Hindi mo dapat paliparin
ang iyong drone nang
mas mataas sa 120 metro
(400 feet) mula sa lupa.

Dapat mong panatilihin
ang layo ng drone sa
ibang tao na hindi
bababa sa 30 metro.

Kung ang iyong drone
ay mas mabigat sa 100
gramo ang timbang,
dapat kang magpalipad
ng hindi bababa sa
layong 5.5 kilometro mula
sa controlled airport,
na kadalasang may
control tower.

Kung ikaw ay malapit sa
lugar ng paglapag ng
helicopter o mas maliit
na aerodrome na walang
control tower, maaari mong
paliparin ang iyong drone
sa loob ng 5.5 kilometro.
Kung nalaman mong may
minamanehong sasakyang
panghimpapawid sa kalapit,
kailangan mong maniobrahin
palayo ang iyong drone at
ilapag nang agaran at
ligtas hangga’t maaari.

Hindi ka dapat
magpalipad sa ibabaw
o itaas ng mga tao o sa
mataong lugar. Maaaring
kabilang dito ang mga
baybay-dagat, mga
park, mga kaganapan,
o mga oval sa isport kung
saan kasalukuyang may
palarong nagaganap.

Dapat lagi mong abottanaw ang iyong drone.
Ito ay nangangahulugan
na laging nakikita ng
iyong mga mata ang
iyong drone (imbes na
sa pamamagitan ng
isang kagamitan,
screen o mga goggle).

Hindi mo dapat paliparin
ang iyong drone sa ibabaw
o malapit sa lugar na
makakaapekto sa kaligtasan
ng mga tao o kung saan
may mga gawaing pangemerhensiya na nagaganap.
Maaaring kasama dito
ang mga sitwasyong tulad
ng banggaan ng mga
sasakyan, mga pampulisyang
gawain, sunog o pagsisikap
na mapatay ang sunog o
gawaing paghahanap at
pagliligtas (search and rescue).

Kung layunin mong
magpalipad ng iyong
drone para o sa trabaho
(pang-komersyo), may
mga karagdagang
alituntunin na kailangan
mong sundin. Kailangan
mo ring iparehistro ang
iyong drone at kumuha ng
lisensya o akreditasyon.

Tandaan, hindi mo
dapat paandarin
ang iyong drone sa
paraan na maglalagay
sa ibang sasakyang
panghimpapawid, tao o
mga pag-aari sa peligro.

Igalang ang pagkapribado
ng ibang tao. Huwag
i-rekord o kunan ng
larawan ang mga tao kung
wala silang pahintulot —
ito ay maaaring paglabag
sa ilang batas.

Paisa-isa lang ang
pagpapalipad ng drone.

Dapat ka lamang
magpalipad sa umaga at
hindi ka dapat magpalipad
sa ulap o fog.
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