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visuelle effekter

E-BOG OM TAKTISK FLYVNING



ANSVARSFRASKRIVELSE

BEMÆRK: SkyCamHD er ikke legetøj. Vejledningen i SkyCamHD’s e-bog om taktisk flyvning er ikke kun 
beregnet for beskyttelse af produktet, men også for at sørge for sikkerheden for droneoperatøren ("operatør") 
og alle i umiddelbar nærhed. Ukorrekt håndtering kan forårsage alvorlig person- og tingsskade. SkyCamHD 
garanterer ikke fejlfri adfærd af elektronik eller software. For sikkerheden for operatøren, tilskuere og udstyr, 
indvilliger køber i at læse og forstå SkyCamHD’s e-bog om taktisk flyvning forud for driften af udstyr og 
systemer købt fraSkyCamHD.

Brugen af dette produkt anses for at være anerkendelse og accept af hele indholdet af denne erklæring om 
ansvarsfraskrivelse. Dette produkt er IKKE egnet for personer under 18 år.

SkyCamHD VIL IKKE være ansvarlig eller erstatningspligtig for forkert brug, konstruktion eller opsætning af 
vores produkt og/eller udstyr eller for eventuelle skader på ting eller personer eller garantikrav der opstår i 
forbindelse med vores droneprodukter. SkyCamHD påtager sig ikke ansvar for eventuelle skader i forbindelse 
med flyvning i dårligt vejr, fejlhåndtering, kollision, flyvning uden for rækkevidde, hændelige skader og al andet 
forkert brug af drone. Droneoperatøren skal tage de nødvendige forholdsregler for at opretholde tilstanden 
og kvaliteten af dronen.

Dette produkt er lavet til personligt brug, og det er forbudt at tage uautoriserede billeder/videoer, flyvning 
nær lufthavne og store begivenheder, overtrædelse af landsdækkende eller lokale love eller kommercielle 
anvendelser. Operatøren skal afgøre egnetheden af produktet til dets påtænkte anvendelse og påtager sig al 
risiko og ansvar. Det påhviler droneoperatøren at overholde landsdækkende og lokale love og forordninger 
samt lokale forhold vedrørende flyvning med en drone/ubemandet fly-system/lille ubemandet luftfartøj. Love 
og regler varierer i specifikke områder og lokaliteter. For eksempel:

De ovennævnte hjemmesider er på ingen måde udtømmende og leveres til hjælp for køberen. Der advares 
om, at overtrædelse af nogen landsdækkende og lokale love og forordninger samt lokale forhold, eller 
operation af en drone uden korrekt autorisation kan resultere i civile og/eller strafferetlige sanktioner. 
SkyCamHD accepterer ikke ansvaret for eventuelle bøder eller pålagte sanktioner.  SkyCamHD har gjort alle 
anstrengelser for at sikre, at denne e-bog er korrekt og fraskriver sig ansvar for eventuelle unøjagtigheder 
eller mangler, der kan være opstået. Oplysningerne i denne SkyCamHD beskrivelse kan ændres uden varsel og 
repræsenterer ikke en forpligtelse for SkyCamHD.  SkyCamHD har ingen forpligtelse til at opdatere eller 
medtage aktuelle oplysninger i denne e-bog og forbeholder sig ret til at gøre forbedringer til denne e-bog eller 
de produkter, der er beskrevet i denne e-bog til enhver tid uden varsel. Hvis du finder oplysninger i denne 
manual, der er urigtige, vildledende eller ufuldstændige, vil vi sætte pris på dine kommentarer og forslag.

SkyCamHD SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE VÆRE ANSVARLIG FOR SPECIELLE, INDIREKTE, 
HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN AF SOLGTE PRODUKTER. KØBEREN 
SKAL GODTGØRE OG HOLDE SkyCamHD, DERES LEDELSE, DIREKTØRER, AGENTER, REPRÆSENTANTER OG 
MEDARBEJDERE SKADESLØSE FRA ETHVERT KRAV, FORPLIGTIGELSE, SKADE OG UDGIFT (HERUNDER FAKTISK 
AFHOLDTE UDGIFTER VEDRØRENDE ADVOKATSALÆRER) I TILFÆLDE AF DØDSFALD ELLER SKADE PÅ NOGEN 
PERSON ELLER SKADE PÅ ENHVER EJENDOM SOM FØLGE AF, ELLER I FORBINDELSE MED, DE LEVEREDE VARER. 
DENNE GODTGØRELSE FINDER ANVENDELSE UDEN HENSYN TIL HVORVIDT KRAV, SKADER, 
ERSTATNINGSANSVAR ELLER UDGIFTER ER BASERET PÅ KONTRAKTBRUD, BRUD PÅ GARANTI, 
FORSØMMELIGHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER AF ANDRE GRUNDE.

For købere i USA henvises til Federal Aviation Administration's hjemmeside under: https://
www.faa.gov/uas/getting_started/ 
For indkøbere inden for Storbritannien henvises der til det britiske drone-kodeks udgivet af den 
civile luftfartsmyndighed under:  http://dronesafe.uk/drone-code/ 

For købere i Danmark henvises der til de danske regler der bl.a. kan findes her: Droneregler.dk - 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen under: https://www.trafikstyrelsen.dk/da/droneregler
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Vores mål for dig

Vi skabte SkyCamHD, så du kunne fange livet fra tårnhøje vinkler. SkyCamHD er 
en nybegynderdrone lavet for enhver ny pilot eller den bekymringsfri flyer. Gør 
dig klar til at opleve en betagende udsigt fra din smartphone. Verden er din 
legeplads med din nye, kompakte drone!

Denne e-bog blev lavet for at hjælpe dig med at finjustere din flyvefærdigheder, 
samt lære dig alt om at optage de mest fantastiske billeder/videoer! Vi vil 
gennemgå forberedelser før flyvning med en trinvis vejledning i anvendelse af 
applikationen, startprocedurer, din første flyvning, hvordan man fanger 
blændende optagelser, og avancerede videooptagelsesteknikker. Vi ønsker at 
give dig den bedste oplevelse med dronen, som vi overhovedet kan, så vi har 
indsamlet oplysninger fra kvalificerede, professionelle dronepiloter på ét sted. 

Vores team består af innovatorer, eventyrsøgende og teknologielskere. 
Vi forstår dronen og den teknologi, der gør den til en yderst effektiv maskine. 
Er du klar til at lette?



Definitioner

FPV: Første persons perspektiv; piloten kan se sin flyverute gennem kameraet 
monteret på dronen.

Line of Sight: Sigtelinjen mellem dig og din drone.

Almene termer

Kamera: Monteret kamera på drone, som tillader piloten at se via smartphone, 
samt optage både billeder og video. 

Propeller: Snurrende vinger der fremdriver dronen og som kontrolleres af 
piloten via fjernbetjening.

Dele

Fremad/baglæns: Når du skubber den højre joystick fremad eller bagud, vil det 
bevæge dronen i den påtænkte retning mens den er i luften.

Strejfe venstre/højre: Når du skubber det højre joysticken til venstre eller højre, 
vil dronen bevæge sig sidelæns i den påtænkte retning, mens den er i luften.

Gashåndtag: Når du skubber den venstre joystick frem, vil dronen stige, og når 
du trækker den tilbage, vil dronen gå ned.

Krængning: Når du skubber det venstre joysticket til venstre eller højre, vil 
dronen rotere i den retning.

Kontroller

Omdrejning: En 350 graders cirkulær drejning enten med eller mod uret. 

Svævning: Holder sig ubevægeligt i luften ved tryk "Højdetilstand". 

Figur 8: Flyv din drone i et 8-tals mønster.

Manøvrering



Efter at have taget din nye drone ud af pakken, skal du installere propellerne. 
Hver propel har en tilsvarende arm. Du skal bruge en skruetrækker for at 
afmontere eller udskifte propellerne. Venligst se diagrammet nedenfor for at 
få instruktioner om, hvor man kan fastgør hver propel.

Montering af propeller

Du er nødt til at oplade batteriet i din drone før start. Grib batteriet fra begge 
sider og træk hele batteripakken ud. For at oplade, tilslut USB-kablet til en 
strømkilde og det røde kabel til batteriet. Det vil tage cirka en time at oplade 
batteriet.

Instruktioner om litium-batteriet

Check din lokale vejrudsigt før der flyves udendørs. Regn, vind og sne kan 
skade din drone.

Tjek vejret

Tjek din drone før start. Kontroller om alle komponenter er korrekt fastgjort 
og tør kameralinsen af for bedre billedkvalitet.

Inspicer din drone

Forberedelser før flyvning



At downloade applikationen er nemt! Scan bare 
den kode nedenfor, der svarer til din smart 
enhed! 

Når den først er downloadet, så åben for dine 
Wi-Fi indstillinger og opret forbindelse til 
WiFi-720P-###. 

Nu er du tilsluttet og er næsten klar til at flyve! 
Når du trykker på applikationen, vil den åbne for 
hoved-interfacet. Du skal klikke på “Play” for at 
åbne op for kommandocenteret for 
fjernbetjeningen. 

Nu, hvor du befinder dig i kommandocenteret for 
fjernbetjeningen, så vil du se flere knapper og to 
joysticks. Det kan se overvældende ud i starten, 
men vi lover at lære dig alt! For at starte 
kommandocenteret op, tryk på “Off”.

Når du har trykket på “Off”-knappen, vil dette vil 
føre dig til kontrolskærmen. Vi vil hurtigt gå over 
funktionen for hver af disse knapper.

Dette afsnit vil gennemgå hvordan man kan downloade applikationen 
for flyvningen og få mest muligt ud af dens funktioner.

Android Android (Google Play) iOS

Menu oversigt for applikationen

Android (Google Play): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.jyufo&hl=en_US

iOS (App Store): 
https://itunes.apple.com/us/app/jy-ufo/id1146475731?mt=8



1 - Hovedmenu 

2 - Tag billeder

3 - Optag video

4 - Se billeder/videoer

5 - Hastighed 

6 - Højde hold 

7 - Sensor for tyngdekraft

8 - Vis/Skjul kontroller

9 - Flere indstillinger

10 - 3D drej og rulninger 

11 - Én-knaps start

12 - Venstre Joystick (højde og drejning)

13 - Venstre/højre rotation, finjustering

14 - Nødstop 

15 - Lås kontrol

16 - Venstre/højre strejfning, finjustering

17 - Højre Joystick  

(Fremad-baglæns og sidelæns) 

18 - Én-knaps landing 

19 - Frem/bagud finjustering 

20 - Vend kameravisning lodret 

21 - Skift til 3D

22 - Hovedløs tilstand 

23 - Én tast kalibrering

24 - Tegn rute
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1. Hovedmenu: Denne knap vil tage dig ud af kontrolskærmbilledet og tilbage til 
hovedmenuen.  

2. Tag billeder: Denne knap tager et foto.

3. Optag video: Denne knap starter optagelse af video. Tryk igen for at stoppe 
optagelserne. 

4. Billede/video fremviser: Dette er, hvor dine billeder/videoer er gemt, og hvor 
du kan se de billeder du har taget. 

5. Hastighed: Denne knap styrer hastigheden hvormed din drone opererer. Når 
du er en ny pilot, anbefales det at starte med en lavere hastighedsprocent.

6. Højde Hold: Med denne knap kan din drone svæve på et sted mens den er i 
luften. Perfekt til at tage betagende selfies!

7. Indstilling for tyngdekraftsensoren: Når aktiveret, vil dronen automatisk 
følge din telefons bevægelser. 

8. Vis/skjul kontroller: Denne knap vil skjule alle kontroller, så du kan fokusere 
på billed- og videooptagelse. 

9. Flere indstillinger: Denne knap viser en mindre menu med flere indstillinger. 
10. 3D vendinger og rulninger: Når du trykker på denne knap og derefter 
vælger en retning på en af joystickene, udfører din drone en vending. 

11. Én-knaps start: Denne knap vil få din drone til at lette automatisk.

12. Venstre Joystick: Denne joystick kontrollerer højden af din drone samt dens
drejning/rotation.

13. Venstre/højre finjustering: Hvis du oplever at din drone afviger mod højre 
eller venstre mens du bruger din venstre joystick, bruge denne skala til 
stabilisering.

14. Nødstop: Denne knap vil stoppe din drones propeller straks. Permanent 
skade kan forårsages hvis din drone falder ned fra en betydelig højde.

Ordliste for knapper



15. Lås kontroller: Denne knap vil låse alle kontroller på telefonen, indtil der 
trykkes igen. 

16. Venstre/højre sideværts finjustering: Hvis din drone ruller ved sidelæns 
flyvning, bruge denne indstilling for stabilisering. 

17. Højre Joystick: Denne joystick kontrollerer dronens fremadgående og baglæns 
bevægelser, samt dens sidelæns flyvning mod venstre og højre. 

18. Én-knaps landing: Denne knap vil få din drone til at lande automatisk.

19. Fremad/bagud finjustering: Hvis din drone svajer fremad eller bagud
mens du flyver, brug denne indstilling for stabilisering.

20. Vend kameravisning til lodret: Denne knap vil vende kameraets billed. 
Bemærk venligst at det ikke får selve kameraet til at bevæge sig. 

21. Skifte til 3D: Brug denne tilstand, hvis du har briller for virtuel realitet! Opleve 
følelsen af at flyve! 

22. Hovedløs tilstand: Denne tilstand vil flyve dronen i forhold til den retning 
du befinder dig i. Du behøver ikke længere selv at holde styr på forenden af 
dronen. Dette er en fin måde at starte for begyndere og gør flyvning meget lettere. 

23. Én knaps kalibrering: Brug denne knap til at kalibrere og stabilisere hele din 
drone. Sørg for at den står på en flad overflade før der trykkes på denne knap. 

24. Tegn rute: Tryk på denne knap for at tegne den rute du vil 
flyve i. Dette er et fint værktøj for at fange smukke optagelser.



Du er næsten klar til din første flyvning! Din drone er forberedt og parat. 
Du har hentet applikationen, og du forstår at bruge fjernkontrollen. Der 
er lige et par ting mere vi vil lede dig gennem, før du tager af sted.

Start langsomt. Formindsk dine drones hastighed og tænd for hovedløs 
tilstand for en let, første flyvning. Du kan altid sætte disse indstillinger 
tilbage, når du er blevet professionel!
 
Åbne steder er bedst. Jo mere plads, jo mindre chance for en kollision! 
SkyCamHD er en af de nemmeste droner til at flyve, men kollisioner kan 
stadig ske. Vælg store, åbne områder for at minimere din risiko. Være 
sikker på at holde øje med andre mennesker og dyr.

Klar himmel, ingen vind, ingen regn = ikke noget problem!

Ved risiko for kollision. Hvis du tror, du er ved at gå ned, sænk 
hastigheden på din drone. Dette kan redde dine propeller fra at brække og 
kan mindske hvor hårdt din drone rammer en overflade. En anden vigtig 
knap at huske på dette tidspunkt er nødstop-knappen. Du bør være på 
vagt over for afstanden mellem din drone og jorden før du bruger 
denne knap. 

Hold fingrene fra propellerne. Vingerne på denne drone bevæger sig i et 
meget hurtigt tempo og kan skade dine fingre eller andre dele af 
din krop, hvis de kommer i kontakt.

Efter flyvningen skal du fjerne batteriet. Efter du har landet din drone 
og slukket den, skal du altid fjerne batteriet. At fjerne batteriet reducerer 
risikoen for skader.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lige før start



Først, placer din drone på en flad overflade og tænd for den.

Gå gennem alle trin i opsætning af dit Wi-Fi, åbn for din 
applikation og tryk på “Play” for at gå ind på kommandoskærmen.

På kommandoskærmen skal du huske at trykke på “Off” for at sætte 
alle kontroller.

Tryk på knappen "Højde hold", hvilke vil vise “Én start knappen”. 

Tryk på knappen “Én start knap” og se din drone stige automatisk 
op i luften! Herfra vil du være i stand til at bruge den venstre joystick 
til at styre din drones højde endnu mere. Husk at gå langsomt frem!

Når du er i din ønskede højde, kan du bruge dit højre joystick til at 
bevæge dig fremad, baglæns og sidelæns, eller bruge din venstre 
joystick til at dreje og gå ned.

Når du er klar til at lande med din SkyCamHD, skal du bruge din 
venstre joystick for at gå langsomt ned. Når du er i en lavere 
højde, kan du trykke på knappen “Én knaps landing”, som 
automatisk og sikkert vil sænke din drone til jorden!

Tillykke! Du har med succes afprøvet din SkyCamHD i himlen! 
 Du og din drones eventyr er netop begyndt!

Første flyvning

Tiden er inde! Din drone er ved at svæve op i himlen for første gang. 
Bliv klar til at se verden fra nye og imponerende vinkler. Lad os nu 
komme i gang!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Her er nogle enkle øvelser, som du kan øve dig i for at hjælpe dig med at 
blive vænnet til at flyve med din nye drone. Selv om SkyCamHD er en af de 
nemmeste droner at få til at fungere, er det altid godt at øve dig i simple 
manøvrer, så du senere kan bevæge dig in på professionelle teknikker!

Praktiske øvelser

Brug din drone til at tegne en enkel kasse på himlen. 
Mens du er luftbåren, brug den højre joystick til at 
bevæge dig fremad og sidelæns indtil du danner en 
komplet kasse.

Boksen

Brug din drone til at flyve i en lige linje og lav en fuld 
180 graders drejning og kom tilbage. Dette gøres ved 
hjælp af både den venstre og højre joystick. Start med 
at bruge den højre joystick til fremdrift, og brug 
derefter din venstre joystick til at fuldføre drejningen.

180

Denne øvelse ligner meget boksen, men tilføjer 
elementerne med at dreje i hvert hjørne. For at gøre 
dette, skal du bruge din højre joystick til fremdrift, 
mens du bruger den venstre joystick til at fuldføre dine 
hjørnesving.

Kasse og sideværts flyvning

Cirkel
Denne øvelse kræver brug af begge joysticks samtidigt. 
Du skal bruge den højre joystick til fremdrift af dronen 
mens du samtidigt bruger venstre joystick til et let drej.

90° 90°

90° 90°

180°

180°



Denne øvelse kræver at du tegner en 8-tals figur med 
din drone. Du skal bruge begge joysticks, næsten lige 
som i øvelsen ovenfor, men i stedet for blot en cirkel, 
skal du fortsætte med den ene efter den anden.

8-tal

For at gøre dette, skal du bevæge din drone rundt i en 
cirkel, mens du holder forenden af dronen sigtende 
mod midten. Brug din højre joystick til at bevæge din 
drone sidelæns mens du bruger din venstre joystick til 
at dreje dronen let, så den stadig vender mod midten 
af cirklen.

Rotation

Subject



Tag blændende optagelser

Nu hvor du er i stand til at flyve dit drone som en professionel, er det 
tid til at sætte HD-kameraet i gang og optage dine blændende 
omgivelser! Gør dig klar til at tage dine selfies til nye højder!

Mens du er på kontrolskærmen, vil du i 
øverste højre hjørne se knapperne for 
både kamera og videooptagelser. 

Disse funktioner er meget lette at bruge! 
Mens du er luftbåren, prøv at tage nogle 
billeder og videoer ved blot at trykke på 
en af knapperne! Billederne fungerer 
bedst, mens du svæver i "Højde hold"-
tilstand, mens videoer kan optages mes 
der zoomes rundt! 

Hvis du ønsker at se dine billeder, bare 
tryk på knappen "Vis fotos/videoer". 
Vælg det billede eller den video, som du 
gerne vil se og rul gennem dit bibliotek.

Tag billeder og optag video



Vores eksperter har udarbejdet en liste over de bedste tips og tricks for at fange 
de mest fantastiske billeder og videoer. Med mulighed for at udforske langt og 
bredt, kan du også fange øjeblikket!

Tips og tricks

Vælg et emne: Vælg hvad du vil have folk skal fokusere på i dit foto og byg op 
omkring det. At have et godt omdrejningspunkt tilføjer dybde til dine fotos og 
engagerer seere. 

Tænk over belysningen: Afhængigt af hvad tid du flyver, vil din belysning 
påvirke dine billeder på forskellige måder. Være på vagt over for hvordan 
overdrevent lys og lavt lys vil ændre udseendet af dit billede.

Reglen om tredjedele: Tag afbalancerede skud ved at bryde dit billede i tre 
dele og sætte dit motiv på tredjedelslinjen. Dette vil hjælpe dig med planlægning 
og indramning af dit billede.

Kigge efter symmetri: Symmetri er æstetisk tiltalende og vil engagere seeren i 
dine fotos. Der er en grund til, at videnskaben har anset symmetriske ansigter 
som nogle af de smukkeste. 

Forny selfien: Lad dit SkyCamHD være din personlige fotograf. Tag fantastiske 
selfies med fascinerende baggrunde! Gør dig klar til at disse billeder ruller ind!

Fotografering



Tag det roligt: Langsom bevægelse ser mere filmisk ud end bare at zoome lige 
forbi ting. Giv din seere mulighed for at værdsætte de smukke luftfoto! 

Tænk over belysningen: Ligesom med fotografering er belysning vigtigt, mens 
du filmer! Tænk på hvordan stærkt og svagt lys vil påvirke dine optagelser og 
planlæg ud fra dette, hvornår det er det bedste tidspunkt at filme på. 

Del dit perspektiv: Drej din drone rundt for at dele hvilke fantastiske ting, du 
ser. Du bliver en dynamisk del af billeder og stjerne i din egen film!

Planlæg det: Kend din flyvetid og vær opmærksom på din rækkevidde! Planlæg 
dine billeder for at vende tilbage, fordi batterierne dør, eller hvis du er for langt 
uden for rækkevidde.

Disse tips og tricks giver dig nogle gode retningslinjer for, hvordan du kommer i 
gang! Men ud over det handler en drone om udforskning og eventyr. Så kom ud 
og begynde at optage!

Video



Avancerede teknikker for 
videooptagelser

Fang fantastisk udsigt ved at flyve din drone lodret for at fange længder af 
bygninger eller ved at flyve vandret for at fange et langt stykke af jord. Vær 
sikker på, at du er opmærksom på højden og rækkevidden for din drone, 
mens du gør dette.

Scanning fra luften

At flyve med din drone i en lavere højde under optagelse kan gøre skuddet 
utroligt dynamisk. Dette stabiliserede syn indfanger yndefuldt både jorden og 
himlen for æstetisk tiltalende optagelser.

Lav højde

Mens der flyves over bygninger, kan du bruge taget som en neutral optagelse før 
der zoomes op for at vise seerne den spektakulære skyline. Dette bjergtagende 
skud er en fantastisk måde at vise dine flyvetaktiske færdigheder på.

Bump

Svarende til ovenstående teknik skal du fokusere din drones kamera på en 
hindring før der flyves henover den og optag, hvad du virkelig ønsker at se! 
Dette gør dine optagelser mere dynamiske og engagerende.

Forhindringen

Flyv din drone gennem en smal plads. Dette kunne være i en tunnel, under en 
bro eller under ethvert andet lavt hængende objekt. Sørg for, når du øver 
dette, at du er opmærksom på folk omkring dig. Selv om dette er en svær 
manøvre, vil det give dig en fantastisk optagelse.

Smalt skud

Brug din drone til at spore et objekt i bevægelse. Dette kan være nyttigt for at 
filme biler, både, folk der kører eller enhver anden form for dynamisk bevægelse.

Sporende optagelser



At flyve din drone mod et objekt i bevægelse, der vil passere nedenunder dronen, 
vil skabe en intens optagelse! Dette bruges ofte i forbindelse med optagelser af 
motoriserede køretøjer i bevægelse. Være opmærksom på, at du vil være nødt til 
at flyve i en lav højde for virkeligt at fange objektets høje hastighed.

Spejlvendt optagelse

Ved at flyve din drone baglæns og fokusere på et bestemt objekt kan dette give dig 
et fantastisk, altomfattende skud! Anvendes ofte som afslutning på videooptagelser 
og kan give seeren en bred udsigt over det omkringliggende område.

Optagelse ved baglæns flyvning

Ved at flyve rundt om et specifikt objekt giver dette seeren et fuldt perspektiv i 
360°. Sørg for at holde øje med din drones stabilitet under disse optagelser, 
således at videoen er glidende i bevægelsen.

Cirkulære skud



Tillykke! Du er nu en fuldgyldig dronepilot. Du er klar til at fordybe dig i en verden 
af dronefotografering og film! Du har ikke ladet tyngdekraften stoppe dig i at 

udforske verden vidt og bredt, så kom derud og kom i gang med at flyve!

Spørgsmål eller bekymringer? Kontakt os i 
dag! Vi ser frem til at høre fra dig!

Tak for at læse dette!

support@skycamhddrone.com
US/CA: +1 (888) 296 4573
UK/Ireland: +353 (76) 604 2770

NZ: +64 (9) 889 6579
AU: +61 (28) 073 5040


