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Voorbereiding thuis
1. Laad vluchtaccu op
2. Laad eventuele reserveaccu’s op
3. Laad RC accu op
4. Laad range extender accu op
5. Laad smartphone op
6. Sla oude foto’s op en formatteer
SD card
7. Bekijk vlieglocatie op Google
Maps; vermijd wegen, havens en
bebouwde kom
8. Check no-fly zones
9. Bekijk het weerbericht
10. Controleer de Kp-index
Aangekomen op plek van
bestemming
1. Zoek een rustige plek om op te
stijgen
2. Check omgeving op obstakels en
zendmasten
3. Verwijder gimbal protector
4. Verwijder lenskap
5. Controleer of propellers goed
vastzitten
6. Zet s1 en s2 schakelaars
omhoog
7. Zet remote control aan
8. Zet range extender aan
9. Zet Phantom aan
10. Maak wifi connectie
11. Open DJI Vision app
12. Reset camera-instellingen
13. Wacht op GPS lock
14. Voer kompascalibratie uit
15. Zorg dat omstanders afstand
houden
16. Stijg op

Direct na het opstijgen
1. Laat UAV even zweven om
eventueel vreemd gedrag op te
merken
2. Controleer of de FPV en telemetrie
zichtbaar zijn in de DJI Vision app
3. Begin eventueel met filmen
Tijdens de vlucht
1. Houd omgeving in de gaten
2. Verlies Phantom niet uit het oog
3. Zet Phantom direct aan de grond bij
vreemd gedrag
4. Houd accu-indicator in de gaten
5. Keer ruim op tijd terug
Einde vlucht
1. Draai de camera omhoog
2. Maak de landingsplaats vrij
3. Laat Phantom voorzichtig landen
4. Schakel motoren direct uit
5. Schakel Phantom uit
6. Schakel remote control uit
7. Schakel range extender uit
8. Bevestig gimbal protector en
lenskap
Thuis aangekomen
1. Maak propellers schoon en
controleer op beschadigingen
2. Haal foto’s/video’s van SD card
3. Ontlaad volle vluchtaccu’s
gedeeltelijk als je voorlopig niet
meer vliegt
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