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VASTUUVAPAUSLAUSEKE

HUOMIO: SkyCamHD ei ole lelu. SkyCamHD:n Tactical Flight e-kirjassa annetut ohjeet ovat tarkoitettu 
tuotteen suojelemisen lisäksi varmistamaan, että lennokkia käyttävä henkilö ("Käyttäjä") ja kaikki muut 
tuotteen läheisyydessä olevat ovat turvassa. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen ja 
omaisuusvahingon. SkyCamHD ei takaa sähkölaitteiden tai ohjelmistojen virheetöntä toimintaa. 
Käyttäjän, sivusta katsojien ja laitteen turvallisuuden vuoksi Ostaja sitoutuu lukemaan ja ymmärtämään 
SkyCamHD:n Tactical Flight e-kirjan huolella jo ennen SkyCamHD:ilta ostamiensa laitteiden ja 
järjestelmien käyttöä.

Tuotteen käyttö katsotaan koko vastuuvapautuslausekkeen ymmärtämiseksi ja hyväksymiseksi. Tuote EI 
sovellu alle 18-vuotiaiden käytettäväksi.

SkyCamHD EI OTA vastuuta, eikä ole korvausvelvollinen laitteen ja/tai järjestelmän väärästä käyttötavasta, 
rakentamisesta tai kokoamisesta, eikä lennokkituotteidemme käytön yhteydessä tapahtuneista 
vahingoista, loukkaantumisista tai takuuvaateista. SkyCamHD ei hyväksy vastuuta vahingoista, jotka 
aiheutuvat huonolla säällä lennättämisestä, väärinkäytöstä, törmäämisestä, liian kaukana lentämisestä, 
tahattomista vahingoista, tai muista lennokin vääränlaisesta käytöstä johtuvista syistä. Lennokin 
käyttäjän on muistettava huolehtia lennokin kunnon ja laadun ylläpitämisessä vaadituista varotoimista.

Tämä tuote on valmistettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sillä saa ottaa luvatta valokuvia/videota, 
lentää lähellä lentokenttiä ja suuria tapahtumia, joiden osalla voit rikkoa kansallisia tai paikallisia lakeja, 
eikä sitä saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjän on päätettävä tuotteen soveltuvuus tarkoitettuun 
käyttöön ja otettava vastuu aiheutuvista riskeistä. Lennokkia käyttävän vastuulla on noudattaa kaikkia 
lennokin ja/tai miehittämättömien alusten (UAS)/pienten miehittämättömien lentoalusten lennättämistä 
koskevia kansallisia ja paikallisia lakeja ja säännöksiä. Lait ja säännökset vaihtelevat alueittain. 
Esimerkiksi:

Yllä mainitut sivustot eivät ole täydellisiä tietolähteitä, ja ne on tarkoitettu vain Ostajan mukavuutta 
ajatellen. Varoitamme myös siitä, että kansallisia ja paikallisia lakeja ja säännöksiä tai paikallisia tapoja 
rikkova käyttö tai lennokin lennättäminen ilman tarvittavia lupia johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin 
rangaistuksiin. SkyCamHD ei ota vastuuta sakoista tai rangaistuksista. SkyCamHD  on tehnyt parhaansa, 
jotta tämä e-kirja on mahdollisimman tarkka, ja kieltäytyy kaikista vääristä tiedoista ja puutteista 
aiheutuvista vaateista. Tämän SkyCamHD:n tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne 
ole sitoumus SkyCamHD:n osalta. SkyCamHD ei sitoudu päivittämään tämän e-kirjan tarjoamia tietoja, ja 
pidättää itsellään kaikki oikeudet tehdä milloin tahansa parannuksia tähän e-kirjaan tai siinä mainittuihin 
tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Jos löydät tästä e-kirjasta väärää, puutteellista tai harhaanjohtavaa 
tietoa, haluaisimme mielellämme sinun esittävän niitä koskevia kommentteja ja ehdotuksia.

SkyCamHD EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA ERITYISISTÄ, 
SATTUMANVARAISISTA, EPÄSUORISTA, SUORISTA, TAI MUISTA VAHINGOISTA. OSTAJA VAPAUTTAA 
SkyCamHD:N, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, AGENTIT, EDUSTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT KAIKISTA VAATEISTA 
NIIN VAHINKOJEN, KULUJEN (MUKAAN LUKIEN TODELLISET ASIANAJOKULUT), KUOLEMANTAPAUSTEN, 
LOUKKAANTUMISTEN KUIN OMAISUUSVAHINKOJEN OSALLA, JOS NE AIHEUTUVAT TARJOTTUJEN 
TUOTTEIDEN VUOKSI TAI NIIHIN LIITTYEN. TÄMÄ KORVAUSVELVOLLISUUS ON VOIMASSA RIIPPUMATTA 
SIITÄ, AIHEUTUUKO VAATIMUS, VAHINKO, VASTUU TAI KULUERÄ SOPIMUKSEN TAI TAKUUN 
RIKKOMISESTA, HUOLIMATTOMUUDESTA, ANKARASTA VASTUUSTA TAI MUULLA PERUSTEELLA.

Yhdysvalloissa asuvien ostajien tulee lukea Kansallisen lentoliiton sivusto osoitteessa: https://
www.faa.gov/uas/getting_started/ 

Isossa-Britanniassa asuvien ostajien tulee lukea Siviililentoliiton julkaisema UK Drone Code 
osoitteessa:  http://dronesafe.uk/drone-code/ 
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Tavoitteemme sinulle

Me loimme SkyCamHD:n, jotta voit katsella maailmaa korkeuksista. 
SkyCamHD on aloittelijoille suunnattu dronelennokki, joka sopii myös 
harrastelijoille. Valmistaudu katsomaan huikeita näkymiä suoraan 
älypuhelimeltasi käsin. Maailma on leikkikenttäsi uuden lennokkisi kanssa!

Tämä e-kirja on luotu auttamaan sinua lentotaitojesi hienosäädössä, sekä 
opettamaan sinulle parhaiden kuvien ja videoiden ottotekniikat! Käymme läpi 
esivalmistelut ennen lentämistä, sovelluksen vaihe vaiheelta -ohjeet, nousun 
toimenpiteet, ensimmäisen lentokertasi, huikeipen kuvien ottamisen sekä 
ammattimaiset videotekniikat. Haluamme tarjota sinulle parhaan 
mahdollisen lennokkikokemuksen, joten olemme keränneet kaikki 
lennokkiasiantuntijoiden ohjeet samojen kansien väliin. 

Tiimimme koostuu kekseliäistä, seikkailunhaluisista ja tekniikkaa rakastavista 
henkilöistä. Me ymmärrämme dronelennokkeja ja sitä teknologiaa, joka tekee 
lennokeista tehokkaita laitteita. Oletko valmis nousuun?



Määritelmät

FPV: Näkymä, jonka lennokin ohjaaja näkee lennokkiin asetetun kameran 
kautta.

Näkölinja: Näkölinja, joka kulkee sinun ja lennokkisi välillä.

Yleiset termit

Kamera: Lennokissa oleva kamera, jonka avulla ohjaaja näkee näkymän 
älypuhelimensa kautta ja voi ottaa kuvia ja videokuvaa. 

Potkurit: Pyörivät siivet, jotka lennättävät lennokkia ja joita voidaan ohjata 
kauko-ohjauksella. 

Osat

Eteenpäin/taaksepäin: Kun painat oikeaa ohjaussauvaa eteen- tai 
taaksepäin, lennokki liikkuu siihen suuntaan ilmassa.

Siirry vasemmalle/oikealle: Kun painat ohjaussauvaa vasemmalle tai 
oikealle, lennokki liikkuu sivusuunnassa ilmassa ollessaan. 

Kaasu: Kun painat vasenta ohjaussauvaa ylöspäin, lennokki nousee, ja kun 
painat sitä alaspäin, lennokki laskeutuu.

Kääntyminen: Kun painat vasenta ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle, 
lennokki kääntyy kyseiseen suuntaan.

Ohjaimet

Kallistuva käännös: 350 asteen pyöreä käännös joko myötäpäivään tai 
vastapäivään.
 Leijuminen: Ilmassa paikallaan pysyminen käyttäen "korkeuden 
ylläpitäminen"-painiketta. 

Kuva 8: Lennokin lennättäminen 8-kuvion mukaisesti.

Ohjaaminen



Kun olet ottanut uuden lennokkisi laatikosta, voit asentaa potkurit. Jokaiselle 
potkurille on vastaava varsi. Käytä ruuvimeisseliä potrureiden irrottamiseen ja 
vaihtamiseen. Katso alla olevasta kuvasta ohjeet, mihin kukin potkuri tulee 
asentaa.

Potkureiden asennus

Sinun tulee ladata lennokin akku ennen nousua. Ota akusta kiinni sen 
molemmilta puolilta ja vedä se kokonaan ulos. Kun haluat ladata akun, kytke 
USB-kaapeli pistorasiaan ja sitten punainen kaapeli akkuun. Akun lataamiseen 
kuluu aikaa noin tunnin verran.

Litiumakun ohjeita

Tarkista paikallinen säätiedoitus ennen ulkona lentämistä. Sade, tuuli ja lumi 
voivat vaurioittaa lennokkiasi.

Säätarkistus

Tarkista dronelennokkisi ennen nousua. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla 
kiinni ja pyyhkäise kameran linssiä saadaksesi paremman kuvanlaadun.

Dronen tarkistus

Valmistelut ennen lennättämistä



Sovelluksen lataaminen on helppoa! Skannaa 
vain alla oleva koodi, joka vastaa omaa 
älypuhelintasi! 

Kun olet ladannut sovelluksen, avaa Wi-Fi 
asetuksesi ja yhdistä puhelimesi 
WiFi-720P-###. 

Nyt kun yhteys on muodostettu, olet pian 
valmis lentämään! Kun napautat sovellusta, 
avaat päävalikon. Sinun tulee napsauttaa 
“Play” -painiketta, jotta avaat 
kauko-ohjauksen komentokeskuksen. 

Nyt kun olet kauko-ohjauksen 
komentokeskuksessa, näet useita painikkeita 
ja kaksi ohjaussauvaa. Se voi näyttää alkuun 
hankalalta, mutta lupaamme, että opetamme 
sinulle kaiken! Aloittaaksesi komentokeskuksen 
käytön, napsauta “Off”.

Kun olet napsauttanut “Off” -painiketta, 
siirryt ohjausvalikkoon. Me käymme pikaisesti 
läpi jokaisen painikkeen toiminnot.

Tässä osiossa käydään läpi, kuinka voit ladata lentosovelluksen ja 
hyödyntää sen toimintoja.

Android Android (Google Play) iOS

Katsaus sovelluksen valikkoon

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 - Päävalikko 

2 - Ota kuva

3 - Nauhoita video

4 - Katso kuvia/videoita

5 - Nopeus 

6 - Korkeuden ylläpitäminen 

7 - Painovoimasensori

8 - Näytä/piilota ohjaustoiminnot

9 - Lisää asetuksia

10 - 3D-voltit ja kuperkeikat 

11 - Yhden painikkeen nousu

12 - Vasen ohjaussauva (korkeus ja 

kääntyminen)

13 - Vasemmalle/oikealle kiertymisen 

hienosäätö

14 - Hätäpysäytyspainike 

15 - Lukitse ohjaimet

16 - Vasen/oikea sivuliikkeen hienosäätö

17 - Oikea ohjaussauva  

(Eteenpäin-taaksepäin ja sivusuunnassa) 

18 - Yhden painikkeen lasku 

19 - Eteenpäin/taaksepäin hienosäätö 

20 - Käännä kameran näkymä 

pystysuunnassa 

21 - Näytä/piilota 3D

22 - Vakiosuunnan tila 

23 - Yhden painikkeen kalibrointi

24 - Piirrä reitti
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1. Päävalikko: Tämä painike vie sinut pois ohjausvalikosta ja takaisin 
päävalikkoon.  

2. Ota kuva: Voit ottaa kuvan tällä painikkeella.

3. Nauhoita video: Tämän painikkeen painaminen aloittaa videokuvaamisen. 
Paina uudelleen kuvaamisen pysäyttämiseksi. 
4. Kuva/videokatselu: Ottamasi kuvat/videot tallennetaan tänne ja voit katsella 
sieltä ottamiasi kuvia. 

5. Nopeus: Tämä painike ohjaa nopeutta, jolla lennokkisi liikkuu. Jos olet 
aloittelija, suosittelemme pitämään nopeuden matalalla. 
6. Korkeuden ylläpitäminen: Tämän painikkeen avulla voit pitää lennokkisi 
ilmassa paikallaan. Täydellinen huikeita selfieitä varten! 

7. Painovoimasensorin tila: Kun tämä painike on käytössä, lennokki seuraa 
automaattisesti puhelimesi liikkeitä. 

8. Näytä/piilota ohjaimet: Tämä painike piilottaa kaikki ohjaimet, jotta voit 
keskittyä kuvan tai videon ottamiseen. 

9. Lisää asetuksia: Tämä painike näyttää pienemmän valikon, joka sisältää lisää 
asetuksia. 
10. 3D-voltit ja kuperkeikat: Kun painat tätä painiketta ja valitset suunnan 
jommalla kummalla ohjaussauvalla, lennokki tekee voltin. 

11. Yhden painikkeen nousu: Lennokkisi nousee maasta automaattisesti tämän 
painikkeen avulla. 

12. Vasen ohjaussauva: Tällä ohjaussauvalla voit säätää lennokkisi korkeutta 
maasta sekä ohjata sen kääntymistä/kiertymistä. 

13. Vasemmalle/oikealle hienosäätö: Jos lennokkisi kaartaa vasemmalle ja 
oikealle käyttäessäsi vasenta ohjaussauvaa, käytä tätä mittaria vakauttaaksesi se. 

14. Hätäpysäytyspainike: Tämä painike pysäyttää lennokkisi potkurit 
välittömästi. Lennokki voi vaurioitua pysyvästi, jos se putoaa kovin korkealta. 

Painikesanasto



15. Lukitse painikkeet: Tämä painike lukitsee kaikki puhelimesi painikkeet, 
kunnes sitä painetaan uudelleen. 

16. Vasen/oikea sivulennon hienosäätö: Jos lennokkisi pyörii sivusuunnassa 
liikkuessa, käytä tätä toimintoa sen vakauttamiseen. 

17. Oikea ohjaussauva: Tämä ohjaussauva säätää lennokin eteenpäin/
taaksepäin-liikkeitä sekä vasen/oikea sivusuuntaista liikettä. 

18. Yhden painikkeen lasku: Tämä painike laskee lennokkisi automaattisesti 
maahan. 

19. Eteenpäin/taaksepäin hienosäätö: Jos lennokkisi kaartaa lentäessään 
eteen- tai taaksepäin, käytä tätä toimintoa sen vakauttamiseen.

20. Käännä kameran näkymä pystysuunnassa: Tämä painike kääntää 
kameran kuvan. Huomioithan, ettei tämä liikuta kameraa. 

21. Näytä/piilota 3D: Käytä tätä tilaa, jos sinulla on VR-lasit! Koe lentämisen 
hurma! 

22. Vakiosuuntatila: Tässä tilassa lennokki lentää sijaintisi mukaisessa 
suunnassa. Sinun ei enää tarvitse tarkkailla lennokin etuosaa. Tämä on 
mahtava tila aloittelijoille ja helpottaa lentämistä huomattavasti. 

23. Yhden painikkeen kalibrointi: Voit kalibroida ja vakauttaa koko 
lennokkisi tällä painikkeella. Varmista, että lennokki on tasaisella alustalla 
ennen tämän painikkeen painamista. 

24. Piirrä reitti: Paina tätä painiketta ja piirrä reitti, jota haluat dronesi 
lentävän. Voit saada kaunista videokuvaa tämän suunnittelutyökalun avulla.



Olet pian valmis ensimmäiseen lentoosi! Dronelennokkisi on valmiina. 
Olet asentanut sovelluksen ja ymmärrät, kuinka kauko-ohjaus toimii. On 
vielä muutama asia, jonka haluamme käydä kanssasi läpi ennen lentoon 
nousua.

Aloita hitaasti. Hidasta dronen nopeutta ja kytke vakiosuuntatila päälle, 
jotta lentäminen on helppoa. Voit aina muuttaa näitä asetuksia, kun olet 
harjoitellut enemmän!
 
Avoimet tilat ovat parhaita. Mitä suurempi alue, sitä pienempi riski 
törmäyksiin! SkyCamHD on eräs helppokäyttöisimmistä dronelennokeista, 
mutta törmäyksiä voi silti sattua. Valitse avoin alue minimoidaksesi riskit. 
Muista pitää silmällä ja varoa muita ihmisiä ja eläimiä.

Kirkas taivas, ei tuulta eikä sadetta = Ei ongelmaa! 

Törmäyksen sattuessa. Jos uskot olevasi törmäysvaarassa, hidasta 
lennokin nopeutta. Tämä voi estää lennokin potkureita hajoamasta ja voi 
hidastaa nopeutta, jolla lennokki törmää. Vielä yksi tärkeä painike 
muistettavaksi on hätäpysäytyspainike. Pidä aina mielessä lennokkisi ja 
maan välinen etäisyys, ennen kuin painat tätä painiketta. 

Älä kosketa potkureita sormillasi. Dronen potkurit liikkuvat todella 
nopeasti ja voivat satuttaa sormiasi tai muita kehosi osia.

Irrota akku lentämisen jälkeen. Kun olet laskenut lennokkisi alas ja 
sammuttanut sen, muista aina irrottaa akku. Akun irrottaminen vähentää 
vaurioitumisen riskiä.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Juuri ennen nousua



Ensinnäkin, aseta dronesi tasaiselle alustalle ja käynnistä se.

Käy läpi kaikki Wi-Fin asettamisen vaiheet, avaa sovellus, ja paina  
“Play” siirtyäksesi komentokeskukseen.

Kun olet komentokeskuksen näkymässä, muista painaa “Off” 
saadaksesi kaikki ohjaustoiminnot käyttöösi.

Napsauta "korkeuden ylläpitäminen"-painiketta, joka näyttää 
“yhden painikkeen nousu”-painikkeen.

Napsauta “yhden painikkeen nousu”-painiketta ja katso, kuinka 
lennokkisi nousee automaattisesti ilmaan! Tämän jälkeen, voit 
käyttää vasenta ohjaussauvaa ohjataksesi lennokkisi korkeutta. 
Muista edeta hitaasti!

Kun olet saavuttanut halutun korkeuden, voit käyttää oikeaa 
ohjaussauvaa liikkuaksesi eteenpäin, taaksepäin ja sivusuunnissa, 
tai käyttää vasenta ohjaussauvaa noustaksesi tai laskeutuaksesi.

Kun olet valmiina laskemaan SkyCamHD:n maahan, laskeudu 
hitaasti vasenta ohjaussauvaa käyttäen. Kun lennät matalalla, voit 
napsauttaa “yhden painikkeen laskeutuminen”-painiketta, joka 
automaattisesti laskee lennokkisi maahan turvallisesti!

Onnittelut! Olet lennättänyt SkyCamHD:tasi taiturin ottein taivaan 
korkeuksissa! Sinun ja lennokkisi seikkailut ovat vasta alkaneet!

Ensimmäinen lento

Hetki on koittanut! Dronesi on valmis lentämään ilmojen korkeuksissa 
ensimmäistä kertaa. Valmistaudu näkemään maailma uudesta ja 
henkeä salpaavasta kulmasta. Nyt valmiina lentoon!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Tässä on muutamia helppoja harjoituksia, joiden avulla voit opetella 
uuden dronesi käyttöä. Vaikka SkyCamHD on eräs helppokäyttöisimmistä 
dronelennokeista, on aina hyvä harjoitella yksinkertaisia liikkeitä ensin, 
jonka jälkeen voit siirtyä haastavampiin!

Harjoituksia

Lennätä lennokkiasi piirtämällä ilmaan nelikulmainen 
laatikkomuoto. Kun olet ilmassa, käytä oikeaa 
ohjaussauvaa liikkuaksesi eteenpäin ja sivuttain, 
kunnes luot laatikkomaisen muodon.

Laatikko

Lennätä lennokkiasi suorassa linjassa, jonka jälkeen teet 
180 asteen käännöksen ja palaat takaisin. Tämä onnistuu 
käyttäen sekä vasenta että oikeaa ohjaussauvaa. Aloita 
liikuttamalla lennokkia eteenpäin oikeaa ohjaussauvaa 
käyttäen, käytä sitten vasenta ohjaussauvaa käännöksen 
tekemiseen.

180

Tämä harjoitus on samankaltainen kuin "laatikko", 
mutta lisää siihen jokaisessa kulmassa kääntymisen. 
Tehdäksesi tämän liikkeen, liikuta lennokkia eteenpäin 
käyttäen oikeaa ohjaussauvaa samalla, kun teet 
käännökset kulmissa käyttäen vasenta ohjaussauvaa.

Laatikko ja käännös

Ympyrä
Tämä harjoitus vaatii molempien ohjaussauvojen 
käyttöä samanaikaisesti. Liikuta lennokkia eteenpäin 
oikealla ohjaussauvalla, ja käytä samanaikaisesti 
vasenta ohjaussauvaa kevyen kääntöliikkeen tekoon.

90° 90°

90° 90°

180°

180°



Tämä harjoitus opastaa sinua lennättämään dronea 
kuvion 8 mukaisesti. Sinun tulee käyttää molempia 
ohjaussauvoja, aivan kuten yllä olevassa harjoituksessa, 
mutta yhden ympyrän sijaan jatkat kuviota tehdäksesi 
myös toisen ympyrän.

Kuva 8

Tämän suorittaaksesi sinun tulee liikuttaa lennokkia 
ympyrän muodossa, mutta pitää dronen etuosa 
osoittamassa keskelle. Liikuta dronea sivusuunnassa 
käyttäen oikeaa ohjaussauvaa ja käännä samalla 
lennokkia hitaasti vasemmalla ohjaussauvalla, osoittaen 
dronen etuosaa aina ympyrän keskipistettä kohden.

Kierto

Subject



Nauhoita huikeaa videokuvaa

Nyt kun osaat käyttää droneasi ammattilaisen tavoin, on aika ottaa 
HD-kamera käyttöön ja nauhoittaa ympäristöstäsi huikeaa videota! 
Valmistaudu viemään selfiet uusiin ulottuvuuksiin!

Kun olet komentokeskuksessa, näet 
oikeassa yläkulmassa sekä kameran että 
videon painikkeet. 

Näitä toimintoja on erittäin helppo 
käyttää! Kun olet ilmassa, voit ottaa kuvia 
ja videota vain napsauttamalla jompaa 
kumpaa kuvakkeista! Valokuvat 
onnistuvat parhaiten, kun otat ne 
"korkeuden ylläpitämisen" tilassa, kun 
taas videot toimivat myös zoomaillessasi 
ympärille! 

Kun haluat katsoa ottamiasi kuvia, paina 
"katso kuvia/videoita"-painiketta. Valitse 
kuva tai video, jonka haluat katsoa, ja 
selaile kirjastoasi.

Ota kuvia ja videota



Asiantuntijamme ovat koonneet listan parhaista neuvoista ja vinkeistä, joiden 
avulla voit ottaa huikeita kuvia ja videoita. Nyt kun voit tutkia maailmaa kaukaa 
ja laajalti, kannattaa kyseiset hetket ikuistaa!

Neuvoja ja vinkkejä

Valitse kohde: Valitse, mihin haluat katsojiesi kuvassa keskittyvän ja rakenna 
sen ympärille. Hyvä keskipiste lisää kuvaasi syvyyttä ja vangitsee katseet. 

Pohdi valaistusta: Riippuen siitä, mihin aikaan lennät, valaistus vaikuttaa kuviisi 
eri tavoin. Huomioi, miten liika tai liian vähäinen valon määrä muuttaa kuvaa. 

Kolmanneksien sääntö: Ota tasapainoisia kuvia jakamalla kuvasi kolmeen 
osaan ja asettamalla kohteesi keskilinjojen sisään. Tällä tavoin voit suunnitella ja 
kohdentaa kuvaasi. 

Etsi symmetriaa: Symmetria on esteettisesti miellyttävää ja vangitsee katseen. 
Tiedekin on todistanut, että symmetriset kasvot koetaan kaikkein kauniimmiksi. 

Uudista selfie: Anna SkyCamHD:si olla henkilökohtainen valokuvaajasi. Nappaa 
upeita selfieitä kiehtovia taustoja vasten! Valmistaudu loputtomaan tykkäyksien 
määrään!

Valokuvaus



Rauhoitu: Hitaasti liikkuminen tekee videosta elokuvamaisemman kuin se, että 
kiirehdit kohteiden ohi. Anna katsojillesi mahdollisuus arvostaa kaunista ilmakuvaa! 

Ajattele valaistusta: Aivan kuten valokuvauksessa, myös videokuvauksessa valolla 
on suuri vaikutus! Mieti, miten suuri tai pieni valon määrä vaikuttaa videokuvaasi ja 
suunnittele sen perusteella, mikä on paras kuvausaika. 

Jaa näkökulmasi: Kierrä lennokkiasi ympäri ja jaa uskomattomat näkymät 
muillekin. Voit itse olla dynaaminen osa videokuvaa ja tähdittää omaa elokuvaasi!

Suunnittele etukäteen: Valitse sopiva lentoaika ja tarkkaile lentoaluettasi! 
Suunnittele kuvaussessiosi etukäteen, jotta sinun ei tarvitse palata takaisin maan 
pinnalle, koska akkusi on loppumassa tai lennät liian kaukana.

Näiden neuvojen & vinkkien avulla pääset mainiosti alkuun! Sen jälkeen uutena dronen 
omistajana huomaat, että sen käyttö tarkoittaa seikkailua ja tutkimusmatkoja. Lähde 
siis ulos ja aloita nauhoittaminen!

Video



Ammattimaisia videotekniikoita

Ota upeaa kuvaa lennättämällä lennokkia pystysuunnassa rakennusta pitkin 
tai lennättämällä sitä vaakatasossa kuvataksesi maiseman laajuutta. Tarkkaile 
lennokkisi korkeutta ja etäisyyttä, kun kuvaat näin.

Ilmaskannaus

Lennokin matalalla lennättäminen kuvatessa tekee kuvasta erittäin dynaamisen. 
Tämä vakaa näkymä sisältää sekä maan että taivaan esteettisesti kauniilla tavalla.

Matala korkeus

Kun lennät rakennusten yllä, voit käyttää kattoa neutraalina kuvana ennen kuin 
zoomaat ylöspäin näyttääksesi katsojillesi upean näkymän. Tällä tekniikalla voit 
esitellä myös upeita lentotekniikoitasi.

Hyppy

Yllä mainitun tekniikan tavoin keskität dronesi kameran yli lennettävään 
esteeseen ja kaappaat sen jälkeen kohteen, jonka haluat muiden näkevän! Tämä 
tekee kuvastasi dynaamisemman ja kiinnostavamman.

Este

Lennätä lennokkisi kapean alueen läpi. Tämä voi olla esimerkiksi tunneli, sillan 
alapuoli, tai muu matalalla roikkuva esine. Varmista, että huomioit ympärilläsi 
olevat ihmiset harjoitellessasi tätä. Vaikka tämä on hankalampi temppu, se 
tuottaa sinulle upean kuvan.

Kapea kuva

Käytä lennokkiasi seurataksesi liikkuvaa kohdetta. Tämä voi olla kätevä autoja, 
veneitä, juoksevia ihmisiä tai muita dynaamisia liikkeitä kuvatessa.

Seuraaminen



Voit lennättää lennokkiasi kohti liikkuvaa kohdetta, ja sen jälkeen liikkua sen ali! 
Tätä käytetään usein moottoriajoneuvoja kuvatessa. Muista huomioida, että 
sinun tulee lentää matalalla kaapataksesi liikkuvan kohteen nopeuden tuntuma.

Vastapääkuvaus

Lennätä lennokkiasi taaksepäin ja keskity tiettyyn kohteeseen, niin saat 
mahtavan kuvan! Tätä käytetään yleensä videoiden loppukohtauksena, ja se 
antaa katsojalle kattavan kuvan ympäröivästä alueesta.

Taaksepäin lentämisen kuvaus

Lennä tietyn kohteen ympäri tarjotaksesi katsojille täydellinen 360° näkymä. 
Muista tarkkailla lennokin vakautta tätä kuvausta tehdessä, jotta video pysyy 
tasaisena.

Pyöreä kuvaus



Onnittelut! Olet nyt oppinut lennokin ohjaaja. Olet nyt valmis uppoutumaan 
lennokilla valokuvauksen ja videokuvaamisen maailmaan! Et ole antanut 
painovoiman estää sinua tutkimasta maailmaa, joten lähde ulos ja aloita 

lentäminen!

Kysyttävää tai huolenaiheita? Ota meihin 
yhteyttä jo tänään! Kuulemme ja vastaamme 
mielellämme!
"

Kiitos, että luit tämän!

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


