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LÅGHASTIGHETSLÄGE
Denna drönare är ett luftfartyg. Luftfartslagstiftningen gäller.

Som drönarpilot är du ansvarig för att
flyga din drönare på ett säkert sätt.
Innan du flyger måste du
s e till att drönarägaren är registrerad hos de nationella
myndigheterna (såvida denne inte redan är registrerad);
s e till att ditt registreringsnummer är märkt på drönaren och har
laddats upp i fjärridentifieringssystemet;
läsa tillverkarens anvisningar;
f ölja den obligatoriska utbildningen på nätet och klara provet,
samt;
a vklara en praktisk självutbildning och klara ett teoretiskt prov
i en enhet som är erkänd av den nationella myndigheten i ditt
land.

Kontrollera hur du registrerar och
utbildar dig och var du får flyga:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Överträdelser
är straffbara
enligt lag.
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LÅGHASTIGHETSLÄGE
GÖR FÖLJANDE

5m

GÖR INTE FÖLJANDE

Se till att du är tillräckligt
försäkrad.

Flyg inte på en högre höjd än
120 meter ovanför marken.

Kontrollera var det finns
flygförbudszoner och vilka
eventuella begränsningar som
gäller i det område där du vill
flyga.

Flyg inte nära luftfartyg eller
i närheten av flygplatser,
helikopterstart- och
landningsplatser eller inom
områden där en nödinsats pågår.

Håll alltid drönaren i sikte.

Respektera andra människors
integritet.

Håll ett säkert avstånd mellan
drönaren och människor, djur
och andra luftfartyg.

Spela inte avsiktligt in eller
offentliggör fotografier, videor
eller ljudupptagningar med
personer utan deras tillstånd.

Aktivera låghastighetsläget och
håll ett horisontellt avstånd på
minst 5 meter när du flyger nära
människor, annars 30 meter.

Använd inte drönaren för att
transportera farligt gods eller för
att släppa ned material.

Informera omedelbart den
nationella luftfartsmyndigheten
om din drönare skulle bli
inblandad i en olycka som
resulterar i att en person
omkommer eller skadas
allvarligt, eller som involverar ett
bemannat luftfartyg.

Modifiera inte din
drönare. Endast
programvaruuppdateringar
som rekommenderas av
drönartillverkaren är tillåtna.

Flyg din drönare inom de
gränser som anges i tillverkarens
anvisningar.

