
GUIA DE INTRODUÇÃO RÁPIDA

Este Guia de início rápido mostrará os  
passos básicos para capturar os momentos 
mais incríveis da vida com a sua GoPro.

Para baixar o Manual do usuário completo, 
acesse gopro.com/getstarted

PARABÉNS POR 
sua  
nova



CONFIGURAR

Abra a porta lateral e 
insira um cartão microSD.  
(Requer pelo menos um cartão Classe 10 
ou UHS-I microSD de até 64GB, vendido 
separadamente.)

Carregue usando o cabo 
USB incluído. A luz de 
status vermelha apaga 
quando a carga estiver 
completa.
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LIGAR + 
GRAVAR

GRAVANDO VÍDEOS 
Para ligar a câmera e gravar 
vídeos, pressione o botão 
Shutter/Select [  ].

TIRANDO FOTOS EM  
TIME LAPSE 
Para ligar a câmera e tirar fotos 
em Time lapse, pressione e 
segure o botão Shutter/Select  
[  ] até que a gravação inicie. 

PARAR + DESLIGAR 
Pressione o botão Shutter/
Select [  ]. A câmera para a 
gravação e desliga.

BOTÃO INFO/WIRELESS 
Altere as configurações de 
Video (Vídeo) e Time Lapse 
(Lapso de tempo), obtenha 
informações sobre o status 
e conecte-se ao GoPro App 
ou Smart Remote (vendido 
separadamente).



MODOS

Settings (Configurações de 
Vídeo e Lapso de tempo), em 
seguida, pressione o botão 
Shutter/Select (Obturador/
Selecionar) [  ].

3. Pressione o botão Info/
Wireless (Informações/
Conexão sem fio) para ir 
para uma configuração. 

1. Pressione o botão Info/
Wireless (Informações/
Conexão sem fio) para 
ativar a tela de status.

2. Pressione o botão Info/
Wireless (Informações/
Conexão sem fio) 
repetidamente até chegar 
às Video & Time Lapse 

4. Pressione o botão Shutter/
Select (Obturador/
Selecionar) [  ] para 
selecionar uma opção. 

5. Pressione o botão Info/
Wireless (Informações/
Conexão sem fio) 

ALTERAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE VIDEO (VÍDEO) OU TIME 
LAPSE (LAPSO DE TEMPO)

repetidamente até chegar 
a Done (Concluído), em 
seguida, pressione o botão 
Shutter/Select (Obturador/
Selecionar) [  ].

PARA ACESSAR OUTROS MODOS E 
CONFIGURAÇÕES, CONECTE-SE AO GOPRO APP 
OU SMART REMOTE.



DICAS DE MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BAIXO PERFIL
Exemplos:  
Montagem no capacete

A HERO4 Session vem com duas armações que permitem 
que você fixe sua câmera em qualquer suporte da GoPro.
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CONECTAR-SE AO  
GOPRO APP (GRÁTIS)

1. Baixe o GoPro App e abra-o 
no seu celular ou tablet.

2. Siga as instruções que estão 
na tela do aplicativo.   
(Se necessário, a senha padrão para sua 
câmera é goprohero.)

Para obter instruções 
completas sobre 
emparelhamento, acesse  
gopro.com/support.



DICAS DE MONTAGEM

ARMAÇÃO PADRÃO
Exemplos:  
Montagem em superfície vertical

Chesty (Arnês peitoral)
Vendido separadamente

FIXAR A CÂMERA  
AO THE FRAME

1. Abra o fecho e 
deslize a câmera 
na armação.  
(A parte de trás da armação 
possui uma borda elevada. 
Certifique-se de que a parte 
traseira da câmera fique 
encaixada nela.)

2. Feche o fecho.

ORIENTAÇÃO VARIÁVEL  
Posicione a câmera com o 
botão Shutter/Select [  ]  
para cima ou para baixo. 

FIVELA DE JUNTA ESFÉRICA 
Use a fivela de junta esférica 
incluída para mudar rapidamente 
os ângulos de captura.

MONTAGEM 
FLEXÍVEL

DICA: Durante as atividades aquáticas, amarre a armação ao 
suporte para maior segurança e use um Flutuante para manter sua 
câmera flutuando (vendido separadamente).



GOPRO APP (GRÁTIS)
Use o GoPro App para 
visualizar fotos e vídeos  
e compartilhar os seus  

favoritos por mensagem de 
texto, e-mail e redes sociais. 

GOPRO STUDIO (GRÁTIS)
O software GoPro Studio é a 
melhor maneira de importar, 
reproduzir e editar seus  
vídeos GoPro. Você pode  
baixá-lo gratuitamente em  
gopro.com/getstarted.

VISUALIZAR, EDITAR 
E COMPARTILHAR

• Mantenha as lentes limpas — 
evite marcas de dedos.

• Antes de abrir a porta lateral, 
verifique se a câmera está 
limpa e seca.

• Agite a câmera ou sopre no 
microfone para remover água 
e resíduos dos orifícios do 
microfone. Se necessário, 
lave a câmera com água e 
seque com um pano.

DICAS ÚTEIS

• A HERO4 Session é 
à prova d'água em 
profundidades de até 10 
metros (33’). Certifique-se  
de que a porta lateral 
esteja bem fechada antes 
de utilizar a câmera dentro 
ou próxima da água.
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JUNTE-SE AO 
MOVIMENTO GOPRO

Inspire-se com milhões de fotos e vídeos GoPro compartilhados 
por nossos consumidores de todo o mundo. Compartilhe você 
também... e participe do movimento.

ATUALIZE SUA CÂMERA 
Obtenha o máximo da sua 
GoPro, com desempenho  
e recursos atualizados. 

CRIE UMA CONTA GOPRO 
Receba atualizações, participe 
de concursos e muito mais. 

BAIXE O MANUAL DO USUÁRIO 
Veja informações detalhadas 
sobre configurações, modos  
e outros recursos.

ASSISTA TUTORIAIS EM VÍDEO 
Aprenda mais dicas e truques 
com os profissionais.

ENTRE EM CONTATO COM O 
ATENDIMENTO AO CLIENTE 
Obtenha ajuda e encontre  
as respostas das perguntas 
mais frequentes.

AJUDA E 
RECURSOS

ACESSE  
GOPRO.COM/ 
GETSTARTED

Antes de usar a sua câmera GoPro, leia todas as precauções de segurança no 
Guia de informações importantes do produto + segurança incluído com sua 
câmera.

Para ver a lista completa de certificações do país, consulte o Guia de informações importantes 
do produto + segurança incluído com a sua câmera.


