver
koordinater på NM.
Easting først, så
Northing.
Vi kommer trolig ikke
til å bruke DECLARE
og DROP på NM.

Det anbefales å ha telefonen ”våken” hele tiden, og
la appen være aktiv. Unngå å bruke telefonen til
andre ting, det har gitt forstyrrelser og fått appen til
å krasche. Dette skal ha blitt stabilere med de
seneste oppdateringene, men de lover ikke noe.
I tilfelle appen krascher så ta og start om den
raskest mulig, og start en ny flyging. Så sender du
alle del-tracker fra den flygingen i mail etterpå.
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5.

Sende track

Meny -> Share Flights.
Velg den track du skal maile. (En om gangen. Har
du startet om appen i løpet av flygingen, så gjentar
du dette for hver del-track.)
For hver track står stopptid og dato, så det bør gå
fint å holde orden på de .
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Send til: poa.ekeblad@gmail.com
Emnefeldt: ditt navn, dato og am/pm, for å gjøre det
lett å finne ut hvem og når det er for.

Share
Velg å dele med mail.
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