
VAMOS COMEÇAR 

Saiba mais em gopro.com/yourhero5



Insira um cartão microSD (vendido 
separadamente) + bateria.

AVISO 

A câmera não é à prova d’água se as tampas  
estiverem abertas.

Ligue a câmera.

Abra a porta da bateria.

Abra a porta lateral. Carregue a bateria.

Faça o tour pela câmera.

CONFIGURAÇÃO LIGUE

 



Selecione o modo da câmera  
desejado no display de toque ou  
no botão modo.

1. Deslize para baixo, toque em Preferences > On Camera Voice Control 
(Preferências > Controle por voz da câmera).

2. Selecione um idioma. Para inglês e espanhol, escolha sua variante.

3. Toque em On (Ligado).

4. Diga um comando:

• GoPro start recording

• GoPro stop recording

• GoPro take a photo

Para ver todos os comandos, vá para Preferences > List of Commands 
(Preferências > Lista de comandos).

Pressione o botão do obturador  
para começar e parar a gravação.

CAPTURA DE VÍDEOS + FOTOS CONTROLE POR VOZ

DICA

Se gravar vídeos ou fotos com lapso de tempo, pare a gravação antes de emitir um novo comando.

  



Capture e crie vídeos incríveis. Nossos aplicativos móveis e para desktop  
facilitam tudo.

CAPTURE

Visualização prévia ao vivo, reprodução + controle total 
da câmera.

QUIK™

Edições incríveis e fáceis.

QUIK | DESKTOP

Importe e assista ao seu material, e crie vídeos incríveis 
com apenas alguns cliques.

  Faça o download em gopro.com/apps

ATUALIZE SUA GOPRO

Conecte-se ao aplicativo Capture ou Quik para desktop para verificar se há atualizações e obter os recursos mais recentes 
para a sua câmera.

MONTAGEM DE CÂMERA APLICATIVOS

Aplique um suporte 
adesivo a uma  
superfície limpa em 
temperatura ambiente.

Insira a câmera no 
suporte de montagem.

Posicione a fivela  
de montagem no  
suporte adesivo.

Suporte adesivo curvo

DICA 

Depois de usar em ambientes com areia, sujeira ou água salgada, lave a câmera com água limpa.



ACESSE + COMPARTILHE DE QUALQUER LUGAR

Com uma assinatura opcional no GoPro Plus, a sua  
HERO5 pode enviar fotos e vídeos para a nuvem,  
facilitando a visualização, edição e o compartilhamento  
no seu celular.

  Comece agora seu período experimental gratuito  
       em gopro.com/plus

GOPRO AWARDS

Envie suas melhores fotos e vídeos para a GoPro.  
Nossos favoritos recebem prêmios em dinheiro.

  Envie em gopro.com/awards

MAIS SOBRE A GOPRO 

Veja a lista de certificações de países e 
 importantes instruções do produto e  
de segurança.
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