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Kom i gang med Water:bit 
  

Unboxing 

 

 

1 Water:bit 

1 Batteriholder 4xAA 

1 Batteri snap med ledninger 

1 Pumpe med ledninger 

1 Slange til at sætte på pumpen 

1 Fugtighedssensor med jumper wires 

 
Bemærk: Pumpen er designet til PH neutral væske ved rumtemperatur. Undgå klistrende 
væsker. Pumpen er ikke produceret til fødevarebrug.  

 

Montering 

Micro:bit 
Micro:bit sættes ned i edge-connector på Water:bit. 
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Batteriholderen  
Batteriholderen monteres med batteri-snap, der sættes på batteriholderens 2 poler i den ene 
ende. De ligner poler på et 9V batteri og fungerer på samme måde.  

Det hvide stik på ledningerne sættes i stikket markeret med ”BATT” på Water:bit. Se billeder 
næste side. 
 
Sæt 4 AA batterier i holderen. 
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Fugtighedsmåleren  
De 3 stik på sensoren monteres med tilsvarende 3 jumper-wires – gerne i hver sin farve. 
Bemærk hvordan de enkelte stik er mærket med -, + og S. På boardet er de tilsvarende stik 
ved ”SENSOR” mærket med -, + og P1. 

På billedet er grå ledning = ”-”/GND, rød ledning = ”+”/3V, gul ledning er ”P1”. 

  

 

Pumpen 
Den medfølgende slange sættes på pumpen. 
Pumpen er monteret med et jst-stik med 2 ledninger. Stikket sættes i hanstik på boardet ved 
”Pumpe”. Rød ledning til plus og sort ledning til minus. 
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Nedenfor ses et close-up på forbindelserne til de enkelte komponenter. 
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Programmering 

Du kan programmere Micro:bit på Makecode.org eller - hvis du ønsker det – i python eller 
arduino på en anden platform. 

I eksemplet nedenfor bruges blok-editoren på Makecode. Lav selv koden. 

Først laver vi en kode, der måler fugten/vandstanden.  
I eksemplet mappes de to analoge værdier: Volt (fra 0-750) og vandstand (fra 1-3) med 
klodser fra MATH/MATEMATIK. 
I den logiske sætning ”hvis-så) tjekkes vandstanden og vises med billeder i Micro:bits 
display. 
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I den næste del af koden inddrager vi lyd for at udnytte, at vi har en buzzer monteret på 
Water:bit. 

For at gøre forsøget mere kontrolleret, bruger vi en af knapperne til at styre, hvornår der 
pumpes og gives lyd. Forsøg endelig videre på egen hånd at automatisere begivenheder. 

 

I koden her bruges tiden det tager at afspille fire takter med tonen C som den tid pumpen 
skal køre. Om pumpen kører, bestemmes af værdien på variablen ”fugtighed”. Hvis den er 
lig med eller mindre end 1 kører pumpen, når der trykkes på knap B.  
 
Du kan evt. lave en kode på knap A, der giver dig et tal på fugtigheden. Tallet afrundes med 
”afrund” fra matematik, så det bliver nemmere at læse. 

 

 

Gem programmet og hent det ned på Micro:bit og test programmet af med vand.  
Pumpen skal kunne sænkes ned i vandet, så der skal være vand nok til at dække pumpen. 
Se evt. i denne video: Water:bit & Micro:bit 

Forsøg videre på egen hånd. Brug f.eks. sensorer som temperatur, lys og bevægelse på 
Micro:bit til at styre pumpen. 
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Denne guide er produceret og gennemprøvet i praksis af Sophie Hovdekorp, Kodesmart.dk i 
samarbejde med Micro-bit.dk. 
Du er velkommen til at printe den ud, distribuere den, remixe den og bygge videre på arbejdet, så 
længe du krediterer os for det oprindelige værk.  
For eksempel ved at skrive: Tak til Sophie Hovdekorp og Micro-bit.dk for materialet.  
 

 


