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Handleiding Weidevogeldrone V3.5 remote 

 

 

  

        

1. Om de remote aan te zetten, druk en houd de knop vast. Als de thermische camera aanstaat zal de 
remote gaan synchroniseren. De remote is niet operationeel tijdens synchronisatie. Dit proces zal 
een paar seconden duren. 

2. Om de gimbal omhoog of omlaag te laten kijken, Drukt u op de knop ‘omhoog’ of ‘omlaag’. 
3. Deze slider geeft aan hoe ver de thermische camera ingezoomd is. 
4. Het speakericoontje geeft aan of het piepje wel of geen geluid maakt. Door Op het speakericoontje 

te drukken, wordt deze in- of uitgeschakeld. 
5. Dit is de Crosshair-toets. Voor het in- en uitschakelen van de Crosshair.> 
6. Dit is de OSD toets. Voor klein of grote OSD tekst. OSD staat voor On Screen Display. Hierdoor zal 

de tekst van de hotspot aanwijzing groter of kleiner worden. 
7. Deze tekst geeft aan welk palette er op dit moment gebruikt wordt. Door op de pijlen rechts en 

links te drukken zal het palette veranderen. 
8. Deze toetsen staan voor custom presets. Om een custom preset op te slaan, druk een van de 

gewenste toetsen in en houdt deze vast tot er een rood ledje verschijnt.  
9. Hier wordt de hoek van de camera aangegeven in graden°.  
10. Mobiele Hotspot & Tethering functie. Dit wordt op blz. 2 in de handleiding uitgelegd.  
11. Knoppen voor het veranderen van de paletten. 
12. Remote batterij status indicatie. Tevens voor het instellen van datum/tijd en Resend flightnumber. 
13.  Deze toets is voor het handmatig aan- of uitzetten van recording. Wanneer de camera aan het 

opnemen is, zal hij langzaam rood knipperen.  
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14. Flat field correction (FFC) is een proces waarbij de camera zich kalibreert op de 
omgevingstemperatuur. Dit doet de camera ook automatisch. 

15. Door deze toets in te drukken komt het ‘Settings menu’ naar voren.  (Zie afb.4) 
16. In dit menu zijn de DDE, ACE en SSO-waardes in te stellen. Dit wordt op blz 4 & 5 in de handleiding 

uitgelegd.  
17. Dit is het menu waar DRONExperts speciale Hotspot functie in te stellen is. Dit wordt op blz. 6 in de 

handleiding uitgelegd.  
18. Dit is het menu waar DRONExperts ‘Relatherm’ functie in te stellen is. Dit wordt op blz. 7 in de 

handleiding uitgelegd.  
19. Home screen menu toets. 

 
Verdere toelichting van de bovenstaande functies: 

 
10. Mobiele Hotspot & Tethering functie  

Als het Wi-Fi icoon (10) ingedrukt wordt, zal er een scherm zoals hieronder naar voren komen.  
In het “Acces Point Name” vak zal de netwerknaam ingevuld moeten worden.  
Vul in het vak ernaast het wachtwoord in.* (Afb.2) 
Druk vervolgens op het koppel icoon (1). Zorg dat de verbinding tot stand is gekomen voordat u op 
X (2) drukt.  
* Let op: Netwerknaam & wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig! 

Inschakelen mobiele Hotspot 
Het menu heet bij een iPhone: “Persoonlijke Hotspot”.  
 Bij Android: “Mobiele Hotspot & Tethering”) 
 
Tip: Zorg ervoor dat de Hotspot naam en wachtwoord kort zijn.  
De remote kan vijf verschillende telefoons de naam en het wachtwoord & onthouden.  
Bij het vakje Website Key hoeft niks ingevoerd te worden.  
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12. SD Opslag & Tijd – Datum instellen 

Mocht de tijd & datum niet correct zijn, kunnen deze handmatig ingevuld worden. Door op het groene 
vinkje (1) te drukken, verzendt de remote de gegevens naar de Thermische camera. 

Resend flightnumber (2): Als 1 of meerdere spots niet goed zijn overgedragen naar de SAR app is het 
mogelijk om een recent gevlogen vlucht opnieuw in te sturen. Op het home screen is te zien welk 
vluchtnummer er als laatst plaats heeft gevonden. Door dit nummer in te toetsen en op de pijl ernaast te 
drukken, wordt de hele vlucht opnieuw naar de SAR app verzonden 

 

14. Settings menu  

 

1. Zet uit-toets. Hiermee wordt de remote uitgeschakeld. 
2. Opslaan-toets. Hiermee worden de huidige instellingen opgeslagen. 
3. Reset-toets. Hiermee worden de instellingen naar fabrieksinstellingen gezet. De camera en de 

remote worden allebei gereset. 
4. Synchroniseren-toets. Hiermee laat u de remote synchroniseren met de thermische camera. Dit 

gebeurt ook tijdens het opstart proces.  
5. APP Mode-toets. Deze toets deactiveert communicatie tussen de Pro module en gimbal. Dit is 

nodig om een Bluetooth verbinding tot stand te brengen tussen de Pro module en de FLIR UAS 
App. Gebruik hiervan zal niet nodig zijn. Gebruik dit alleen als u weet wat u doet!  
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6. Use internet-toets. Als deze ingeschakeld is, zal de remote verbinding proberen te maken met een 
Acces Point. (iPhone: “Persoonlijke Hotspot”, Android: “Mobiele Hotspot & Tethering”) 

7. Qualify-toets. Hiermee zet u het pop-up scherm met hotspot kwalificeren aan/uit. 
 

16. DDE / ACE / SSO Settings      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DDE : Digital Data Enhancement : Deze waarde zorgt voor een digitale scherpte. Hoe lager de 
waarde, hoe zachter het beeld. Om nestjes op te sporen is het handig om deze waarde op 10 te 
houden zodat contouren goed te zien zijn. Hieronder zijn voorbeelden te zien. (Fig.1) 

 

Afb.5 

Fig. 1 
(a) DDE Index = 0 (b) DDE Index = -10 
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2. ACE: Active Contrast Enhancement : Deze waarde zorgt voor het contrast. Met de waarde op 2 

worden de nestjes beter weergegeven en oogt de omgeving wat donkerder. 

 
 

 
3. SSO: Smart Scene Optimization: Deze waarde zorgt ervoor dat de nesten een stuk warmer 

ogen op het beeld. Een object dat een paar graden verschilt ten opzichte van de omgeving wordt 
hierdoor beter zichtbaar.. Een waarde van 75% zal het nest er goed uit laten springen. 
 

 
 

4. Auto Direct zoom time, deze staat standaard op 5 seconden. Door dit hoger of lager te zetten 
wordt ervoor gezorgd dat de thermische camera het ingestelde aantal seconden ingezoomd blijft 
op de gevonden hotspot.  

Fig. 2 
(a) DDE Index = 0 (b) DDE Index = 70 

Fig. 3 

(a) ACE threshold = -4 (b) ACE threshold = 0 (c) ACE threshold = 8 

(b) SSO = 0% (disabled) (a) SSO = 30% 
Fig. 4 
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17. Hotspot menu. 
 

 
 

 
1. Om het Hotspot menu te openen, druk op de Hotspot menu-toets. (Alle opties zullen grijs zijn. Om 

de Hotspot functie in te schakelen, druk nogmaals op de toets.  
2. Relatieve modus meet de algemene omgevingstemperatuur en zal een Hotspot markeren als deze 

de algemene omgevingstemperatuur + ingestelde offset temperatuur heeft. Deze valt in te stellen 
door de slider heen en weer te schuiven. De graden kunnen ook per graad worden aangepast. Dit 
kan door middel van de pijlen die ernaast staan. 
 Voorbeeld: Als de omgevingstemperatuur gemiddeld 15° is en de slider staat op 5°, zal alles dat 20° 
of warmer is aangegeven worden als een Hotspot. 

3. Directe Zoom: Gebruik deze toets om een nest van dichtbij opnieuw te kunnen bekijken. 
4. Met deze toets wordt de kwalificatie geactiveerd. Mits de kwalificatie niet actief is, zal deze zich 

groen weergeven. Als de kwalificatie actief is zal deze blauw/grijs gaan knipperen. 
 De camera zal dan op 90° gaan staan en er zal bij een gevonden nestje een pop-up verschijnen 
met “Hotspot kwalificeren”.  Het cijfer in het midden geeft het opkomende vondst nummer aan.  
Let op! : Herkwalificatie is niet meer mogelijk! 

5. ROI: Region Of Interest kan ingesteld worden om bijvoorbeeld sloten/waterkanten weg te filteren. 
Standaard staat hij op “Full” en zal het icoon (1) groen zijn.  
Door 1x op het icoon te tikken zal deze veranderen in ROI “Left” en zal er rechts van het scherm niet 
gekeken worden naar hotspots.(2) Dit is te zien op het thermische beeld door middel van een 
streep in het scherm.  
Door nog een keer op het icoon te drukken zal het veranderen naar ROI “Right” en zal er rechts van 
het scherm niet gekeken worden naar hotspots.(3) Dit is te zien op het thermische beeld door 
middel van een streep in het scherm. 
Als er dan nogmaals op het icoon gedrukt wordt zal hij weer terug gaan naar “Full” ROI.(1) 
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18. Relatherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatherm is een uniek kenmerk van DRONExpert dat het Isotherm op een VUE core nabootst.  

1. “One Shot calibration” is nodig wanneer Relatherm actief wordt gezet. 
 De slider (3) zal op 100% gezet worden. Als deze tussen 100-200% gezet wordt, zal de invulling 
meer rood zijn afhankelijk van het ingestelde percentage.  
Als de slider tussen 0-100% gezet wordt, zal de invulling meer blauw worden afhankelijk van het 
ingestelde percentage. 
De onderste slider (2) is voor het contrast. 

SD-Kaart in de DRONExpert remote controller: 

Let op: Het is belangrijk om de SD-Kaart(1) altijd in de remote controller te laten voor gebruik! 
De SD-Kaart is bedoeld om meerdere mobiele hotspots op te slaan. Mocht u de SD-Kaart verwijderd 
hebben, dan zal de remote niet automatisch verbinding kunnen maken met eerdere opgeslagen mobiele 
hotspots. 
 
Mocht u problemen ondervinden met het opslaan van mobiele hotspots, formatteer dan de SD-Kaart en 
probeer het opnieuw. 
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