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DISCLAIMER

ATTENTIE: SkyCamHD is geen speelgoed. De instructies die meegeleverd worden in SkyCamHD’s Tactische 
Vlucht ebook zijn niet alleen bedoeld voor de bescherming van het product, maar ook ter bescherming van de 
drone bestuurder ("Bestuurder"). en iedereen in de nabije omgeving. Verkeerd gebruik kan leiden tot serieuze 
verwondingen en schade aan bezittingen. SkyCamHD garandeert probleemloze besturing van electronica en 
software niet. Voor de veiligheid van de Bestuurder, omstanders en middelen, gaat de Koper akkoord met het 
lezen en begrijpen van SkyCamHD’s Tactische Vlucht ebook voordat hij of zij de middelen en systemen gekocht 
van SkyCamHD gebruikt.

Voor het gebruik van dit product wordt geacht dat de gehele inhoud van deze disclaimer gelezen en begrepen 
is. Dit product is niet geschikt voor mensen onder de 18 jaar.

SkyCamHD ZAL NIET verantwoordelijk gehouden worden voor verkeerd gebruik, constructie van onze 
producten en/of uitrusting, nog voor enige schade, verwonding of garantie die geclaimd kan worden uit gebruik 
van onze drone producten. SkyCamHD aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade door het vliegen in 
slecht weer, mishandeling van het product, en andere vormen van verkeerd gebruik van de drone. De drone 
bestuurder moet de juiste maatregelen nemen om de conditie en kwaliteit van de drone te onderhouden.

Dit product is gemaakt voor persoonlijk gebruik en is verboden om gebruikt te worden voor het maken van 
ongeautoriseerde foto's/video, het vliegen nabij vliegvelden en grote evenementen, overtreden van lokalen en 
nationale wetgevingen, of commercieel gebruik. De bestuurder zal zelf vaststellen of het gebruik correct is, en is 
zelf aansprakelijk voor alle risico's en verplichtingen. Het is de verantwoordelijkheid van de drone bestuurder 
om te voldoen an te wetten en regulaties, en lokale gebruiken omtrent het vliegen van een drone/ UAS 
(onbemand vlieg systeem)/ kleine onbemande vliegende voertuigen. Wetten en regelgeving kunnen variëren in 
specifieke gebieden en locaties. Zoals:

De hierboven vernoemde websites zijn niet alles omvattend en worden slechts geleverd voor het gemak van de 
Koper. Wees gewaarschuwd dat het overtreden van lokale of nationale wetten en regelgevingen door drone 
gebruikers zonder de juiste certificaten kan leiden tot boetes en andere veroordelingen. SkyCamHD is niet 
verantwoordelijk voor enige boetes of straffen die plaatsvinden. SkyCamHD eeft moeite gedaan om er voor te 
zorgen dat het ebook zo accuraat mogelijk is en neemt geen verantwoordelijkheid voor enige fouten of gemiste 
zaken die plaats hebben gevonden. Informatie in deze SkyCamHD is onderhevig aan veranderingen zonder 
notificatie en heeft geen verantwoordelijkheid vanuit SkyCamHD.  SkyCamHD heeft geen verantwoordelijkheid 
om de informatie in het ebook actueel te houden en heeft het recht om aanpassingen te aken aan dit ebook of 
aan producten beschreven in dit ebook, op ieder moment zonder notificatie. Als je de informatie in deze 
handleiding incorrect, misleidend of incompleet vindt, dan appreciëren we jouw reacties en suggesties.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL SkyCamHD VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN KUNNEN WORDEN VOOR SPECIALE, 
INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DOOR HET GEBRUIK VAN HET VERKOCHTE PRODUCT. DE KOPER 
VRIJWAART SkyCamHD EN VRIJWAART ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, 
VERTEGENWOORDIGERS VAN ELKE EN IEDERE CLAIM, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE EN KOSTEN (INCLUSIEF 
EVENTUEEL GEMAAKTE ADVOCATENKOSTEN) OP HET GEBIED VAN DOOD OF LETSEL AAN EEN PERSOON OF 
SCHADE AAN BEZITTINGEN DIE GEBEUREN UIT OF IN VERBAND MET EVENTUEEL GELEVERDE GOEDEREN. DEZE 
VERGOEDING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE VORDERING, SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID OF KOSTEN IS 
GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, BREUK OP GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF 
ANDERE GRONDEN.

Voor kopers in de Verenigde Staten van Amerika, volg alstublieft de regelgeving van de FAA 
website die hier gevonden kan worden: https://www.faa.gov/uas/getting_started/ 

Voor kopers binnen het Verenigd Koninkrijk, zie de UK Drone Code gepubliceerd door de Civil 
Aviation Authority die hier gevonden kan worden:  http://dronesafe.uk/drone-code/ 
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Wij streven ernaar

Wij hebben de SkyCamHD gemaakt zodat jij opnames kunt maken vanaf 
lucht-hoge hoeken. SkyCamHD is een beginnersdrone gemaakt voor nieuwe 
piloten of mensen die zonder zorgen willen vliegen. Maak je klaar om geweldige 
beelden te zien op je smartphone. De wereld is jouw speeltuin met jouw nieuwe 
compacte drone!

Dit ebook is gemaakt om jou te helpen met het fine-tunen van jouw vlieg skills, 
en om jou alles te leren over het maken van geweldige beelden/videos! We 
zullen over de pre-vlucht voorbereidingen gaan, een stap-voor-stap gids over 
hoe je de app moet gebruiken, opstijg voorbereidingen, je eerste vlucht, hoe je 
geweldige beelden moet schieten en geavanceerde videografie technieken. Wij 
willen jou de best mogelijke drone ervaring geven, dus we hebben informatie 
verzameld van ervaren professionele drone piloten op één plek. 

Ons team bestaat uit liefhebbers, avonturiers en echte innovators. 
We begrijpen drones, en de technologie achter deze super efficiënte machines. 
Ben jij klaar om van start te gaan?



Definities

FPV: First Person View, de piloot kan hun vluchtpatroon door de camera van de 
drone zien.

Lijn van zicht: de lijn tussen jou en jouw drone.

Algemene voorwaarden

Camera: Gemonteerde camera op de drone die jou in staat stelt om hem te 
besturen met je smartphone, en om foto's en videos te maken. 

Propellers: De draaiende wieken die de drone aandrijven om te vliegen, die 
worden bestuurd via de afstandsbediening.

Onderdelen

Vooruit/achteruit: Wanneer je de juiste joystick vooruit of achteruit duwt, 
zal het de drone in de beoogde richting bewegen in de lucht.

Strafe Links/Rechts: Wanneer je de rechter joystick naar links of rechts 
duwt, zal de drone zijwaarts bewegen naar de opgegeven kant in de lucht. 

Het gas: Wanneer je de linker joystick omhoog duwt, zal de drone opstijgen. 
Wanneer je hem naar beneden duwt, zal hij dalen.

Yaw: Wanneer je de linker joystick naar links of rechts duwt, zal de drone 
draaien in die richting.

Besturingselementen

Bank turn: een 350 graden draai klokwijs of tegen de klok in.
 Zweven: Blijf op een vaste plek in de lucht zweven door op "Altitude Modus" 
de drukken. 

Figuur 8: Vliegen uw drone in een patroon van 8-figuur.

Manoeuvreren



Na het uitpakken van uw nieuwe drone, moet u de propellers installeren. Elke 
propeller heeft een bijbehorende arm. Je hebt een schroevendraaier nodig om 
de propellers los te maken of te vervangen. Raadpleeg de onderstaande 
diagram voor instructies over hoe je elke propeller vast moet maken.

Propeller installatie

Je moet de accu opladen voordat je de drone gebruikt. Grijp de accu aan 
beide kanten en trek de gehele accu-opstelling eruit. Om te laden, sluit u de 
USB-kabel op een energiebron en de rode kabel in de accu. Het duurt 
ongeveer een uur om de accu volledig op te laden.

Lithium batterij instructies

Controleer de lokale weersvoorspelling voordat je buiten gaat vliegen. Regen, 
wind en sneeuw kunnen jouw drone beschadigen.

Weer Check

Check jouw dronge voordat je gaat vliegen. Controleer of alle componenten 
goed vastgemaakt zitten, en veeg de cameralens schoon voor een betere 
fotokwaliteit.

Drone inspectie

Pre-Vlucht Voorbereidingen



De applicatie downloaden is gemakkelijk! 
Scan de code die overeenkomt met jouw 
slimme apparaat hieronder! 

Zodra hij gedownload is, open je Wi-Fi 
instellingen en verbind met WiFi-720P-###. 

Nu ben je verbonden, je bent bijna klaar om 
te vliegen! Wanneer je drukt op de applicatie, 
opent het het hoofdinterface. Je moet op 
“Play” klikken om de om het commando 
centrum te openen. 

Nu dat je op het commando centrum scherm 
bent, zie je meerdere knoppen en twee 
joysticks. Het kan in eerste instantie 
overweldigend lijken, maar we beloven 
dat we je alles leren! Om te kunnen beginnen 
op het commando centrum, klik op “Stop”.

Zodra je op de “Stop” knop hebt gedrukt, 
brengt hij je naar het controle scherm. Wij 
zullen snel over iedere functie van deze 
knoppen gaan.

Deze sectie gaat over hoe je de vlieg app kunt downloaden en hoe je 
het meeste uit de functies kan halen.

Android Android (Google Play) iOS

Applicatie Menu Overzicht

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 - Hoofdmenu 

2 - Foto vastleggen

3 - Video vastleggen

4 - Bekijk Foto's/Videos

5 - Snelheid 

6 - Vlieghoogte vaststellen 

7 - Zwaartekracht Sensor

8 - Besturing weergeven/verbergen

9 - Meer Instellingen

10 - 3D Flips & Rollen 

11 - Eén-knop opstijgen

12 - Linker Joystick (Hoogte & Draaien)

13 - Links/rechts draaien Fine-Tuning 

14 - Noodstop 

15 - Besturing vastzetten

16 - Links/Rechts Strafe Fine-Tuning

17 - Rechter Joystick  

(Voorwaarts-Achterwaarts & Zijwaarts) 

18 - Eén-knop Landen 

19 - Voorwaarts/Achterwaarts Fine-Tuning 

20 - Cameraweergave Verticaal Spiegelen 

21 - Selecteer 3D

22 - Headless Mode 

23 - Eén-knop Kalibratie

24 - Teken Route
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1. Hoofdmenu: Deze knop neemt je uit het controle scherm en terug naar het 
hoofdmenu.  

2. Maak Foto: Deze knop maakt een foto.

3. Maak Video: Deze knop begint met het opnemen van een video. Druk 
nogmaals om te stoppen met filmen. 
4. Foto/Video Viewer: Dit is waar jouw foto's/videos worden opgeslagen en waar 
je de gemaakte foto's kan bekijken. 

5. Snelheid: Deze knop geeft controle over de snelheid waarmee jouw drone 
werkt. Zolang je een nieuwe piloot bent, is het aan te raden om te beginnen op 
een lager snelheidspercentage. 
6. Altitude Hold: Deze knop stelt je in staat jouw drone te laten zweven op een 
vaste hoogte terwijl hij in de lucht is. Perfect om geweldige selfies te maken!

7. Zwaartekracht Mode: Wanneer dit is ingeschakeld, zal de drone automatisch 
de bewegingen van jouw telefoon volgen. 

8. Besturingselementen weergeven/verbergen: Deze knop zal alle 
besturingselementen verbergen zodat u zich op afbeelding & video-opname 
concentreren kunt. 

9. Meer instellingen: Deze knop onthult een kleiner menu met meer 
instellingen. 
10. 3D Flips en rollen: wanneer u drukt op deze knop, en op één van de joysticks 
drukt, zal uw drone een flip uitvoeren in die richting.  

11. Eén-knop Opstijgen: Door op deze knop te drukken zal uw drone 
automatisch opstijgen. 

12. Linker Joystick: Deze joystick geeft controle over de hoogte van jouw joystick 
samen met de draairichting mogelijkheden. 

13. Links/Rechts Fine-Tunen: Als jouw drone naar links of rechts beweegt kan je 
de linker joystick gebruiken om te stabiliseren. 

14. Noodstop: Deze knop stopt de propellers van jouw drone direct. Permanente 
schade kan worden veroorzaakt als jouw drone valt vanuit significante hoogte.

Knoppen Overzicht



15. Besturing vastzetten: Deze knop zal alle besturing van jouw telefoon 
vastzetten totdat je er weer op drukt. 

16. Linker/Rechterzijde Fine-Tuning: Als uw drone rolt wanneer het zijwaarts 
vliegt, gebruik deze maatstaaf om te stabiliseren. 

17. Rechter Joystick: Deze joystick laat de drone voorwaarts en achterwaarts 
bewegen, en zijwaarts links en rechts vliegen. 

18. Eén-knop Landen: Door op deze knop te drukken zal uw drone automatisch 
landen. 

19. Voorwaarts/Achterwaarts Fine-Tunen: Als jouw drone naar voren of achteren 
beweegt uit zichzelf tijdens het vliegen, gebruik deze meter dan om te stabiliseren.

20. Flip Camerabeeld Verticaal: Deze knop zal het beeld van de camera flippen. 
Houd er rekening mee dat dit niet de camera daadwerkelijk beweegt

21. Activeer 3D: Gebruik dit model als als je een virtual reality bril hebt! Ervaar het 
gevoel van vliegen! 

22. Headless Mode: Deze modus zal vliegen de drone in de aangegeven richting 
vliegen waar jij bent. Je hoeft niet langer rekening te houden waar de voorkant van 
de drone zelf is. Dit is een goede modus om in te schakelen voor beginners en 
maakt het vliegen een stuk makkelijker. 

23. Eén-knop Kalibratie: Gebruik deze knop om de gehele drone te kalibreren en 
stabiliseren. Zorg er voor dat het op een plat oppervlakte zit voordat je hier op klikt. 

24. Teken Route: Druk op deze knop en teken de route die je jouw drone wilt laten 
volgen om te vliegen. Dit is een goede plan-optie om mooie beelden vast te leggen.



U bent bijna klaar voor uw eerste vlucht! Uw drone is er helemaal klaar 
voor. Je hebt de app gedownload, en je begrijpt hoe je de afstandsbediening 
moet gebruiken. Er zijn slechts een paar dingen waar je u door willen lopen 
voordat u opstijgt.

Begin langzaam. Verlaag de snelheid van je drone en activeer headless 
mode voor een gemakkelijke eerste vlucht. Je kan altijd de instellingen 
veranderen wanneer je professioneel wordt!
 
Open ruimtes zijn het beste. Des te breder de ruimte, de minder de kans 
op een botsing! De SkyCamHD is een van de gemakkelijkste drones om te 
vliegen, maar botsingen kunnen nog steeds gebeuren. Kies wijd open 
gebieden om uw risico te minimaliseren. Zorg ervoor dat er geen mensen 
of dieren in de buurt zijn.

Heldere lucht, geen wind, geen regen = geen probleem! 

In het geval van een botsing. Als je op het punt staat om te crashen, 
verlaag de snelheid van je drone. Dit kan jouw propellers redden van 
afbreken, en kan er de impact van jouw drone minimaliseren wanneer het 
de grond raakt. Een andere belangrijke knop vergeet niet op dit moment 
de Noodstop-schakelaar te gebruiken. Je moet voorzichtig zijn met de 
afstand van jouw drone met de grond voordat je deze knop gebruikt.
 
Houd jouw vingers uit de buurt van de propellers. De wieken van de 
drone bewegen heel snel en kunnen jouw vinger of andere delen van 
jouw lichaam verwonden in geval van contact.

Na de vlucht, verwijder de accu. Nadat je bent geland met jouw drone en 
hem uit hebt gezet, moet je de accu verwijderen. Het verwijderen van de 
accu verminderd de kans op schade.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vlak Voor Het Opstijgen



Allereerst, leg de drone op een vlakke ondergrond en zet hem aan.

Ga door alle stappen voor het opzetten van jouw Wi-Fi, jouw app 
openen, op “Play” drukken om het commando centrum te openen.

Op jouw commando scherm, onthoud om op “Off” te drukken om 
alle besturingen in te schakelen.

Druk op "Altitude Hold" knop, welke de “Eén-knop Opstijgen” 
knop weer zal geven.

Druk op de “Eén-knop opstijgen” knop en zie je drone automatisch 
in de lucht opstijgen! Vanaf hier, kan je de linker joystick gebruiken 
om jouw drone's hoogte nog meer te controleren. Onthoud 
langzaam te gaan!

Zodra je op de gewenste hoogte bent, kan je de rechter joystick 
voorwaarts, achterwaarts of zijwaarts gebruiken. Of je kan de linker 
joystick gebruik om te draaien of te dalen.

Wanneer je klaar bent om jouw SkyCamHD te land, gebruik de 
linker joystick om langzaam te dalen. Zodra je op een lagere 
hoogte bent, kan je op de “Eén-knop landen” knop drukken dat 
automatisch de drone veilig laat landen op de grond!

Gefeliciteerd! U hebt succesvol uw SkyCamHD in de lucht gevlogen! 
 Jij en jouw drone avonturen zijn pas net begonnen!

Eerste Vlucht

De tijd is gekomen! Uw drone staat op het punt om voor het eerst de 
lucht te verkennen. Maak je klaar om de wereld vanuit een nieuwe en 
indrukwekkende hoek te zien. Laten we hem van de grond krijgen!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Hier zijn een paar simpele oefeningen die je kan oefenen zodat je beter 
leert vliegen met jouw nieuwe drone. Alhoewel de SkyCamHD één van de 
eenvoudigste drones is om te besturen, is het altijd goed om simpele 
manoeuvres te oefenen zodat je uiteindelijk ook professionele technieken 
uit kunt voeren!

Oefeningen

Gebruik de drone om een simpele doos te tekenen in de 
lucht. Wanneer je in de lucht bent, gebruik de rechter 
joystick om voorwaarts of zijwaarts te bewegen totdat je 
een complete doos hebt gemaakt.

De Doos

Gebruik jouw drone om in een rechte lijn te vliegen, en 
maak een volledige 180 graden draai en kom weer terug. 
Dit kan je doen met zowel de linker als rechter joystick. 
Begin door de rechter joystick te gebruiken om de drone 
voorwaarts te laten bewegen, daarna gebruik je de linker 
joystick om een complete draai te maken.

180

Deze oefening lijk erg op De Doos, maar voegt een element 
van draaien toe aan iedere hoek. Om dit te gebruiken, 
moet je de rechter joystick gebruiken om voorwaarts te 
vliegen, terwijl je de linker joystick gebruikt om ieder bocht 
te maken.

Doos en Yaw

Cirkel
Deze oefening vereist dat het gebruik van beide joysticks 
op hetzelfde moment. Je moet de rechter joystick 
gebruiken om voorwaarts te gaan, terwijl je gelijktijdig de 
linker joystick gebruikt om de lichtelijk een bocht te maken.

90° 90°

90° 90°

180°

180°



Bij deze oefening moet je een figuur 8 maken met jouw 
drone. Je moet beide joysticks gebruiken, zoals bij de 
vorige oefening, maar in plaats van een enkele cirkel moet 
je doorgaan en er nog één maken.

Figuur 8

Om dit te doen, moet je de drone in een cirkel bewegen 
terwijl je de voorkant van de drone naar het midden van 
de cirkel mikt. Gebruik jouw rechter joystick om jouw 
drone zijwaarts te bewegen terwijl je jouw linker joystick 
lichtelijk draait om de drone continu naar het midden 
van de cirkel te laten kijken.

Rotatie

Subject



Maak geweldige opnames

Nu dat je jouw drone als een professional kan vliegen, is het tijd om de 
HD camera te gebruiken om geweldige foto's te maken van jouw mooie 
omgeving! Maak je klaar om selfies te maken van nieuwe hoogtes!

Terwijl je in het controlescherm bent, in 
de rechterbovenhoek, zie je zowel een 
camera als video opname knop. 

Deze functies zijn erg gemakkelijk om te 
gebruiken! Terwijl je in de lucht bent, 
probeer foto's en videos te maken door 
simpelweg op één van deze knoppen te 
drukken! Foto's werken het beste als je 
zweeft in "Altitude Modus", terwijl video 
opgenomen kan worden terwijl je vliegt! 

Als je jouw opnames wilt zien, klik dan 
simpelweg op de "Bekijk Foto's/Videos" 
knop. Selecteer de afbeelding of video 
die je kijkt graag, en scrolt door je 
bibliotheek.

Maak Foto's & Video



Onze experts hebben een lijst opgesteld met de beste tips & trucs om de meest 
geweldige foto's en videos te maken. Met de mogelijkheid om alles te ontdekken, 
kan je het net zo goed vastleggen!

Tips&Trucs

Kies een onderwerp: Kies wat je wil dat mensen op focussen in jouw foto, en 
bouw daar om heen. Het hebben van een goed fokaal punt helpt om diepte te 
creëren en jouw kijker mee te nemen. 

Denk aan de verlichting: Afhankelijk van het tijdstip dat je vliegt, kan licht jouw 
foto's op verschillende manieren beïnvloeden. Wees op de woede dat veel licht 
of weinig licht invloed heeft op jouw foto. 

De regel van derden: Leg evenwichtige foto's vast door de afbeelding op te 
delen in 3 delen, en jouw onderwerp op de derde lijn te zetten. Dit helpt jou om 
jouw foto te framen en plannen. 

Kijk naar symmetrie: Symmetrie is voor het gevoel erg mooi, en zorgt voor 
meer diepgang voor de kijkers van de foto's. Er is een reden waarom onderzoek 
heeft aangetoond dat symmetrische gezichten het mooiste zijn. 

Maak jouw selfie nog mooier: Laat jouw SkyCamHD jouw persoonlijke 
fotograaf zijn. Leg geweldige selfies vast met fantastische achtergronden! Maak 
je klaar om de goede reacties te ontvangen!

Fotografie



Doe het rustig aan: Door langzaam te gaan lijkt de opname professioneler dan 
wanneer je er simpelweg op inzoomt. Geef jouw kijkers de kans om geweldige 
luchtopnames te zien! 

Denk aan de verlichting: Net als bij fotografie, verlichting is erg belangrijk! Denk 
over hoe hoog en laag de lichten invloed hebben op jouw opnames, en plan 
wanneer de beste tijd is om opnames te maken. 

Deel jouw perspectief: Draai jouw drone rond om de geweldige dingen die je ziet 
te delen. Je wordt een dynamisch onderdeel van de opname en een ster in je 
eigen film!

Plan het: Ken je vliegtijd en weet je bereik! Plan jouw opnames en voorkom 
terugreizen omdat jouw batterijen bijna leeg zijn, of omdat je buiten bereik bent.

Deze tips & trucs geven u de juiste richtlijnen over hoe je moet starten! Maar het 
bezitten van een drone gaat om het verkennen en het avontuur. Dus ga naar 
buiten en begin met filmen en fotograferen!

Video



Geavanceerde Videografie 
Technieken

Leg prachtige beelden vast door jouw drone verticaal te vliegen om de hoogte 
van gebouwen vast te leggen, of door horizontaal te vliegen om de lengte van 
een landschap vast te leggen. Zorg ervoor dat je je bewust bent van de hoogte 
en het bereik van jouw drone als je dit doet.

Lucht scannen

Vlieg jouw drone op een lagere hoogte terwijl je opneemt om de opnames erg 
dynamisch te maken. Dit stabiliseert het beeld en maakt mooie opnames van 
het landschap en de skyline.

Lage hoogte

Terwijl je vliegt over gebouwen, kan je het dak gebruik als een neutraal beeld 
voordat je kijker de hele skyline laat zien. Deze opnames zijn een geweldige 
manier om jouw tactische vliegvaardigheden te laten zien.

De Bump

Vergelijkbaar met de bovenstaande techniek, focus jouw drone's camera op 
een obstakel voordat je eroverheen vliegt voordat je mensen laat zien wat je 
echt wil laten zien! Dit maakt de opname nog dynamischer en boeiender.

De Hindernis

Vlieg met jouw drone door een smalle ruimte. Dit kan een tunnel zijn, onder een 
brug, of onder laaghangende objecten. Wanneer je dit oefent, houd rekening 
met de mensen om je heen. Alhoewel dit een lastige manoeuvre is, geeft het je 
een geweldige opname.

Smalle Opname

Gebruik jouw drone om een bewegend object te volgen. Dit kan handig zijn 
tijdens het filmen van auto's, boten, rennende mensen of ieder andere vorm 
van dynamische bewegingen.

Track Opname



Vlieg jouw drone richting een bewegend object dat onderlangs gaat om een 
intense opname te maken! Dit wordt vaak gebruikt voor het opnemen van de 
bewegingen van een gemotoriseerd voertuig. Wees bewust dat je op een lage 
hoogte moet vliegen om de echte snelheid van het object vast te leggen.

Tegenover Opname

Achteruit vliegen met jouw drone terwijl je focust op een specifiek object kan een 
geweldig overkoepelende opname geven! Vaak gebruikt op het einde van videos, 
dit kan de kijker een groter beeld geven van de omgeving.

Vlieg terug opname

Vliegen rondom een specifiek object geeft de kijker een volledige 360° perspectief. 
Wees er zeker van dat jouw drone stabiel is wanneer je dit maakt, zodat de video 
opname ook goed is.

Ronddraai opname



Gefeliciteerd! U bent nu een volwaardig drone-piloot. U bent klaar om jezelf 
onderdompelen in de wereld van de drone fotografie en film! Je laat je niet 

stoppen door de zwaartekracht om de wereld te ontdekken, dus trek er op uit en 
ga vliegen!

Vragen of opmerkingen? Neem vandaag contact 
met ons op! We kijken uit om van je te horen!

Bedankt voor het lezen!

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


