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ANSVARSFRASKRIVELSE

ADVARSEL: SkyCamHD er ikke en leke. Instruksjonene som gis i SkyCamHD’s taktiske fly-ebok er ikke 
bare tiltenkt beskyttelse av produktet, men skal også sørge for sikkerheten til droneoperatøren 
("operatøren") og alle i umiddelbar nærhet. Feil bruk kan forårsake alvorlige skader på person og 
eiendom. SkyCamHD garanterer ikke feilfri funksjon av elektronikken eller programvaren. For 
operatørens, tilskuernes og utstyrets sikkerhet, godtar kjøperen å lese og forstå SkyCamHD’s taktiske 
fly-ebok før utstyret og systemene fra SkyCamHD brukes..

Bruk av produktet anses som godkjennelse av innholdet i denne ansvarsfraskrivelsen. Dette 
produktet passer IKKE for personer under 18 år.

SkyCamHD er IKKE ansvarlige eller erstatningspliktige for feil bruk, konstruksjon eller installasjon av 
våre produkter og/eller utstyr, eller for skade, personskade eller erstatningskrav som oppstår i 
forbindelse med våre droneprodukter. SkyCamHD påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader ved 
flyvning i dårlig vær, feilaktig behandling, kollisjon, flyvning utenfor rekkevidde, ulykker eller annen 
feilaktig bruk av dronen. Droneoperatøren må alltid ta passende forholdsregler for å opprettholde 
dronens tilstand og kvalitet.

Dette produktet er laget for personlig bruk, og det er forbudt å ta uautoriserte bilder/videoer, fly nær 
flyplasser og større begivenheter, bryte loven eller kommersielt bruk. Operatøren skal alltid avgjøre 
produktets egnethet for tiltenkt bruk, og påtar seg all risiko og ansvar. Det er droneoperatørens 
ansvar å overholde lokale lover og forskrifter, samt lokale regler som gjelder ved flyvning av en drone/
ubemannet flysystem/lite ubemannet fly. Lover og forskrifter kan variere i ulike områder. For 
eksempel:

Ovennevnte liste over nettsider er ikke på noe vis uttømmende, og oppgis kun for kjøperens 
bekvemmelighet. Vær oppmerksom på at brudd på loger og forskrifter, samt lokale regler, eller 
flyvning uten nødvendige sertifikater kan resultere i sivile og/eller strafferettslige krav. SkyCamHD tar 
intet ansvar for bøter eller straff. SkyCamHD har gjort sitt ytterste for å sikre at denne e-boken er 
nøyaktig, og avviser alt ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. Informasjon i denne 
SkyCamHD kan endres uten varsel, og representerer ingen forpliktelse fra SkyCamHD’s side. 
SkyCamHD forplikter seg ikke til å oppdatere eller tilby oppdatert informasjon i denne e-boken, og 
forbeholder seg retten til å foreta forbedringer i denne e-boken eller produktene som beskrives i e-
boken, når som helst og uten varsel. Hvis du finner informasjon i denne brukerhåndboken som er feil, 
villedende eller ufullstendig, setter vi pris på dine kommentarer og forslag.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL SkyCamHD HOLDES ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE 
ELLER FØLGESKADER I TILKNYTNING TIL BRUK AV DET SOLGTE PRODUKTET. KJØPEREN SKAL 
ERSTATTE OG HOLDE SkyCamHD, DETS LEDERE, DIREKTØRER, AGENTER, REPRESENTANTER OG 
ANSATTE  FRI FOR ALLE KRAV, ERSTATNINGSKRAV, SKADER OG UTGIFTER (INKLUDERT FAKTISKE 
ADVOKATKOSTNADER) VED DØDSFALL ELLER SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM PÅ GRUNN AV 
ELLER I TILKNYTNING TIL PRODUKTENE SOM LEVERES. DENNE ERSTATNINGEN GJELDER UTEN 
HENSYN TIL HVORVIDT KRAVET, SKADEN, ERSTATNINGSKRAVET ELLER UTGIFTEN ER BASERT PÅ 
KONTRAKTSBRUDD, GARANTIBRUDD, UAKTSOMHET, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANDRE GRUNNER.

Kjøpere i USA henvises til nettsiden for Federal Aviation Administration på: https://www.faa.gov/
uas/getting_started/ 

Kjøpere i Storbritannia henvises til UK Drone Code publisert av Civil Aviation Autority, tilgjengelig 
på:  http://dronesafe.uk/drone-code/ 
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Vårt mål

Vi skapte SkyCamHD slik at du kan fange livet fra oven. SkyCamHD er en 
nybegynnerdrone som er laget for alle nye piloter eller piloter som ønsker 
problemfrie flyvninger. Gjør deg klar til å oppleve fantastisk utsikt direkte på 
smarttelefonen. Verden er din lekeplass med din nye, kompakte drone!

Denne e-boken ble skrevet for å hjelpe deg med å finjustere flyferdighetene 
dine, samt lære deg alt om å fange de mest fantastiske bilder/videoer! Vi 
gjennomgår alle forberedelser før flyvning med en trinnvis veiledning om 
hvordan appen brukes, startprosedyrer, din første flyvning, hvordan fange 
enestående bilder og avanserte videoteknikker. Vi ønsker å gi deg en best 
mulig droneopplevelse, så vi har samlet opplysninger fra erfarne 
dronepiloter på ett sted. 

Teamet vårt består av innovatører, eventyrere og teknologielskere. 
Vi forstår dronen og teknologien som gjør den til en svært effektiv maskin. 
Er du klar til å lette?



Definisjoner

FPV: Førstepersonsperspektiv; piloten kan se flyruten gjennom kameraet som er 
festet på dronen.

Siktlinje: Siktlinjen mellom deg og dronen din.

Generelle vilkår

Kamera: Montert kamera på dronen som gjør det mulig for piloten å se via 
smarttelefonen, samt ta både bilder og video.  

Propeller: Snurrende blader som driver dronen fremover og som kontrolleres 
av piloten via fjernkontrollen.

Deler

Fremover/bakover: Ved å dytte på den høyre joysticken enten fremover 
eller bakover, flyttes dronen i ønsket retning mens den er i luften.

Sideveis venstre/høyre: Når den høyre joysticken dyttes mot venstre eller 
høyre, flyttes dronen sideveis i ønsket retning mens den er i luften. 

Gass: Når den venstre joysticken dyttes oppover, stiger dronen. Når den 
dyttes nedover, går dronen ned.

Slingring: Når den venstre joysticken dyttes til venstre eller høyre, roterer 
dronen i den aktuelle retningen.

Kontroller

Omdreining: En 360 graders sirkulær dreining enten med eller mot klokken.
 Hovre: Forbli urørlig i luften ved å klikke på "Høydemodus". 

Figur 8: Fly dronen din i et 8-tallsmønster.

Manøvrering



Etter å ha pakket ut din nye drone, må du montere propellene. Hver propell har 
en tilsvarende arm. Du må bruke en skrutrekker for å løsne eller erstatte 
propellene. I diagrammet nedenfor ser du instruksjoner for hvor hver propell skal 
festes.

Montering av propeller

Du må lade dronens batteri før start. Ta tak i batteriet fra begge sider og trekk ut 
hele batteripakken. For å lade kobler du USB-kabelen til en strømkilde, mens den 
røde kabelen kobles til batteriet. Det tar omtrent en time å lade opp batteriet.

Instruksjoner for litium-batteri

Sjekk værmeldingen før du flyr utendørs. Regn, vind og snø kan skade dronen din.

Værkontroll

Sjekk dronen før start. Sjekk at alle komponenter er ordentlig festet og tørk av 
kameralinsen for å oppnå bedre bildekvalitet.

Droneinspeksjon

Forberedelser før flyvning



Det er enkelt å laste ned appen! Skann koden 
som tilsvarer smartenheten din nedenfor! 

Så snart den er lastet ned, åpner du 
WiFi-innstillingene dine og kobler til 
WiFi-720P-###. 

Nå som du er tilkoblet er du nesten klar til å 
fly! Når du trykker i appen, åpnes 
hovedgrensesnittet. Du må klikke på “Play” 
for å åpne kommandosenteret for 
fjernkontroll. 

Nå som du er i kommandosenteret for 
fjernkontroll, ser du flere knapper og to 
joysticker. Det kan se overveldende ut i 
starten, men vi lover å lære deg alt! For å 
starte kommandosenteret, trykker du på 
“Off”.

Så snart du har trykket på “Off”-knappen 
kommer du til kontrollskjermen. Vi går raskt 
over funksjonen til hver av disse knappene.

Denne seksjonen går gjennom hvordan du laster ned flyappen og får 
mest mulig ut av dets funksjoner.

Android Android (Google Play) iOS

Oversikt over appens menyer

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 - Hovedmeny 

2 - Ta bilde

3 - Ta opp video

4 - Vis bilder/videoer

5 - Hastighet 

6 - Fast høyde 

7 - Gravitasjonssensor

8 - Vis/skjul kontroller

9 - Flere innstillinger

10 - 3D-dreininger og rolling 

11 - Enknapps letting

12 - Venstre joystick (høyde/vending)

13 - Finjustering av venstre/høyre-rotasjon 

14 - Nødstopp 

15 - Lås kontroller

16 - Finjustering av venstre/

høyre-bevegelser

17 - Høyre joystick  

(Fremover-bakover og sidelengs) 

18 - Énknappslanding 

19 - Finjustering fremover/bakover 

20 - Vend kameravisning vertikalt 

21 - Slå av/på 3D

22 - Hodeløs modus 

23 - Énknapps kalibrering

24 - Tegn rute
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1. Hovedmeny: Denne knappen tar deg ut av kontrollskjermen og tilbake til 
hovedmenyen.  
2. Ta bilde: Denne knappen tar et bilde.

3. Ta opp video: Denne knappen starter videoopptak. Trykk igjen for å 
avslutte opptaket.  
4. Bilde/videovisning: Her lagres bildene/videoene dine, og her kan du se 
bildene du har tatt. 

5. Hastighet: Denne knappen kontrollerer hastigheten på dronen din. Når du 
er en ny pilot anbefales det at du starter ved en lavere hastighetsprosent.

6. Fast høyde: Denne knappen gjør det mulig for dronen å hovre på stedet 
mens den er i luften. Perfekt for å ta fantastiske selfier!  

7. Gravitasjonssensor: Når denne er aktivert følger dronen automatisk 
bevegelsene på mobilen din. 

8. Vis/skjul kontroller: Denne knappen viser/skjuler alle kontroller slik at du 
kan fokusere på å ta bilder og video. 

9. Flere innstillinger: Denne knappen viser en mindre meny med flere 
innstillinger. 
10. 3D-dreininger og rolling: Når du trykker på denne knappen og velger en 
retning på en av joystickene, utfører dronen en dreining. 

11. Énknapps letting: Trykk på denne knappen for å få dronen til å lette 
automatisk. 

12. Venstre joystick: Denne joysticken kontrollerer dronens høyde, samt 
vending/rotasjon. 

13. Venstre/høyre finjustering: Hvis du opplever at dronen svinger mot 
venstre eller høyre mens du bruker venstre joystick, kan du bruke denne til 
stabilisering. 

14. Nødstopp: Denne knappen stanser dronens propeller øyeblikkelig. 
Permanent skade kan forårsakes hvis dronen din faller ned fra en betydelig 
høyde. 

Ordliste for knapper



15. Lås kontroller: Denne knappen låser alle kontroller på mobilen din til du 
trykker på den igjen. 

16. Venstre/høyre sidejustering: Hvis dronen din ruller når du flyr til siden kan 
du bruke denne innstillingen for stabilisering. 

17. Høyre joystick: Denne joysticken kontrollerer dronens bevegelser fremover 
og bakover, samt sidelengs flyvning til venstre og høyre. 

18. Énknapps landing: Denne knappen gjør at dronen din lander automatisk. 
Hvis dronen din drar fremover eller bakover mens du flyr, kan du bruke denne 
innstillingen for stabilisering..

20. Vend kameravisning vertikalt: Denne knappen vender kamerabildet. 
Vennligst merk at dette ikke flytter på selve kameraet. 

21. Slå av/på 3D: Bruk denne innstillingen hvis du har VR-briller! Opplev 
følelsen av å fly!

22. Hodeløs modus: I denne modusen flyr dronen relativt til den retningen 
du er i. Du trenger ikke lenger å følge med på dronens front. 
Dette er en flott modus for nybegynnere, og gjør det mye enklere å fly.  

23. Énknappskalibrering: Bruk denne knappen for kalibrere og stabilisere hele 
dronen. Sørg for at den står på en flat overflate før du trykker på knappen. 

24. Tegn rute: Trykk på denne knappen og tegn ruten du vil at dronen din 
skal fly i. Dette er et flott verktøy for å ta vakre bilder. 



Du er nesten klar for din første flytur! Dronen din er klar. Du har lastet 
ned appen og forstår hvordan du bruker fjernkontrollen. Det er bare 
noen få ting til vi ønsker å gå gjennom før du letter.

Start rolig. Reduser dronens hastighet og slå på hodeløs modus for en 
enkel, første flyvning. Du kan alltid endre disse innstillingene når du har 
blitt proff!
 
Åpne plasser er best. Jo mer plass, jo mindre sjanse for kollisjon! 
SkyCamHD er en av de enkleste dronene å fly, men kollisjoner kan likevel 
skje. Velg store, åpne områder for å minimere risikoen. Sørg for 
å være på utkikk etter andre mennesker og dyr.

Ingen skyer, ingen vind, ingen regn = Ingen problem! 

Ved risiko for kollisjon. Hvis du tror du er i ferd med å krasje, reduserer 
du dronens hastighet. Dette kan beskytte propellene dine, og sørge for at 
dronen ikke treffer overflaten like hardt. En annen viktig knapp 
å huske i slike tilfeller er nødstoppen. Du bør være oppmerksom på 
avstanden mellom dronen og bakken før du bruker 
denne knappen. 

Hold fingrene unna propellene. Vingene på denne dronen beveger seg 
veldig raskt og kan skade fingrene dine eller andre deler av kroppen din 
ved kontakt.

Ta ut batteriet etter flyvningen. Etter at du har landet dronen og slått 
den av, bør du alltid fjerne batteriet. Ved å fjerne batteriet reduseres 
risikoen for skade. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Like før letting



Først plasserer du dronen på et flatt underlag og slår den på.

Gå gjennom alle trinnene i oppsett av WiFi-tilkoblingen, åpne 
appen og trykk på “Play” for å åpne kommandoskjermen.

I kommandoskjermen trykker du “Off” for å aktivere alle kontroller.

Trykk på "Fast høyde"-knappen som viser “Énknapps landing” -
knappen. 

Trykk på “Énknapps letting”-knappen og følg med når dronen 
automatisk flyr opp i luften! Herfra kan du bruke venstre joystick til 
å kontrollere dronens høyde ytterligere. Husk å ta det med ro!

Så snart du når ønsket høyde kan du bruke høyre joystick til å 
bevege deg fremover, bakover og sidelengs, eller bruke venstre 
joystick til å dreie og gå ned.

Når du er klar til å lande din SkyCamHD, kan du bruke venstre 
joystick til å gå langsomt ned. Så snart du er i en lavere høyde, kan 
du trykke på “Énknapps landing"-knappen, som automatisk 
senker dronen til bakken!

Gratulerer! Du har flydd din SkyCamHD til himmels! 
Eventyret ditt med dronen har nettopp begynt!

Første flyvning

Tiden er her! Dronen din er i ferd med å sveve opp i himmelen for 
første gang. Gjør deg klar til å se verden fra nye og imponerende 
vinkler. La oss lette!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Her er noen enkle øvelser du kan bruke for å bli bedre til å fly din nye 
drone. Selv om SkyCamHD er en av de enkleste dronene å fly, er det alltid 
lurt å øve på enkle manøvrer slik at du etter hvert kan prøve deg på mer 
avanserte teknikker!

Øvinger

Bruk dronen din til å tegne en enkel boks i luften. Mens du 
er i luften bruker du høyre joystick til å flytte den fremover 
og sidelengs, helt til du danner en komplett boks.

The Boksen

Bruk dronen din til å fly i en rett linje, sving 180 grader og 
vend tilbake. Dette gjøres ved å bruke både venstre og 
høyre joystick. Start ved å bruke høyre joystick til 
fremdrift, og bruk deretter venstre joystick til å vende.

180

Denne øvelsen ligner på Boksen, men inkluderer dreiing 
ved hvert hjørne. For å gjøre dette bruker du høyre 
joystick til fremdrift, mens du bruker den venstre 
joysticken til å snu i hjørnene.

Boks og rotasjon

Sirkel
Denne øvelsen krever at du bruker begge joystickene 
samtidig. Du bruker høyre joystick til fremdrift av dronen 
mens du samtidig bruker venstre joystick til å snu forsiktig.

90° 90°

90° 90°

180°

180°



Denne øvelsen krever at du tegner en 8-tallsfigur med 
dronen din. Du må bruke begge joystickene, som i 
øvelsen ovenfor. I stedet for bare én sirkel, skal du nå 
fortsette og lage en ny sirkel.

Figur 8

For å gjøre dette må du bevege dronen rundt i en 
sirkel mens du holder dronens fremside mot midten. 
Bruk høyre joystick til å bevege dronen sidelengs 
samtidig som du bruker venstre joystick til å dreie 
dronen forsiktig, samtidig som den vender mot 
midten av sirkelen.

Rotasjon

Subject



Ta fantastiske bilder

Nå som du er i stand til å fly dronen din som en proff, er det på tide 
å bruke HD-kameraet til å ta bilder av de enestående omgivelsene! 
Gjør deg klar til å ta selfiene dine til nye høyder!

Mens du er i kontrollskjermen kan du 
se knappene for både kamera og 
videoopptak i øvre høyre hjørne. 

Disse funksjonene er veldig enkle å 
bruke! Mens du er i luften kan du 
prøve å ta bilder og video ved å trykke 
på en av knappene! Bilder blir best om 
du hovrer i "Fast høyde"-modus, mens 
videoer kan tas mens du flyr rundt!

Hvis du ønsker å vise bildene dine, 
trykker du på "Vis bilder/videoer"-
knappen. Velg bildet eller videoen du 
ønsker å vise, og bla gjennom 
biblioteket ditt.

Ta bilde og video



Ekspertene våre har laget en liste med de beste tipsene for å ta fantastiske bilder 
og videoer. Med muligheten til å utforske både langt og bredt, kan du like gjerne 
fange øyeblikket!

Tips og triks

Velg et objekt: Velg hva du vil folk skal fokusere på i bildet ditt og bygg bildet ut 
fra dette. Et godt fokuspunkt gir dybde til bildene dine og engasjerer de som 
skal se det. 

Tenk på lyssettingen: Avhengig av når på døgnet du flyr, kommer lyset til å 
påvirke bildene dine på ulike måter. Vær oppmerksom på hvordan sterkt eller 
svakt lys endrer bildets utseende. 

Det gylne snitt: Ta balanserte bilder ved å dele det i tre deler og plassere 
motivet på tredjedelslinjen. Dette hjelper deg med å planlegge og ramme inn 
bildet ditt. 

Se etter symmetri: Symmetri er estetisk tiltalende og engasjerer den som skal 
se på bildene dine. Det er en grunn til at symmetriske ansikt er dokumentert å 
være de vakreste. 

Forbedre selfien: La SkyCamHD være din personlige fotograf. Ta fantastiske 
selfier med fascinerende bakgrunner! Gjør deg klar for massevis av flotte bilder!

Fotografering



Ta det med ro: Langsomme bevegelser ser proffere ut enn vare å fly raskt forbi 
objekter. Gi seerne muligheten til å sette pris på den fantastiske utsikten fra luften!  

Tenk på lyset: Akkurat som med bilder, er lyset viktig mens du filmer! Tenk på 
hvordan sterkt og svakt lys påvirker videoen din og planlegg når det er beste å 
filme. 

Del perspektivet ditt: Drei dronen for å dele de fantastiske tingene du ser på. Du 
blir en dynamisk del av bildet og stjerne i din egen film!

Planlegg: Kjenn din flytid og følg med på rekkevidden! Planlegg flyvningen din for å 
unngå å måtte snu fordi batteriene dør eller fordi du er utenfor rekkevidde.

Disse tipsene gir deg gode retningslinjer for hvordan du kommer i gang! Det å eie en 
drone handler imidlertid om utforsking og eventyr. Kom deg ut og begynn å filme!

Video



Avanserte videoteknikker

Ta enestående bilder ved å fly dronen vertikalt langs bygninger eller ved å fly 
horisontalt for å ta bilder av store landområder. Sørg for at du er oppmerksom 
på dronens høyde og rekkevidde mens du gjør dette.

Flyskanning

Ved å fly dronen ved en lavere høyde mens du filmer, kan du få svært dynamiske 
opptak. Denne stabiliserte visningen gjør at du kan ta flotte bilder/video av både 
bakken og horisonten.

Lav høyde

Når du flyr over bygninger kan du bruke taket som et nøytralt bilde før du 
zoomer oppover for å vise den spektakulære horisonten. Dette fantastiske 
bildet gir deg muligheten til å vise dine taktiske flyferdigheter.

Hump

Som i teknikken ovenfor, fokuserer du dronens kamera på en hindring før du 
flyt over og tar bilde av det du virkelig vil at folk skal se! Dette gjør bildet mer 
dynamisk og fengende.

Hindret

Fly dronen gjennom et smalt område. Dette kan være en tunnel, under en bro 
eller under et lavthengende objekt. Sørg for at du er oppmerksom på folk rundt 
deg når du øver på dette. Selv om dette er en vanskeligere manøver, gir den et 
fantastisk bilde.

Smalt bilde

Bruk dronen din til å spore et objekt i bevegelse. Dette kan være nyttig for å 
filme bilder, båter, folk som løper eller andre dynamiske bevegelser.

Sporing



Fly dronen mot et bevegelig objekt som passerer under dronen. Dette gir et 
intenst bilde! Dette brukes ofte i forbindelse med opptak av motoriserte 
kjøretøy i bevegelse. Vær oppmerksom på at du må fly ved lav høyde for å 
virkelig kunne fange objektets høye hastighet.

Motsatt

Fly dronen din baklengs og fokuser på et spesifikt objekt for å få et fantastisk, 
omfattende bilde! Brukes ofte som avslutning på videoopptak, og kan gi 
seeren en bred utsikt over området.

Baklengs

Fly rundt et spesifikt objekt for å få et 360°-perspektiv. Sørg for å følge med 
på dronens stabilitet når du gjør dette, slik at bildet ikke blir urolig.

Sirkulær



Gratulerer! Du er nå en fullkyndig dronepilot. Du er klar til å fordype deg i en 
verden av dronefotografering og film! Du har ikke latt tyngdekraften stanse deg 

fra å utforske verden, så sett i gang og fly!

Spørsmål eller bekymringer? Kontakt oss i 
dag! Vi ser frem til å høre fra deg!

Takk for at du leser 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


