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E-BOK OM TAKTISK FLYGNING



Beställ avancerad kontroll, extra batterier och reservdelar hos:
www.SkyCamHDDrone.com

ANSVARSFRISKRIVNING: SkyCamHD är ingen leksak. Instruktionerna i SkyCamHD’s taktiska flyg-ebok är inte 
bara menade som skydd för produkten utan också för att skydda drönarens operatör ("operatören") och 
alla i dess omedelbara närhet. Felaktig hantering kan orsaka allvarlig skada på person eller egendom. 
SkyCamHD garanterar inte felfri funktion vad gäller elektronik eller mjukvara. För operatörens, åskådares 
och utrustningens säkerhet bör Inköparen läsa och sätta sig in i SkyCamHD’s taktiska flyg-ebok innan 
användandet av utrustning och mjukvara köpa från SkyCamHD.

Användandet av produkten ses som ett godkännande av innehållet i denna ansvarsfriskrivning. Denna 
produkt är INTE lämplig för personer under 13 år.

SkyCamHD ÄR INTE ansvariga eller ersättningsskyldiga för skador orsakade av felaktig användning, 
konstruktion eller inställning av produkten och/eller utrustningen. SkyCamHD har ingen 
ersättningsskyldighet gällande skador som uppstått vid flygning i dåligt väder, felaktig hantering, kollisioner, 
flygning utom kontrollens räckvidd, olyckor eller annan felaktig användning av drönaren. Operatören måste 
alltid vidta lämpliga åtgärder för att underhålla drönaren.

Denna produkt är tillverkad för personlig användning och får inte användas för att ta obehöriga foton/
filmer, för flygning nära flygplatser eller större evenemang, för att bryta mot lagen eller i kommersiellt syfte. 
Operatören ska alltid avgöra lämpligheten hos produkten och dess avsedda användning och har fullt 
ansvar för hanteringen. Det är drönaroperatörens ansvar att följa alla lagar och regleringar samt lokala 
vanor gällande flygning av drönare/obemannade flygsystem (UAS)/små obemannade flygfarkoster. Lagar 
och regler kan variera mellan områden och platser. Exempelvis: 

De ovan nämnda webbplatserna är inte på något sätt heltäckande och tillhandahålls enbart för att 
underlätta för köparen. Var medveten om att brott mot lagar och regler samt lokala sedvänjor genom att 
flyga drönare utan korrekt certifikat kan resultera i civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder. SkyCamHD  tar 
inget ansvar för böter eller straff som uppkommit.  SkyCamHD har vidtagit alla ansträngningar för att 
säkerställa att denna e-bok är korrekt och avvisar allt ansvar för felaktigheter eller utelämnanden som 
inträffat. Informationen i denna SkyCamHD kan komma att ändras utan föregående varning och 
representerar inget åtagande från SkyCamHDs sida.  SkyCamHD kommer inte åta sig att uppdatera eller 
tillhandahålla uppdaterad information i denna e-bok och förbehåller sig rätten att förbättra denna e-bok, 
eller de produkter som ingår, när som helst och utan föregående varning. Om du upptäcker att 
informationen i boken är felaktig, vilseledande eller ofullständig kommer vi uppskatta dina kommentarer 
och förslag.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SkyCamHDHÅLLAS ANSVARIGT FÖR SPECIELLA, INDIREKTA, 
TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR RELATERADE TILL ANVÄNDANDET AV PRODUKTEN. KÖPAREN SKA 
ERSÄTTA OCH HÅLLA SkyCamHD, DESS CHEFER, LEDARE, AGENTER, REPRESENTANTER OCH ANSTÄLLDA 
FRIA FRÅN ALLA KRAV, ERSÄTTNINGSKRAV, SKADOR OCH ANDRA UTGIFTER (INKLUSIVE AVGIFTER FÖR 
JURISTER) VID DÖDSFALL ELLER SKADA PÅ PERSON ELLER SKADA PÅ EGENDOM SOM HÄRRÖR FRÅN, ELLER 
SOM UPPSTÅTT I ANSLUTNING TILL, DE TILLHANDAHÅLLNA PRODUKTERNA. DENNA ERSÄTTNING SKA 
TILLÄMPAS UTAN HÄNSYN TILL HURUVIDA KRAVET, SKADAN, ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETEN ELLER 
UTGIFTERNA ÄR BASERADE PÅ KONTRAKTSBROTT, GARANTIBROTT, UNDERLÅTENHET, STRIKT ANSVAR 
ELLER PÅ ANDRA GRUNDER.

För köpare inom USA hänvisar vi till webbplatsen för Federal Aviation Administration på: 
https://www.faa.gov/uas/getting_started/ 

För köpare inom Storbritannien hänvisar vi till UK Drone Code publicerad av Luftfartsstyrelsen 
på:  http://dronesafe.uk/drone-code/ 
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Vårt meddelande till dig

Vi strävar efter att ge dig högkvalitativ teknologi, dynamiska och kraftfulla 
drönare samt fantastisk service. SkyCamHD  passar utmärkt för både nybörjare 
och vana piloter och ger problemfri flygning. Ta fantastiska bilder med hjälp av 
HD-kameran i kombination med drönarens förmåga att sväva stabilt i luften. 
Gör dig redo att uppleva och dela fantastiska bilder direkt via din smartphone. 
Världen är din lekplats med din nya, kompakta, drönare!

Denna e-bok skapades för att hjälpa dig öva dina flygfärdigheter och lära dig hur 
du fångar de mest fantastiska bilderna och filmerna! Vi kommer gå igenom 
förberedelserna före flygning, en steg-för-steg guide till hur du använder appen, 
hur du lyfter, din första flygtur, hur du tar fantastiska bilder och avancerad 
manövrering och videoteknik. Denna information har sammanställts av skickliga 
drönarpiloter för att kunna ge dig den bästa drönarupplevelsen.

Vårt team består av innovatörer, äventyrare och teknikälskare som förstår sig på 
drönare och den teknik som behövs för att skapa en underhållande och effektiv 
produkt. Är du redo att lyfta?



Definitioner

FPV: Förstaperson-vy, piloten kan se flygvägen genom drönarens kamera.

Siktlinje: Siktlinjen mellan dig och din drönare.

Allmänna termer

Batteri: Ett uppladdningsbart litiumbatteri som sitter på drönarens undersida.

Kamera: Monterad kamera på drönaren som piloten kan se via smartphone, 
och som kan användas för att fånga både bild och videos.  

Propellrar: Snurrande blad som styr drönaren och som kontrolleras av 
piloten via fjärrkontroll. 

Delar



Cirkulera:  En 360 graders vändning aningen med- eller moturs. 
Se "Övningar" för ytterligare instruktion.
 Hover: Sväva orörlig i luften genom att trycka på "Höjdläge".

8: Flyg din drönare i en 8. Se "Övningar" för ytterligare instruktion.

Manövrering

Framåt/bakåt: När du trycker på höger joystick framåt eller bakåt, flyttas det 
drönaren i avsedd riktning medan i luften.
Strafe Vänster/Höger Om du trycker höger joystick till vänster eller höger 
kommer den flytta drönaren i sidled i avsedd riktning i luften.
Gasen (Lyfta/nedåt): När du trycker joysticken framåt kommer drönaren att 
stiga, trycker du den bakåt kommer den sjunka.
Yaw (Vänd): Om du trycker vänster joystick till vänster eller höger, kommer 
drönaren rotera åt det hållet.

Kontrollinstruktioner



Efter uppackning din nya drönare, kommer att du behöva installera propellrar. 
Varje propeller har en motsvarande arm. Du behöver en skruvmejsel för att 
kunna lossa eller ersätta propellrar. Se diagrammet nedan för instruktioner 
om var du ska fästa varje propeller.

Propellerinstallation

Batteriet måste laddas innan din drönare kan flyga. Vänd drönaren upp och 
ner. Greppa batteriet i båda sidorna och dra ut hela batterikassetten. För att 
ladda, anslut USB-kabeln till en strömkälla och anslut sedan den röda kabeln 
till batteriet. Det tar ungefär en timme för att ladda batteriet helt och hållet.

Instruktioner för Litiumjonbatteri

Kontrollera alltid din lokala väderprognos innan du flyger utomhus. Regn, vind 
och snö kan skada din drönare. Flyg på soliga dagar när vinden är svag 
eller stilla.

Väderkontroll

Kontrollera alltid din drönare innan du använder den. Kontrollera att alla 
komponenter är korrekt anslutna och torka rent kameralinsen för 
bättre bilder.

Inspektion av drönare

Förberedelser före flygning



Det är enkelt att ladda ner! Bara skanna QR-
koden som hör till din enhet här nedan!

Once downloaded, open up your Wi-Fi 
settings and connect to the network that 
looks like this: WiFi-720P-###. 

Där efter är du ansluten, och nästan redo 
att börja flyga! Klicka på appen för att öppna 
huvudsidan. Klicka sedan på “Play” för att 
öppna upp kontrollpanelen för 
fjärrkontrollen.

När du väl befinner dig i kontrollpanelen för 
fjärrkontrollen kommer du se flera olika 
knappar. (Det finns en överblick över dessa 
här nedan.) För att få appens virtuella 
joysticks att dyka upp, och för att starta upp 
kontrollpanelen, klickar du på “Off”.

När du klickat på “Off”-knappen, kommer 
du att hamna på kontrollskärmen. Vi 
kommer snabbt att gå igenom funktionen 
för varje knapp.

Denna sektion kommer gå igenom hur du laddar ner flyg-appen till din 
telefon/enhet och hur du får ut det mesta av dess funktioner.

Android Android (Google Play) iOS

Översikt över menyn i 
Smartphone-appen

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 - Huvudmenyn

2 - Ta bild

3 - Spela in video

4 - Visa Foton/Vidoes

5 - Hastighet 

6 - Hovringshöjd 

7 - Gravitationssensor

8 - Visa/Dölj Kontroller

9 - Fler inställningar

10 - 3D flips & rolls

11 - Takeoff med en knapp

12 - Vänster joystick (höjd & vändning)

13 - Finjustering av Rotation Vänster/Höger

14 - Nödstopp 

15 - Lås kontroller

16 - Finjustering av Strafing Vänster/Höger

17 - Höger joystick  

(Framåt-bakåt & i sidled) 

18 - Landning med en knapp  

19 - Finjustering framåt/bakåt 

20 - Vänd kameravyn vertikalt 

21 - Växla till/från 3D

22 - Huvudlöst läge 

23 - Kalibrering av kommandon med en knapp

24 - Rita rutt

1 2 
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1. Huvudmeny: Denna knapp tar dig tillbaka till föregående skärm.  

2. Ta bild: Denna knapp tar en bild.

3. Spela in film: Denna knapp börjar spela in en video. Klicka igen för att 
avsluta inspelning. 
4. Visa Bild/Video: Det är här dina bilder/filmer lagras och det är här du kan se 
bilderna du har fångat.  

5. Hastighet: Den här knappen kontrollerar hastigheten på din drönare. När du är 
nybörjare rekommenderar vi att du börjar med en lägre hastighet. 
6. Fast höjd: Den här knappen låter din drönare hovra på ett ställe medan den är i 
luften. Perfekt för fantastiska selfies!

7. Gravitationssensor: När denna är aktiverad kommer drönaren automatiskt 
följa din telefons rörelser. 

8. Visa/Dölj kontroller: Denna knapp visar kontrollerna när den står på "On" och 
döljer dem när den står på "Off" detta för att du ska kunna koncentrera dig på 
bilderna eller videofilmerna.

9. Fler inställningar: Denna knapp visar en ytterligare, mindre, meny med 
fler inställningar 
10. 3D flips och rolls: När du klickar på denna knapp och sedan väljer riktning 
med en av dina joysticks kommer drönaren att göra en flip. 

11. Takeoff med en knapp: Denna knapp kommer få din drönare att 
lyfta automatiskt.  

12. Vänster joystick (höjd & vändning): Denna joystick kontrollerar höjden på 
din drönare samt vändning/rotation. Se bilden nedan.
 

Ordlista - Knappar



13. Vänster/höger finjustering: Om du märker att din drönare svänger till 
vänster och höger medan du använder vänster joystick kommer denna 
inställning att stabilisera den.

14. Nödstopp: Denna knapp stoppar omedelbart drönarens propellrar. Din 
drönare kan skadas permanent om den faller från hög höjd.

15. Lås kontroller: Denna knapp kommer låsa kontrollerna på din telefon tills 
dess att du trycker på den igen.

16. Vänster/höger sidojustering: Om din drönare rullar när den flyger åt 
sidan kommer denna inställning att stabilisera den. 

17. Höger joystick: Denna joystick kontrollerar drönarens rörelser framåt och 
bakåt, samt flygning i sidled åt vänster och höger. Se bilden ovan.

18. Landning med en knapp: Denna knapp kommer få din drönare att 
landa automatiskt.

19. Framåt/Bakåt finjustering: Om din drönare drar framåt eller bakåt 
medan den flyger kommer denna knapp att stabilisera den.

20. Vänd kameravy vertikalt: Denna knapp kommer vända 
kamerabilden.Notera dock att detta inte förflyttar själva kameran. 

21. Växla 3D: Använd detta om du har VR-glasögon! Upplev känslan av att 
flyga på riktigt!

22. Huvudlöst läget: Detta läge flyger drönaren i förhållande till riktningen 
som du är vänd mot. Du behöver inte längre själv hålla koll på att du är 
framför drönaren. Detta är ett bra alternativ för nybörjare och gör det mycket 
enklare att flyga.

23. Kalibrering med en knapp: Använd knappen för att kalibrera och 
stabilisera hela drönaren. Se till att den står på en slät yta innan du klickar 
på denna. 

24. Rita rutt: Klicka på denna knapp för att rita den rutt du till att drönaren 
ska ta. Detta är bra verktyg för att ta fantastiska bilder. 



Du är nästan redo för din första flygtur! Din drönare är förberedd. Du har 
laddat ner appen och du förstår hur man använder kontrollskärmen. Det 
är bara några saker till som vi vill gå igenom innan du lyfter.

Börja långsamt. Minska din drönares hastighet och välj huvudlöst läge 
under dina första flygningar. Du kan alltid ändra dessa inställningar 
senare!
 
Öppna ytor är bäst. Ju större, öppnare, yta desto mindre risk för kollision! 
SkyCamHD är en av de enklaste drönarna att flyga, men kollisioner kan 
fortfarande ske. Välj öppna ytor för att minska risken.Håll alltid ett öga på 
dina omgivningar.

Vackert väder, ingen vind, inget reg = inga problem! 

I händelse av kollision. Om du tror att du är på väg att krascha, minska 
drönarens hastighet. Detta kan skydda dina propellrar från att gå sönder 
och gör att drönaren inte träffar ytan med lika stor kraft. En annan viktig 
knapp att komma ihåg vid dessa tillfällen är Nödstoppen. Du ska alltid vara 
uppmärksam på avståndet mellan din drönare och marken innan du 
använder den här knappen. 

Håll fingrarna borta från propellrarna. Drönarens blad rör sig mycket 
fort och kan skada dina fingrar eller andra kroppsdelar vid kontakt.

Ta alltid bort batteriet efter flygturen. När du landat din drönare och 
stängt av den ska du alltid ta bort batteriet. Att ta bort batteriet minskar 
risken för skador.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alldeles innan du lyfter



Först och främst, placera din drönare på en slät yta och slå på den.

Gå igenom alla stegen för att ställa in din Wi-Fi, öppna sedan appen och 
klicka på “Play”  för att komma in på kommandoskärmen.

När du är på kommandoskärmen, kom ihåg att klicka på “Off” för att 
aktivera alla kontroller.

Klicka på knappen för "Hovringshöjd", denna kommer sedan visa “En-
tangents lyft”-knappen.

Klicka på knappen för “Takeoff med en knapp"  och se hur din drönare 
automatiskt flyger upp i luften! Nu kan du använda vänster joystick för att 
kontrollera din drönares höjd ytterligare. Kom ihåg att ta det lugnt i början!

Så snart du nått önskad höjd kan du använda höger joystick för att röra 
dig framåt, bakåt och åt sidorna, eller använda din vänstra joystick för 
att vända eller sjunka.

När du är redo att landa din SkyCamHD använder du vänster joystick för att 
långsamt sjunka nedåt. Så snart du nått lägre höjd, kan du klicka på “Landa 
med en knapp” som automatiskt kommer landa din drönare på marken! 

Grattis! Du har flugit din SkyCamHD för första gången! 
Era äventyr tillsammans har precis börjat!

Första flygturen

Nu är det dags! Din drönare kommer snart att flyga upp i himlen för 
första gången. Gör dig redo för att se världen från nya och 
imponerande vinklar. Låt oss lyfta drönaren från marken!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Här följer några enkla övningar som du kan använda för att lära dig flyga 
din nya drönare. Även om SkyCamHD är en av de enklaste drönarna att 
flyga så är det alltid bra att öva enkla manövrar så att du kan flytta 
vidare till mer avancerade tekniker!

Övningar

Använd din drönare för att rita en enkel kub i luften. 
Medan du är i luften använder du höger joystick för att 
röra drönaren framåt och åt sidorna tills du skapat en 
kub i luften.

Kuben

Använd drönaren för att flyga i en rak linje, sväng 180 
grader och vänd tillbaka. Detta görs genom att 
använda både vänster och höger joystick. Börja med 
att använda höger joystick för att röra drönaren 
framåt. Använd sedan vänster joystick för att vända.

180-graders vändning

Denna övning är väldigt lik Kuben men lägger till några 
extra rörelser i varje hörn. För att göra detta måste du 
använda höger joystick för att röra dig framåt samtidigt 
som du använder vänster joystick för att vända 
i hörnen.

Fyrkant och Yaw

Cirkel
Denna övning kräver att du använder båda joysticks 
samtidigt. Du kommer använda höger joystick för att 
röra drönaren framåt samtidigt som du använder 
vänster joystick för att svänga.

90° 90°

90° 90°

180°

180°



Denna övning innebär att du ritar en 8 med din 
drönare. Du kommer behöva använda båda dina 
joysticks precis som i övningen ovan. Men istället för att 
göra en cirkel fortsätter du med att göra en till.

8

För att göra detta måste du röra din drönare i en 
cirkel samtidigt som du håller drönarens framsida 
riktad mot mitten av cirkeln. Använd höger joystick för 
att röra din drönare i sidled medan du använder 
vänster joystick för att försiktigt vända drönaren så 
att den fortsätter vara vänd mot cirkelns mitt.

Rotation

Subject



Ta fantastiska bilder

Nu när du kan flyga din drönare utan problem så är det dags att 
börja använda HD-kameran och ta bilder av dina omgivningar! 
Förbered dig på att ta dina selfies till nya höjder!

Medan du befinner dig i appens 
kontrollskärm kommer du, i det övre 
vänstra hörnet, att se knapparna för både 
kamera och filminspelning. 

Dessa funktioner är mycket enkla att 
använda! Medan du är i luften kan du 
prova att ta bilder och spela in film 
genom att klicka på någon av knapparna! 
Bilder blir bäst om du hovrar i "fast höjd"-
läget, medan filmer kan spelas in medan 
du flyger runt! 

Om du vill se dina bilder klickar du bara 
på "Se Foton/Videos". Välj den bild eller 
film som du vill se och skrolla genom ditt 
bibliotek.

Fånga bilder & video



Våra experter har sammanställt en lista av de bästa tipsen för att fånga de bästa 
bilderna och videofilmerna. Dessa ger dig möjlighet att utforska långt bort och 
fånga varje ögonblick! Se till att alltid ha koll på dina omgivningar medan du 
flyger. 

Tips & Tricks

Välj objekt: Välj vad du vill att åskådarna se fokusera på och bygg din bild 
utifrån detta. Att ha en bra fokuspunkt ger djup till dina bilder och engagerar 
dina åskådare. 

Tänk på ljuset: Beroende på vilken tid på dygnet som du flyger kommer ljuset 
att påverka dina bilder på olika sätt. Var uppmärksam på hur starkt eller svagt 
ljus kan ändra hur dina bilder ser ut.

Det gyllene snittet: Ta bra bilder genom att dela din bildyta i tre delar och 
sedan placera dina objekt på tredjedelslinjerna. Detta hjälper dig att planera 
och rama in din bild. 

Leta efter symmetri: Symmetri är estetiskt tilltalande och kommer tilltala den 
som tittar på dina bilder. Det finns en anledning till att forskning kommit fram 
till att vi upplever symmetriska ansikten som de vackraste.  

Förbättra din selfie: Låt din SkyCamHD bli din personliga fotograf. Ta 
fantastiska selfies med spännande bakgrunder! Var beredd på massor av likes 
från sociala medier!

Fotografering



Ta det lugnt: Att röra sig långsamt ser proffsigare ut än att bara zooma rakt 
förbi saker. Ge dina tittare chansen att uppskatta de fantastiska vyerna!

Tänk på ljuset: Precis som vid fotografi är ljuset viktigt, även när du filmar! Tänk 
på hur höga och låga ljus kan påverka dina bilder och planera när den bästa 
tidpunkten för filmning inträffar. 

Dela ditt perspektiv: Snurra din drönare för att dela alla de fantastiska saker 
som du ser. Du kommer bli en dynamisk del av bilden och vara med i din egen 
inspelning!

Planera: Ha koll på din flygtid och var uppmärksam på din räckvidd! Planera din 
flygning för att undvika att du behöver vända för att batterierna håller på att ta 
slut eller för att du börjar komma utanför räckvidden. Det är alltid bra att ha 
med dig billaddaren och extra batterier när du är ute på äventyr.

Dessa tips och tricks ger dig bra riktlinjer för hur du kommer igång! Men utöver det 
handlar ägandet av en drönare om utforskning och äventyr. Så ta dig ut och 
börja fota! 

Video



Avancerade videotekniker

Fånga fantastiska vyer genom att flyga din drönare vertikalt längs med 
byggnader eller flyg horisontellt för att fånga vidsträckta landskap. Se till att du 
alltid håller koll på drönarens höjd och avstånd medan du gör detta.

Flygskanning

Att flyga drönaren på lägre höjd medan du spelar in kan göra inspelningen 
oerhört dynamisk. Den stabiliserade vyn fångar enkelt både land och himmel 
för en estetiskt tilltalande bild.

Låg höjd

Medan du flyger över byggnader kan du använda taket som en neutral bild 
innan du zoomar upp för att visa den fantastiska horisonten. Denna 
fantastiska bild är ett bra sätt att visa upp dina flygfärdigheter.

Hoppet

Precis som i tekniken ovan fokuserar du din drönares kamera på ett hinder 
innan du flyger över det och spelar in det du egentligen vill att folk ska se! 
Detta gör din bild mer dynamisk och fångande.

Hindret

Flyg din drönare genom ett smalt utrymme. Detta kan vara en tunnel, under 
en bro eller under andra lågt hängande föremål. Även om detta är en svårare 
manöver så kan den ge dig en fantastisk bild.

Smal bild

Använd din drönare för att följa rörliga objekt. Detta kan vara användbart när 
du filmar bilar, båtar, människor som springer eller andra typer av 
dynamisk rörelse.

Spårning



Flyg din drönare mot ett rörligt objekt som kommer passera under den. Detta 
skapar en riktigt intensiv bild! Var medveten om att du kommer behöva flyga 
mycket lågt för att verkligen fånga hastigheten hos objektet.

Spegelvänd bild

Flyg din drönare bakåt och fokusera på ett specifikt objekt för en riktigt 
omfattande bild! Används ofta som slutfas av inspelningar och kan ge 
åskådaren en milsvid utsikt över det omgivande området.

Bakåtinspelning

Flyg runt ett specifikt objekt för ett 360°-perspektiv. Se till att ha kontroll på 
drönarens stabilitet medan du skapar detta, så att rörelsen förblir smidig.

Cirkulär inspelning



Grattis! Du är nu en fullfjädrad drönarpilot. Nu kan du fördjupa dig i 
drönarfotografi och inspelning! Du har inte låtit gravitationen hindra dig från att 

utforska världen, så sätt igång och börja flyga!

Vill du kunna utföra avancerade trick ännu enklare? Beställ en avancerad kontroll!
Lägg till ett extra batteri så att du inte behöver sluta med det roliga för att ladda!

Köp en USB-billaddare så att du kan ladda drönaren medan du är ute och kör! 
Behöver du nya propellrar? Vi har vad du behöver!

Beställ här

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

Tack för din uppmärksamhet!

Nästa steg!

www.SkyCamHDDrone.com

support@skycamhddrone.com USA/KANADA: 
+1 (888) 296 4573

STORBRITANNIEN/IRLAND: 
+353 (76) 604 2770

NYA ZEALAND: 
+64 (9) 889 6579

AUSTRALIEN: 
+61 (28) 073 5040


