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Bem-vindo à sua nova Fusion! Vamos começar. 

CARTÕES MICROSD
Fusion requer dois cartões microSD (vendidos separadamente). Utilize 
cartões de memória de marcas conhecidas que atendam a estes 
requisitos:

• microSD, microSDHC ou microSDXC

• Classe 10 ou classe de velocidade UHS-II/III

• Capacidade de até 128 GB

Para obter os melhores resultados, recomendamos que a marca, a 
classe de velocidade e a capacidade dos cartões sejam as mesmas. 
Para obter uma lista dos cartões microSD recomendados, acesse 
gopro.com/workswithgopro.

Sempre veja os dois cartões de memória como parceiros. Quando trocar 
um, troque o outro. 

Caso os cartões fiquem cheios durante a gravação, a câmera para de 
gravar e exibe CHEIO na tela de status. Para cartões com diferentes 
capacidades, essa mensagem aparecerá quando o cartão menor  
estiver cheio.

AVISO: tenha cuidado ao manusear cartões de memória. Evite líquidos, pó 
e resíduos. Por precaução, desligue a câmera antes de inserir ou remover 
os cartões de memória. Para obter informações sobre o uso em faixas de 
temperatura aceitáveis, verifique as diretrizes do fabricante do cartão  
de memória.

INTRODUÇÃO

Inserir os cartões microSD
1. Segure o botão de Liberação da trava na porta da bateria e deslize a 

porta para abri-la. 

2. Insira os dois cartões de memória microSD com os rótulos virados 
para a bateria e feche a porta.

Observação: para retirar um cartão, pressione-o para dentro da abertura com a unha 
e ele sairá.

Reformatar os cartões microSD
Para obter o melhor desempenho, formate sempre o cartão microSD 
antes de usá-lo pela primeira vez. Para manter os cartões em boas 
condições, formate-os regularmente. 

INTRODUÇÃO

http://gopro.com/workswithgopro
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AVISO: ao reformatar, todo o conteúdo será excluído, portanto faça 
upload de suas fotos e vídeos antes de realizar o processo.

1. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Configurações [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar a opção.

2. Pressione o botão Obturador [  ] repetidamente até chegar em 
Preferências [  ].

3. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Formatar e pressione o botão Obturador [  ] para selecionar 
a opção.

4. Pressione o botão Modo [  ] para destacar qual(is) cartão(ões) 
você gostaria de reformatar e pressione o botão Obturador [  ] 
para selecioná-lo(s). 

5. Pressione o botão Modo [  ] para destacar a opção Sim e 
pressione o botão Obturador [  ] para selecioná-la.

AVISO: tenha cautela ao usar a GoPro como parte do seu 
estilo de vida ativo. Esteja sempre ciente dos ambientes onde 
for utilizar a câmera para evitar que você e outras pessoas se 
machuquem. 

Respeite todas as leis locais ao usar a GoPro, seus acessórios 
e suportes, incluindo todas as leis de privacidade, que podem 
restringir gravações em certas áreas.

INTRODUÇÃO

CARREGAR A BATERIA
Para ter uma melhor experiência com sua câmera nova, recomendamos 
carregar totalmente a bateria antes do primeiro uso. 

1. Segure o botão de Liberação da trava na porta da bateria e deslize a 
porta para abri-la. 

2. Insira a bateria e feche a porta.

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO INTRODUÇÃO

3. Segure o botão de Liberação da trava na porta lateral e deslize a porta 
para abri-la. 
 
 

4. Conecte a câmera ao Supercharger ou a outro carregador de parede 
(ambos vendidos separadamente) usando o cabo USB-C incluso. 

A luz de status da câmera na parte frontal acende durante o 
carregamento e apaga quando o carregamento é concluído. 
 

Para carregadores de parede, a bateria carrega até 100% em cerca de 3,5 
horas. O Supercharger carrega a bateria em cerca de 2 horas. Para obter 
mais informações, consulte Informaçőes sobre a bateria (página 71). 

DICA PRO: para carregar mais rápido, use o Supercharger da GoPro 
(vendido separadamente) e o cabo que o acompanha. Você também 
pode carregar a câmera com um carregador de parede ou carregador 
automotivo.

ATUALIZAR O SOFTWARE DA CÂMERA
Para obter os recursos mais recentes e o melhor desempenho da 
sua GoPro, verifique sempre se a câmera está utilizando o software 
mais atualizado.

Atualizar com o GoPro App
Ao conectar sua câmera ao GoPro App, você será notificado 
automaticamente se houver uma atualização disponível.

1. Baixe o aplicativo na Apple App Store ou no Google Play.

2. Verifique se a câmera está com os dois cartões de memória microSD.

3. Siga as instruções na tela do aplicativo para conectar sua câmera. Se 
houver uma atualização disponível, o aplicativo fornecerá instruções 
de instalação.

Atualizar manualmente (com um Adaptador/Leitor de cartão SD)
1. Acesse gopro.com/update.

2. Selecione a câmera e clique na opção de atualizar a câmera 
manualmente.

3. Verifique se a câmera está com os dois cartões de memória microSD.

4. Siga as instruções na tela.

LOCALIZAR A VERSÃO DO SOFTWARE
1. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 

Configurações [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar a opção.

2. Pressione o botão Obturador [  ] repetidamente até chegar em 
Preferências [  ].

3. Pressione o botão Modo [  ] para destacar a opção Sobre e 
pressione o botão Obturador [  ] para selecioná-la. A versão do 
software aparecerá na primeira tela.

4. Pressione o botão Obturador [  ] para selecionar Concluído. 

5. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Concluído e pressione o botão Obturador [  ] para selecionar 
a opção.

http://gopro.com/update
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LOCALIZAR O NOME DE USUÁRIO E A SENHA DA CÂMERA
O nome de usuário e a senha da câmera são necessários ao conectar sua 
câmera em outros dispositivos. Para exibir essas informações a qualquer 
momento, siga os passos abaixo.

1. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Configurações [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar a opção.

2. Pressione o botão Obturador [  ] repetidamente até chegar em 
Conexões [  ].

3. Pressione o botão Modo [  ] para destacar o campo Info Câm e 
pressione o botão Obturador [  ] para exibir o nome de usuário e 
a senha.

4. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Concluído e pressione o botão Obturador [  ] para selecionar 
a opção.

INTRODUÇÃO INTRODUÇÃO

LIGAR + DESLIGAR
Para ligar: 
Pressione o botão Modo [  ]. A câmera emite um bipe várias vezes e 
as luzes de status da câmera piscam. Quando aparecerem informações na 
tela de status da câmera, isso significará que ela está ligada.

Para desligar: 
Pressione e segure o botão Modo [  ] por dois segundos. A câmera 
emite um bipe várias vezes e as luzes de status da câmera piscam. 

Observação: a Fusion desliga automaticamente após sete minutos de inatividade.

2 segundos
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INTRODUÇÃO

TELA DE STATUS
A tela de status contém as seguintes informações sobre os modos  
e configurações, para que você possa ver rapidamente suas 
configurações básicas:

1. Modo da câmera

2. Status do Protune*

3. Status do controle por voz*

4. Status da conexão sem fio*

5. Status do GPS*

6. Configurações

7. Número de arquivos capturados ou duração do vídeo

8. Armazenamento restante do cartão microSD (com base no cartão 
com menor armazenamento restante)

9. Status da bateria

Observação: os ícones e as configurações que aparecem na tela de status variam de 
acordo com o modo. A exibição acima é para o modo Vídeo.

*O ícone aparecerá se esta configuração estiver ligada

1

6

7

8 9

2 3

4

5

ALTERAR MODOS DE CAPTURA E CONFIGURAÇÕES
Sua Fusion contém quatro modos de câmera: Vídeo, Foto, Lapso de tempo 
e Configurações.

Vídeo [  ] 
O modo Vídeo contém um modo de captura: Vídeo. Para obter uma 
descrição, consulte Modo Vídeo: Modo de Captura (página 38).

Foto [  ] 
O modo Foto contém três modos de captura: Foto, Disparo contínuo e 
Noite. Para obter descrições, consulte Modo Foto: Modos de captura 
(página 43).

Lapso de tempo [  ] 
O modo Lapso de tempo contém três modos de captura: Vídeos com 
lapso de tempo, Fotos com Lapso de tempo, Fotos com Lapso noturno. 
Para obter descrições, consulte Lapso de tempo: Modos de captura 
(página 46).

Configurações [  ] 
O modo Configurações contém todas as configurações de cada modo 
de câmera. Para obter detalhes, consulte Modo vídeo: Configuraçőes 
(página 39), Modo Foto: Configuraçőes (página 44), e Modo Lapso 
de tempo: Configuraçőes (página 48). O modo Configurações também 
contém os menus Conexões, Controle por voz e Preferências.

NAVEGAR PELA GOPRO
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NAVEGAR PELA GOPRO

1. Para alterar o modo, pressione o botão Modo [  ] repetidamente 
até chegar no modo desejado. 

2. Se necessário, selecione um novo modo de captura e configurações:

a. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Configurações [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar a opção.

b. Pressione o botão Obturador [  ] repetidamente até chegar ao 
modo de câmera que você deseja.

c. Pressione o botão Modo [  ], então pressione o botão 
Obturador [  ] repetidamente até chegar ao modo de captura 
que você deseja.

d. Pressione o botão Modo [  ] até chegar na configuração que 
você deseja mudar.

e. Pressione o botão Obturador [  ] repetidamente até chegar na 
opção que você deseja. 

f. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Concluído e pressione o botão Obturador [  ] para selecionar 
a opção.

DICA PRO: para sair das Configurações e iniciar a gravação imediatamente, 
pressione e segure o botão Obturador[  ].

NAVEGAR PELA GOPRO
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MAPA DE MODOS E CONFIGURAÇÕES

Disparo contínuo

Conexões

FOV (Campo 
de visão)

Quadros por segundo

Intervalo

Foto noturna

Foto com 
lapso noturno

Modo foto/Foto

Preferências

Protune

MAPA DE MODOS E CONFIGURAÇÕES

Taxa

Formato RAW

Resolução

 Configurações

Obturador

Modo Lapso 
de tempo

Foto com lapso 
de tempo

Vídeos com lapso 
de tempo

Modo vídeo/Vídeo

Controle por voz
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DICAS PARA CAPTURA COM A FUSION DICAS PARA CAPTURA COM A FUSION

Se você não tem experiência em conteúdo de captura esférica, veja 
abaixo algumas dicas para ajudar você a obter os melhores resultados 
com a Fusion.

• A Fusion captura tudo ao seu redor, independentemente de para 
onde a câmera esteja direcionada. No entanto, para obter resultados 
melhores, direcione uma das lentes para o objeto principal. 

• O OverCapture permite que você capture conteúdos em todas as 
direções a partir de um único ponto de vista. Assim, você não precisa 
de tantas câmeras para conseguir a foto ou o vídeo que deseja. E você 
pode selecionar o conteúdo que é importante para você depois de 
fazer a captura da imagem.

• Para obter melhores resultados, conecte a Fusion nos suportes que 
acompanham a câmera. Com os suportes, você distancia a câmera 
da sua mão, o que ajuda a reduzir as chances de sua mão aparecer 
na captura.

• Ao usar a Fusion como uma câmera portátil sem um suporte, segure 
embaixo da câmera perto das hastes de montagem. Dessa forma, 
você reduz as chances de sua mão aparecer na captura: 

• Para ter mais controle durante a edição, capture com o Protune 
ativado.

• Para evitar retrabalho durante a edição, não repouse a Fusion com a 
lateral na superfície durante a captura.

• Leve em consideração a edição quando estiver capturando imagens 
com a Fusion. Por exemplo, lembre-se de se esconder e esconder 
os suportes em algum lugar que seja fácil de ser ocultado durante 
a edição.

AVISO: as lentes duplas da Fusion não são protegidas e ficam 
suscetíveis a riscos, caso os cuidados necessários não sejam 
tomados. Sempre armazene a Fusion com as proteções 
de lentes fornecidas e evite colocar as lentes em qualquer 
superfície. Riscos na lente não são cobertos pela garantia.
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O recurso QuikCapture (Captura rápida) é a maneira mais rápida de 
capturar vídeos ou fotos com lapso de tempo com a Fusion. Como a 
câmera só fica ligada quando está capturando, você também economiza 
bateria.

Para capturar outros tipos de conteúdo, consulte Capturar vídeos e fotos 
(página 27).

CAPTURAR VÍDEO COM O QUIKCAPTURE (CAPTURA RÁPIDA)
1. Com a câmera desligada, pressione o botão Obturador [  ]. 

Sua câmera liga, emite vários bipes e começa a capturar vídeo 
automaticamente. As luzes de status da câmera piscam durante a 
gravação. A resolução padrão de vídeo é 5,2K30.

2. Para parar de gravar, pressione o botão Obturador [  ] novamente. 

 A câmera para a gravação, emite vários bipes e desliga 
automaticamente.

QUIKCAPTURE (CAPTURA RÁPIDA)

CAPTURAR COM LAPSO DE TEMPO COM O QUIKCAPTURE 
(CAPTURA RÁPIDA)
O modo Lapso de tempo é perfeito para mostrar como uma cena muda 
com o passar do tempo. Com o modo Foto com Lapso de tempo ou Foto 
com Lapso noturno, é possível capturar uma série de fotos para garantir a 
fotografia que você deseja.

1. Com a câmera desligada, pressione e segure o botão Obturador [  ] 
até que a captura seja iniciada. 

 

3 segundos

 A câmera será ligada, tocará um bipe diversas vezes e iniciará 
automaticamente a captura no modo atual de captura com lapso de 
tempo (Vídeos com lapso de tempo, Fotos com Lapso de tempo ou 
Fotos com Lapso noturno). As luzes de status da câmera piscam uma 
vez para cada foto capturada. 

2. Para parar a captura, pressione o botão Obturador[  ] novamente. 

 A câmera para a gravação, emite vários bipes e desliga 
automaticamente para otimizar a duração da bateria.

QUIKCAPTURE (CAPTURA RÁPIDA)
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CAPTURAR VÍDEOS E FOTOS
Você também pode usar um método mais tradicional para capturar vídeos 
e fotos, deixando a câmera ligada e capturando conforme necessário. Ao 
contrário do QuikCapture (Captura rápida), a câmera permanece ligada 
enquanto você não está capturando. Portanto, você precisa desligá-la 
manualmente para economizar bateria. (A Fusion desliga automaticamente 
após sete minutos de inatividade).

1. Pressione o botão Modo [  ] para ligar a câmera. 

2. Selecione um modo e as configurações. Para obter detalhes, consulte 
Mudar modos e configuraçőes (página 17).

3. Pressione o botão Obturador [  ]. A câmera emite um bipe e as 
luzes de status piscam durante a captura.

4. Para parar a captura de vídeo ou o lapso de tempo, pressione o botão 
Obturador [  ]. A câmera emite um bipe e as luzes de status da 
câmera piscam rapidamente.

CAPTURAR VÍDEOS E FOTOS

DESATIVAR O QUIKCAPTURE (CAPTURA RÁPIDA)
O recurso QuikCapture (Captura rápida) é ativado por padrão. Para 
desligá-lo, conecte a Fusion ao GoPro App e desligue o QuikCapture 
(Captura rápida) na lista de configurações. Para obter detalhes, consulte 
Conectar a outros dispositivos (página 34).

QUIKCAPTURE (CAPTURA RÁPIDA)
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ADICIONAR MARCAS DE DESTAQUE
É possível marcar momentos específicos no vídeo durante a gravação ou 
reprodução com as Marcas de destaque. As Marcas de destaque ajudam 
a encontrar os melhores destaques para compartilhar.

Para adicionar uma Marca de destaque, pressione o botão Modo [  ] 
ou toque em [  ] no GoPro App. 

CAPTURAR VÍDEOS E FOTOS

Você pode controlar a Fusion com a sua voz utilizando um conjunto de 
comandos específicos (consulte a lista abaixo). 

Observação: o desempenho de controle por voz pode ser influenciado pela distância, 
pelo vento e pelas condições de ruído. Mantenha o produto limpo e sem detritos.

USAR O CONTROLE POR VOZ

O controle por voz funciona melhor quando você e sua GoPro 
estão próximos.

1. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Configurações [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar a opção.

2. Pressione o botão Obturador[  ] repetidamente até chegar em 
Controle por voz [  ].

3. Pressione o botão Modo [  ] e pressione o botão Obturador 
[  ] para ligar o Controle por voz.
Observação: para economizar bateria, desligue o Controle por voz quando você  
não o estiver usando.

4. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Concluído e pressione o botão Obturador [  ] para selecionar 
a opção.

5. Diga um comando da Lista dos comandos por voz (página 30).

LISTA DOS COMANDOS POR VOZ
Dois tipos de comandos estão disponíveis com o Controle por voz: 

• Os comandos de ação permitem a captura imediata de vídeos ou 
fotos. Por exemplo, se você acabou de interromper a gravação de um 
vídeo, é possível dizer o comando para tirar uma foto ou começar a 
capturar em lapso de tempo, sem ter que mudar o modo.

• Os comandos de modo são úteis se você quer selecionar um modo e 
utilizar o botão Obturador [  ] para captura. 

CONTROLAR A GOPRO COM A SUA VOZ
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Sua câmera não precisa estar em um modo específico para capturar 
vídeo ou fotos. Você pode utilizar o comando de ação em qualquer modo. 
Sua câmera captura vídeos ou fotos de acordo com as configurações 
previamente selecionadas.

Comando de ação Descrição

GoPro comece a gravar Começa a capturar um vídeo

GoPro HiLight Adiciona uma Marca de destaque ao 
vídeo durante a gravação

GoPro pare de gravar Interrompe a captura de vídeo

GoPro tire uma foto Captura uma foto única

GoPro comece o 
disparo contínuo

Captura fotos em disparo contínuo

GoPro comece o Lapso 
de tempo

Inicia a captura com lapso de tempo

GoPro pare o Lapso 
de tempo

Interrompe a captura com lapso 
de tempo

GoPro desligue Desliga a câmera

CONTROLAR A GOPRO COM A SUA VOZ

Comando de modo Descrição

GoPro modo Vídeo Altera o modo da câmera para Vídeo 
(não captura vídeo)

GoPro modo Foto Altera o modo da câmera para Foto 
(não captura fotos)

GoPro modo Disparo 
contínuo

Altera o modo da câmera para Burst 
(Disparo contínuo) (não captura fotos 
de disparo contínuo)

GoPro modo Lapso 
de tempo

Altera o modo da câmera para Lapso 
de tempo (não captura fotos com lapso 
de tempo)

Para obter a lista mais atualizada de comandos, acesse gopro.com/help.

DICA PRO: se você estiver gravando vídeos ou capturando fotos com 
lapso de tempo, será necessário parar a gravação antes de falar um 
novo comando. 

CONTROLAR A GOPRO COM A SUA VOZ
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ALTERAR O IDIOMA DO CONTROLE POR VOZ
1. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 

Configurações [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar a opção.

2. Pressione o botão Obturador[  ] repetidamente até chegar em 
Controle por voz [  ].

3. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em Idioma 
do controle por voz [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar um novo idioma.

4. Pressione o botão Modo [  ] para destacar a opção Concluído e 
pressione o botão Obturador [  ] para selecioná-la.

DESATIVAR CONTROLE POR VOZ

1. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Configurações [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar a opção.

2. Pressione o botão Obturador[  ] repetidamente até chegar em 
Controle por voz [  ].

3. Pressione o botão Modo [  ] e pressione o botão Obturador 
[  ] para desligar o Controle por voz.

4. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Concluído e pressione o botão Obturador [  ] para selecionar 
a opção.

CONTROLAR A GOPRO COM A SUA VOZ

Você pode reproduzir o conteúdo em um computador ou em um 
dispositivo móvel. 

VISUALIZAR VÍDEOS E FOTOS EM UM COMPUTADOR
Para reproduzir vídeos e fotos em um computador, você deve, 
primeiramente, transferir esses arquivos para um computador. Para obter 
detalhes, consulte Transferir conteúdo (página 37).

Você pode ainda inserir os cartões de memória microSD diretamente em  
um computador.

VISUALIZAR VÍDEOS E FOTOS EM UM DISPOSITIVO MÓVEL

1. Conecte sua câmera ao GoPro App. Para obter detalhes, consulte 
Conectar a outros dispositivos (página 34).

2. Use os controles do aplicativo para reproduzir seus vídeos e fotos 
em seu smartphone/tablet. Você pode mover o próprio dispositivo 
ou navegar com a tela de toque para explorar por completo a 
imagem 360 .̊

DICA PRO: ao reproduzir o vídeo com o GoPro App, você pode 
selecionar os melhores momentos tocando em [  ] para adicionar uma 
Marca de destaque.

REPRODUZIR CONTEÚDO
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CONECTAR AO GOPRO APP 
O GoPro App permite que você controle a câmera de maneira remota 
utilizando um smartphone ou um tablet. Os recursos incluem controle 
total da câmera, visualização ao vivo, reprodução e compartilhamento de 
conteúdo e atualizações do software da câmera.

Conectar ao GoPro App pela primeira vez 
1. Baixe o GoPro App em seu dispositivo móvel pela Apple App Store ou 

Google Play.

2. Siga as instruções na tela do aplicativo para conectar sua câmera. 

Reconectar ao GoPro App 
Após conectar ao GoPro App pela primeira vez, você poderá se conectar 
posteriormente por meio do menu Conexões [  ] na câmera.
1. Ative a conexão sem fio da câmera:

a. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Configurações [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar a opção.

b. Pressione o botão Obturador [  ] repetidamente até chegar 
em Conexões [  ].

c. Pressione o botão Modo [  ] para destacar a opção Ligar e 
pressione o botão Obturador [  ] para selecioná-la.

d. Pressione o botão Modo [  ] para destacar a opção Sim 
e pressione o botão Obturador [  ] para ativar a conexão 
sem fio.

e. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Concluído e pressione o botão Obturador [  ] para selecionar 
a opção.

2. No GoPro App, siga as instruções na tela para conectar sua câmera.

CONECTAR A OUTROS DISPOSITIVOS

CONECTAR AO SMART REMOTE OU REMO
Para obter mais detalhes sobre como conectar a Fusion ao Smart Remote 
ou Remo (Controle remoto ativado por voz à prova d'água), consulte o 
manual de usuário do dispositivo em gopro.com/help.

CONECTAR A DISPOSITIVOS BLUETOOTH
Você pode conectar sua GoPro a dispositivos Bluetooth que 
rastreiam estatísticas sobre sua atividade. Os dados são adicionados 
automaticamente ao seu vídeo para criar registros mais atraentes de 
sua atividade.

1. Conecte sua câmera ao GoPro App. Para obter detalhes, consulte 
Conectar ao GoPro App (página 34).

2. No aplicativo, abra as configurações da câmera e toque em 
Dispositivos Bluetooth.

3. Siga as instruções na tela.

CONECTAR A OUTROS DISPOSITIVOS
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CONECTAR A OUTROS DISPOSITIVOS

SELECIONAR UMA VELOCIDADE DE CONEXÃO DIFERENTE
Por padrão, sua GoPro utiliza a banda de Wi-Fi de 5 GHz para se 
conectar a outros dispositivos. Essa banda proporciona velocidades 
de transferência superiores a 2,4 GHz. A velocidade de transferência 
influencia o tempo necessário para que seus vídeos e fotos sejam 
copiados no celular.

Para usar a banda de 5 GHz, o seu celular e a região devem também 
funcionar com a banda em questão. Senão, é possível alterar a banda de 
Wi-Fi na sua GoPro para 2,4 GHz.

1. Pressione o Modo botão [  ] repetidamente até chegar em 
Configurações [  ], e pressione o Obturador botão [  ] para 
selecionar a opção.

2. Pressione o Obturador botão [  ] repetidamente até chegar em 
Conexões [  ].

3. Pressione o Modo botão [  ] para destacar a Banda.

4. Pressione o Obturador botão [  ] para selecionar 2,4 GHz.

5. Pressione o botão Modo [  ] para destacar a opção Concluído e 
pressione o botão Obturador [  ] para selecioná-la.

Studio Fusion é um software gratuito da GoPro que permite que você 
importe, una, corte e compartilhe conteúdo esférico. Apesar do vídeo 
da Fusion ser capturado com FOV (Campo de visão) esférico, a função 
Overcapture permite que você extraia um vídeo de alta qualidade em 
1080p30 otimizado para telas planas.

TRANSFERIR CONTEÚDO PARA UM COMPUTADOR 
Para reproduzir vídeos e fotos em um computador ou dispositivo de 
armazenamento em massa, primeiro transfira esses arquivos para 
ele. A transferência também libera espaço nos cartões microSD para 
novos conteúdos.

1. Baixe e instale o Studio Fusion em gopro.com/apps.

2. Conecte a câmera ao computador usando o cabo USB-C incluído. 

3. Ligue a câmera e siga as instruções na tela no software para visualizar 
e unir o seu conteúdo.

TRANSFERIR CONTEÚDO UTILIZANDO UM LEITOR DE CARTÃO 
É necessário usar um leitor de cartão para transferir fotos RAW.

1. Baixe e instale o Studio Fusion em gopro.com/apps.

2. Para cada cartão microSD, siga estes passos:

a. Insira um cartão microSD em um leitor de cartão e conecte o 
leitor de cartão a um computador.

b. Utilize o gerenciador de arquivos do seu computador  
para transferir manualmente os arquivos do cartão para  
seu computador.

3. Abra o Studio Fusion e siga as instruções na tela para visualizar e unir 
o conteúdo.

TRANSFERIR CONTEÚDO

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/apps
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O modo Vídeo contém um modo de captura: Vídeo (padrão). Para obter 
mais detalhes sobre como mudar as configurações, consulte Mudar 
modos e configuraçőes (página 17).

VÍDEO
Este modo de captura grava vídeo. A resolução padrão é de 5,2K30. Para 
obter mais informações, consulte estes tópicos:

Resoluçőes de vídeo da Fusion (página 41)

Protune (página 52)

MODO VÍDEO: MODO CAPTURA

RESOLUÇÃO DE VÍDEO
A resolução de vídeo (RES) se refere ao número de linhas horizontais no 
vídeo. Por exemplo, 3K significa que o vídeo tem 3.000 linhas horizontais, 
cada uma com a largura de 1.504 pixels. Números maiores de linhas 
e pixels resultam em mais detalhes e nitidez. Portanto, um vídeo com 
resolução de 5,2K é considerado de qualidade superior em relação ao 
de 3K, porque consiste em 4.992 linhas, cada uma com uma largura de 
2.496 pixels.

MODO VÍDEO: CONFIGURAÇÕES

5,2K

3K

1080p
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Use esta tabela para ajudá-lo a determinar a melhor resolução para 
sua atividade.

Resolução de vídeo Uso recomendado

5,2K30

Conteúdos belos em alta resolução. Permite 
vídeos do OverCapture em 1080p30 com 
aparência GoPro tradicional. Como resulta 
em uma área de visualização grande, é 
recomendada para a maior parte das situações.

3K60

Uma alta taxa de quadros produz os resultados 
mais estáveis e com mais imersão para captura 
de atividades de ação rápida. Permite vídeos 
do OverCapture em taxa fixa de 720p60. Essa 
taxa de quadros por segundo oferece uma 
reprodução mais natural em HMDs (head-
mounted displays) e permite usar a câmera lenta 
durante a edição.

MODO VÍDEO: CONFIGURAÇÕES

QUADROS POR SEGUNDO (FPS)
Quadros por segundo (FPS) se referem ao número de quadros de vídeo 
que são capturados em cada segundo. 

Ao selecionar uma combinação de resolução e taxa de quadros por 
segundo, leve em consideração a atividade que deseja capturar. Para 
obter mais detalhes, consulte Resoluçăo de vídeo (página 39).

PROPORÇÃO DE IMAGEM
Fusion captura resoluções de vídeo com proporção da imagem de 16:9, 
que é o padrão das televisões e programas de edição. 

CAMPO DE VISÃO (FOV)
O FOV (Campo de visão) se refere a quanto da cena (medida em graus) 
pode ser capturado pela lente da câmera. O FOV (Campo de visão) para 
todos os vídeos da Fusion é Esférico, o que captura uma visualização de 
360˚ completa.

RESOLUÇÕES DE VÍDEO DA FUSION 

Resoluções 
de vídeo 
(RES)

FPS (NTSC/PAL)* FOV (Campo 
de visão)

Resolução 
da tela

5,2K 
(padrão)

30/25 Esférico 4992X2496

3K 60/50 Esférico 3000X1504

*NTSC e PAL se referem a formatos de vídeo, que dependem da região onde você se 
encontra. Para obter mais informações, consulte Formato de vídeo (página 56).

MODO VÍDEO: CONFIGURAÇÕES
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ALTAS RESOLUÇÕES/ALTA TAXA DE QUADROS

Ao capturar vídeos em altas resoluções ou altas taxas de quadros em 
ambientes com temperaturas elevadas, a câmera pode aquecer e usar 
mais energia.

Além disso, a falta de fluxo de ar ao redor da câmera ou o uso dela com o 
GoPro App aumenta ainda mais a temperatura e o consumo de energia da 
câmera, diminuindo o tempo de gravação.

A câmera foi projetada para identificar situações de superaquecimento 
e desligar quando necessário. Se a câmera esquentar muito, uma 
mensagem na tela aparecerá indicando que a câmera está desligando. 
Para obter detalhes, consulte Mensagens importantes (página 58).

Ao fazer gravações em modos de vídeo de alto desempenho, capture 
vídeos menores com a câmera em uma posição fixa e/ou limite o uso de 
funções que aumentam o consumo de energia, como o GoPro App. Para 
controlar a câmera remotamente em temperaturas mais elevadas, use um 
controle remoto da GoPro ou o Remo (Controle remoto ativado por voz à 
prova d'água) (ambos vendidos separadamente) em vez do GoPro App.

PROTUNE

O Protune está disponível para o modo de captura de vídeo. Para 
obter detalhes sobre as configurações do Protune, consulte Protune 
(página 52).

MODO VÍDEO: CONFIGURAÇÕES

O modo Foto única contém três modos de captura: Única (padrão), Foto 
noturna e Disparo contínuo. Todas as fotos são capturadas em 18 MP com 
um FOV (Campo de visão) esférico. Cada modo de captura possui suas 
próprias configurações. Para obter mais detalhes sobre como mudar as 
configurações, consulte Mudar modos e configuraçőes (página 17).

FOTO ÚNICA
Captura uma foto única quando o botão Obturador é pressionado. Para 
obter mais informações, consulte estes tópicos:

Formato RAW (página 45)

Protune (página 52)

FOTO NOTURNA
Fotos em visão noturna são capturadas em iluminação fraca ou escura. 
O obturador permanece aberto por mais tempo, permitindo que mais luz 
entre em ambientes escuros; por isso, a Foto noturna não é recomendada 
para fotos manuais ou fotos com a câmera montada, mas em movimento 
durante a exposição. Para obter mais informações, consulte estes tópicos:

Obturador (Foto noturna) (página 44)

Protune (página 52)

DISPARO CONTÍNUO
O disparo contínuo captura até 30 fotos em 1 segundo, sendo perfeito 
para capturar atividades com movimentos rápidos. Para obter mais 
informações, consulte estes tópicos:

Taxa (página 44)

Protune (página 52)

MODO FOTO: MODOS DE CAPTURA
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TAXA

Esta configuração se aplica apenas ao disparo contínuo. Taxas disponíveis:

• 30 fotos em 1, 2, 3 ou 6 segundos 

• 10 fotos em 1, 2 ou 3 segundos

• 5 fotos em 1 segundo

• 3 fotos em 1 segundo

A taxa padrão é de 30 fotos em 1 segundo.

OBTURADOR (FOTO NOTURNA)

Dentro do modo Foto, o Obturador se aplica apenas à Foto noturna. Esta 
configuração permite que você determine o tempo que o obturador ficará 
aberto. As opções para esta configuração são automático e 2, 5, 10, 20 e 
30 segundos. A opção padrão é 2 segundos.

Configurações Exemplos

Automático 
(até 2 segundos)

Nascer do sol, pôr do sol, amanhecer, anoitecer, 
crepúsculo, noite

2 segundos, 
5 segundos, 
10 segundos

Amanhecer, anoitecer, crepúsculo, trânsito 
noturno, roda-gigante, fogos de artifício, 
pintura com luz

20 segundos Céu noturno (com luz)

30 segundos Céu noturno, Via Láctea (escuridão total)

DICA PRO: para melhorar o foco ao usar o modo Foto noturna, monte a 
câmera no tripé Fusion Grip ou outra superfície estável e imóvel.

MODO FOTO: CONFIGURAÇÕES

FORMATO RAW

Quando esta configuração está ativada, todas as fotos são capturadas 
com uma cópia em .jpg para visualização imediata em sua câmera ou 
compartilhamento com o GoPro App. As fotos RAW são salvas como 
arquivos .gpr, que se baseiam no formato .dng da Adobe. Esses arquivos 
podem ser usados no Adobe Camera Raw (ACR), versão 9.7 ou posterior. 
Você também pode usar o Adobe Photoshop Lightroom CC (versão 
2015.7 ou posterior) e o Adobe Photoshop Lightroom 6 (versão 6.7 
ou posterior).

O formato RAW está disponível apenas para o modo de captura de foto. 
As opções para essa configuração são Desligado (padrão) e Ligado. 

DICA PRO: as fotos no formato .gpr são capturadas no mesmo local e 
com o mesmo nome de arquivo dos arquivos .jpg. Para acessá-los, insira 
os cartões microSD em um leitor de cartão e localize os arquivos com o 
gerenciador de arquivos do seu computador.
 

PROTUNE

Dentro do modo Foto noturna, o Protune está disponível para todos 
os modos de captura (Foto, Foto noturna e Disparo contínuo). Para 
obter detalhes sobre as configurações do Protune, consulte Protune 
(página 52).

MODO FOTO: CONFIGURAÇÕES
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O modo Lapso de tempo contém três modos de captura: Vídeos com 
lapso de tempo, Fotos com lapso de tempo (padrão) e Fotos com Lapso 
noturno. Cada modo de captura possui suas próprias configurações. Para 
obter mais detalhes sobre como mudar as configurações, consulte Mudar 
modos e configuraçőes (página 17).

VÍDEOS COM LAPSO DE TEMPO
Os Vídeos com lapso de tempo criam vídeos dos quadros capturados em 
intervalos específicos. Esta opção permite que você capture um evento 
em lapso de tempo e o visualize ou compartilhe imediatamente como um 
vídeo. Os Vídeos com lapso de tempo estão disponíveis em ambas as 
resoluções e são capturados sem áudio. 

A resolução padrão para Vídeos com lapso de tempo é 5,2K30, com o 
intervalo padrão definido em 0,5 segundo. Para obter mais informações, 
consulte estes tópicos:

Resoluçőes de vídeo da Fusion (página 41)

Intervalo (Lapso de tempo) (página 49)

FOTO COM LAPSO DE TEMPO
As Fotos com lapso de tempo capturam uma série de fotos em intervalos 
específicos. Use este modo para capturar fotos de qualquer atividade e 
escolha as melhores mais tarde.

O intervalo padrão para fotos com lapso de tempo é de 0,5 segundo. Para 
obter mais informações, consulte estes tópicos:

Intervalo (Lapso de tempo) (página 49) 

Protune (página 52)

MODO LAPSO DE TEMPO: 
MODOS DE CAPTURA

MODO LAPSO DE TEMPO: 
MODOS DE CAPTURA

FOTO COM LAPSO NOTURNO
A Foto com Lapso noturno captura uma série de fotos em intervalos 
determinados quando há pouca luz. O obturador continua aberto por mais 
tempo para permitir a entrada de mais luz em ambientes escuros.

No modo Foto com Lapso noturno, o intervalo padrão é Automático e a 
configuração padrão do obturador padrão é de 2 segundos. Para obter 
mais informações, consulte estes tópicos:

Obturador (Lapso de tempo) (página 51)

Intervalo (Lapso de tempo) (página 49) 

Protune (página 52)
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RESOLUÇÃO E FOV (CAMPO DE VISÃO) DE VÍDEOS COM LAPSO 
DE TEMPO
A resolução de vídeo (RES) se refere ao número de linhas horizontais no 
vídeo. Por exemplo, 3K significa que o vídeo tem 3.000 linhas horizontais, 
cada uma com a largura de 1.504 pixels. Números maiores de linhas 
e pixels resultam em mais detalhes e nitidez. Portanto, um vídeo com 
resolução de 5,2K é considerado de qualidade superior em relação ao 
de 3K, porque consiste em 5.228 linhas, cada uma com uma largura de 
2.624 pixels.

O FOV (Campo de visão) se refere a quanto da cena (medida em graus) 
pode ser capturado pela lente da câmera.

Os Vídeos com lapso de tempo estão disponíveis em todas as resoluções. 

CAMPO DE VISÃO (FOV) PARA LAPSO DE TEMPO

O FOV (Campo de visão) para todos os modos de captura em lapso de 
tempo é esférico.

MODO LAPSO DE TEMPO: 
CONFIGURAÇÕES

INTERVALO (LAPSO DE TEMPO)

A configuração de intervalo determina o tempo decorrido entre cada 
quadro capturado.

Intervalos de Fotos com lapso de tempo e Vídeos com lapso de tempo 
 
Os intervalos disponíveis para Vídeos com lapso de tempo são de 0,5 
(padrão), 1, 2, 5, 10, 30 e 60 segundos. 

Intervalo Exemplos

0,5 a 2 segundos Surfe, ciclismo ou outro esporte

2 segundos Esquina de rua movimentada

5 a 10 segundos
Cenas em dias nublados ou ambientes externos 
com longa duração

10 a 60 segundos
Atividades prolongadas, como obras de 
construção e de arte

 

MODO LAPSO DE TEMPO: 
CONFIGURAÇÕES
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Intervalo de fotos com Lapso noturno
O intervalo determina a taxa em que as fotos são capturadas. Os 
intervalos para Lapso noturno são Auto (Automático), 4, 5, 10, 15, 20 e 
30 segundos e 1, 2, 5, 30 e 60 minutos. 

O Automático (padrão) faz com que o intervalo corresponda à 
configuração do Obturador. Por exemplo, se o Obturador estiver definido 
para 10 segundos e o intervalo estiver definido como automático, a 
câmera capturará uma foto a cada 10 segundos. As fotos são capturadas 
em 18 MP.

Intervalo Exemplos

Automático
Ideal para todas as exposições. Captura o mais 
rápido possível, dependendo da configuração 
do Obturador.

4 a 5 segundos
Cenas urbanas noturnas, luzes urbanas ou 
cenas com movimento

10 a 15 segundos
Luz branda com mudanças suaves na cena, 
como nuvens noturnas com lua clara

20 a 30 segundos
Baixa luminosidade ou mudanças muito lentas 
na cena, como estrelas com pouquíssima luz 
ambiente ou luz urbana

MODO LAPSO DE TEMPO: 
CONFIGURAÇÕES

MODO LAPSO DE TEMPO: 
CONFIGURAÇÕES

OBTURADOR (LAPSO DE TEMPO)

No modo Lapso de tempo, esta configuração se aplica apenas a fotos 
com Lapso noturno. O Obturador permite que você determine o tempo 
que o obturador ficará aberto. A opção padrão é 2 segundos.

Use esta tabela para ajudar a selecionar a configuração mais apropriada 
para a sua atividade:

Configurações Exemplos

Automático 
(até 2 segundos)

Nascer do sol, pôr do sol, amanhecer, anoitecer, 
crepúsculo, noite

2 segundos, 
5 segundos, 
10 segundos

Amanhecer, anoitecer, crepúsculo, trânsito 
noturno, roda-gigante, fogos de artifício, pintura 
com luz

15 segundos, 
20 segundos

Céu noturno (com luz)

30 segundos Céu noturno, Via Láctea (escuridão total)

DICA PRO: para melhorar o foco ao usar o Lapso noturno para fotos, 
monte a câmera no tripé Fusion Grip ou outra superfície estável e imóvel.

PROTUNE

No modo Foto com Lapso de tempo, o Protune está disponível para fotos 
com Lapso de tempo e fotos com Lapso noturno. Para obter detalhes 
sobre as configurações do Protune, consulte Protune (página 52).



52 53

PROTUNE

O Protune libera todo o potencial da câmera, produzindo imagens 
com qualidade incrível, bem como vídeos e fotos de nível de cinema, 
otimizados para produções profissionais. O Protune fornece aos criadores 
de conteúdo mais flexibilidade e eficiência no fluxo de trabalho do 
que nunca.

O Protune é compatível com ferramentas profissionais de correção de cor, 
com o Studio Fusion e com outros programas de edição de fotos.

O Protune permite o controle manual do ISO e da Compensação do valor 
de exposição para o controle avançado e a personalização de seus vídeos 
e fotos.

PROTUNE

O Protune está disponível como configuração avançada para modos de 
captura compatíveis. As opções para essa configuração são Desligado 
(padrão) e Ligado. Quando o Protune está ligado, [  ] aparece nas 
exibições da câmera. 

O Protune não está disponível para Vídeos com lapso de tempo.  
O Protune está disponível para todas as resoluções de foto e vídeo. 

As mudanças feitas na configuração do Protune em um modo de captura 
são aplicáveis apenas para aquele modo de captura. Por exemplo, alterar 
a Compensação do valor de exposição para fotos noturnas não altera a 
Compensação do valor de exposição para fotos de disparo contínuo.

PROTUNE

ISO

O ISO determina a sensibilidade à luz da câmera e cria uma troca entre o 
brilho e o ruído de imagem resultante. Ruído de imagem refere-se ao grau 
de granularidade da imagem.

Em baixa luminosidade, aumentar o ISO resulta em imagens mais claras, 
porém com mais ruído de imagem. Valores mais baixos resultam em 
menos ruído de imagem, porém em imagens mais escuras. Ao alterar  
essa configuração, o display de toque mostra o efeito em sua  
imagem imediatamente. 

Valores de ISO para fotos:

Valores de ISO para vídeos:

Imagem mais escura 
Menos ruído de imagem

Imagem mais clara 
Mais ruído de imagem

100 200 400 800

Imagem mais escura 
Menos ruído de imagem

Imagem mais clara 
Mais ruído de imagem

400 1.600 6.400
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O comportamento do ISO depende da configuração do Obturador:

• Obturador no Automático: o ISO selecionado é usado como o valor 
máximo de ISO. O valor de ISO aplicado pode ser menor, dependendo 
das condições de iluminação. Os valores disponíveis de ISO são 6.400, 
3.200, 1.600, 1.200, 800, 400.

• Obturador não está no Automático: a ISO selecionado é usado como o 
valor máximo de ISO, a menos que você toque em [  ] na parte inferior 
da tela para bloquear o valor. Os valores disponíveis de ISO são 6.400, 

3.200, 1.600, 1.200, 800 e 400.

COMPENSAÇÃO DO VALOR DE EXPOSIÇÃO 
(COMP. VLR DE EXPOS.)

A compensação do valor de exposição afeta o brilho do seu vídeo ou foto. 
Ajustar essa configuração pode melhorar a qualidade de imagem ao fazer 
capturas em ambientes com condições de iluminação contrastante. 

As opções desta configuração variam de -2,0 a +2,0. A configuração 
padrão é 0. Valores mais altos resultam em imagens mais claras. 

DICA PRO: a compensação de valor de exposição ajusta o brilho na 
configuração existente de ISO. Se o brilho já atingiu a configuração de 
ISO em um ambiente de pouca luz, aumentar a compensação de valor da 
exposição não terá nenhum efeito. Para continuar aumentando o brilho, 
selecione um valor mais alto para o ISO.

REDEFINIR
Essa opção restaura todas as configurações do Protune para os  
valores padrão.

PROTUNE PERSONALIZAR A GOPRO

De alterar o volume do bipe a desligar as luzes de status, você pode 
configurar sua câmera para funcionar como desejar. 

ALTERAR PREFERÊNCIAS 
1. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 

Configurações [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar a opção.

2. Pressione o botão Obturador [  ] repetidamente até chegar em 
Preferências [  ].

3. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar na 
configuração que deseja alterar.

4. Pressione o botão Obturador [  ] para selecionar uma nova opção.

5. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Concluído e pressione o botão Obturador [  ] para selecionar 
a opção.

VOLUME DO BIPE

Configura o volume dos alertas sonoros da GoPro. As opções são: Off 
(Desligado), Low (Baixo), Medium (Médio) e High (Alto) (padrão).

LED

Configura quais luzes de status piscarão. As opções são All On (Todas 
ligadas) (padrão) e All Off (Todas desligadas).

DICA PRO: desligue as luzes de status se você estiver capturando em 
uma área com janelas ou espelhos que possam causar reflexos na captura.
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DATA HORA

A data e a hora são atualizadas automaticamente ao conectar sua câmera 
ao GoPro App ou ao Studio Fusion. Porém, você pode alterar estas 
configurações manualmente, caso necessário. 
Observação: se a bateria for removida da câmera por um período prolongado, será 
necessário reconfigurar a data e a hora (de modo automático ou manual).

GPS

Captura o local onde seus vídeos e fotos são feitos. Para ver essa 
informação, visualize o vídeo ou a foto em um aplicativo compatível  
para desktop ou dispositivo móvel. Para obter mais detalhes, acesse  
gopro.com/help.

Essa configuração está disponível somente quando você conecta a Fusion 
ao GoPro App. Para obter detalhes, consulte Conectar ao GoPro App 
(página 34).

FORMATO DE VÍDEO

Configura as taxas de quadros regionais que sua câmera usará para 
reproduzir e gravar vídeo em uma TV/HDTV. Selecionar a opção 
apropriada para a sua região evitará que o vídeo falhe ao capturar 
imagens em ambientes fechados.

PERSONALIZAR A GOPRO

Configuração Descrição

NTSC (padrão)
Selecione esta opção para reproduzir vídeo 
em uma TV NTSC (maioria das televisões na 
América do Norte)

PAL 
Selecione esta opção para reproduzir vídeo 
em uma TV PAL (maioria das televisões fora 
da América do Norte)

LUZ DE STATUS DA TELA

Controla a luz de fundo na tela de status. As opções disponíveis são On 
(Ativado) (padrão) e Off (Desativado).

IDIOMA

Configura o idioma que aparece na câmera. Essa configuração está 
disponível somente quando você conecta a Fusion ao GoPro App. Para 
obter detalhes, consulte Conectar ao GoPro App (página 34).

PERSONALIZAR A GOPRO

http://gopro.com/help
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Fusion alerta você sempre que há um problema com a câmera ou com os 
cartões de memória microSD. As mensagens mais importantes que você 
pode ver estão listadas abaixo.

MENSAGEM DE TEMPERATURA

TOO HOT - 
SHUTTING 
DOWN (MUITO 
QUENTE - 
DESLIGANDO)

A mensagem aparece na tela de status quando a 
câmera esquenta muito e precisa esfriar. Basta 
deixá-la esfriar antes de tentar usá-la novamente. 
A câmera foi projetada para identificar situações de 
superaquecimento e desligar quando necessário.

 

ÍCONE DE REPARO DO ARQUIVO

FILE DAMAGED 
(ARQUIVO 
DANIFICADO)

Se uma gravação parou abruptamente e um 
arquivo de vídeo não foi salvo corretamente, ele 
pode ser corrompido. Se isso acontecer, a câmera 
mostrará a mensagem FILE DAMAGED (ARQUIVO 
DANIFICADO). Pressione o botão Obturador para 
reparar o arquivo. Quando o processo estiver 
finalizado, você receberá uma mensagem avisando 
se o reparo foi bem-sucedido ou se falhou. Pressione 
qualquer botão para continuar usando a câmera.

 

MENSAGENS IMPORTANTES MENSAGENS IMPORTANTES

MENSAGENS DO CARTÃO MICROSD

NO SD 
(SEM SD)

Nenhum cartão presente. A câmera precisa de 
um cartão microSD, microSDHC ou microSDXC 
(vendidos separadamente) para capturar vídeos e 
fotos. A mensagem indica qual cartão está faltando.

SD CARDS 
FULL 
(CARTÕES 
SD CHEIOS)

Os cartões estão cheios. Exclua alguns arquivos ou 
insira outros cartões.

SD ERROR 
(ERRO NO 
CARTÃO SD)

A câmera não consegue ler o formato do cartão. 
Reformate os cartões na câmera.
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REINICIAR A GOPRO

REINICIAR A GOPRO
Se a câmera não responder, pressione e segure o botão Modo [  ] 
por oito segundos para desligar a câmera e depois reiniciá-la. Todas as 
configurações são mantidas. 

REDEFINIR TODAS AS CONFIGURAÇÕES PARA O PADRÃO
Esta opção redefine todas as configurações da sua câmera para o padrão, 
exceto data, hora e o nome de usuário e senha da sua câmera.

1. Conecte a Fusion ao GoPro App.

2. Abra as configurações e toque em Reset Defaults (Restaurar 
padrões). Para obter detalhes, consulte Conectar a outros 
dispositivos (página 34).

REDEFINIR AS CONEXÕES
Esta opção limpa a lista de conexões e redefine a senha da câmera. Ao 
redefinir as conexões, é necessário reconectar os dispositivos desejados 
à sua GoPro.

1. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Configurações [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar a opção.

2. Pressione o botão Obturador [  ] repetidamente até chegar em 
Conexões [  ].

3. Pressione o botão Modo[  ] repetidamente até chegar em 
Redefinir e pressione o botão Obturador [  ] para selecionar 
a opção.

4. Pressione o botão Modo[  ] para destacar a opção Redefinir e 
pressione o botão Obturador [  ] para selecioná-la. Fusion redefine 
automaticamente as conexões e desliga a câmera.

RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA
Siga os passos abaixo para restaurar as configurações e a senha da 
câmera, e descadastrar a câmera da sua conta GoPro Plus. Esta 
opção é útil se você quiser revender a câmera e desejar redefini-la ao 
estado original. 

1. Pressione o botão Modo [  ] repetidamente até chegar em 
Configurações [  ] e pressione o botão Obturador [  ] para 
selecionar a opção. 

2. Pressione o botão Obturador [  ] repetidamente até chegar em 
Preferências [  ].

3. Pressione o botão Modo[  ] repetidamente até chegar em 
Redefinir e pressione o botão Obturador [  ] para selecionar 
a opção.

4. Pressione o botão Modo[  ] para destacar a opção Redefinir e 
pressione o botão Obturador [  ] para selecioná-la. Fusion restaura 
as configurações de fábrica e reinicia a câmera.

A redefinição das configurações de fábrica não apaga todo o conteúdo do 
cartão microSD. Para limpar o cartão microSD, consulte Reformatar os 
cartőes microSD (página 9). 

REINICIAR A GOPRO
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PRENDER A CÂMERA A SUPORTES FUSION
Os Suportes Fusion facilitam a instalação da câmera em superfícies 
curvas e planas de bicicletas, veículos e equipamentos. Fusion é à prova 
d'água até 5 m de profundidade com as portas fechadas, não é necessário 
usar uma caixa adicional ao utilizar a câmera na água ou perto dela.

Suporte curvo Fusion Suporte plano Fusion

1. Fixe o Suporte Fusion a uma superfície limpa e lisa. Siga as Instruçőes 
de montagem (página 63).

2. Utilize o parafuso de ajuste manual para fixar as hastes de montagem 
da Fusion ao suporte.

MONTAGEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Siga estas instruções quando for fixar os suportes adesivos:

• Fixe os suportes adesivos pelo menos 24 horas antes da utilização.

• Os suportes adesivos devem ser montados somente sobre superfícies 
lisas. Superfícies texturizadas ou porosas não permitem uma fixação 
adequada. Ao aplicar o suporte, pressione-o firmemente no local e 
garanta um contato completo sobre toda a superfície.

• Aplique os suportes adesivos somente em superfícies limpas e secas. 
Cera, óleo, poeira e outros resíduos podem reduzir a adesão, gerando 
uma fraca fixação e o risco de perda da câmera.

• Fixe os suportes adesivos em condições de temperatura ambiente. Os 
adesivos não serão fixados corretamente se aplicados em ambientes 
úmidos e frios, como também em superfícies úmidas e frias.

• Verifique os regulamentos e a leis locais estaduais para garantir que 
a fixação da câmera a equipamentos (por exemplo, equipamentos de 
caça) seja permitida. Sempre aja de acordo com os regulamentos que 
restringem o uso de eletrônicos ou câmeras de consumo.

• Durante atividades aquáticas, use alças para câmera (vendidas 
separadamente) para maior segurança e para manter a 
câmera flutuando.

MONTAGEM
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MONTAGEM

AVISO: o suporte curvo Fusion não é recomendado para 
montagem no capacete. Para montar a Fusion em um 
capacete, use o suporte adesivo curvo e a fivela de montagem. 
Esses itens estão disponíveis no kit de suportes de montagem 
(vendido separadamente) em gopro.com. 

Para evitar ferimentos, não use um cabo ao montar a câmera 
em um capacete. Não monte a câmera diretamente em esquis 
ou pranchas de snowboard.

Para obter mais informações sobre suportes, acesse gopro.com.

AVISO: caso utilize a câmera com um suporte ou faixa da 
GoPro para o uso em capacetes, sempre utilize um capacete 
que atenda aos padrões aplicáveis de segurança. 

Escolha o capacete certo para seu esporte ou atividade 
específica e certifique-se de que ele seja do tamanho e 
formato exato para você. Inspecione o capacete para garantir 
que ele esteja em boas condições e siga as instruções do 
fabricante do capacete sobre seu uso seguro. 

Qualquer capacete que tenha sofrido grande impacto deve 
ser substituído. Nenhum capacete pode proteger contra 
ferimentos em todos os acidentes.

MONTAGEM

REMOVER AS HASTES DE MONTAGEM
Remover as hastes de montagem permite que você repouse a Fusion 
sobre a parte inferior.

1. Vire para cima as abas das hastes de montagem.

2. Deslize as hastes de montagem para removê-las da câmera.
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MONTAGEM

PRENDER AS HASTES DE MONTAGEM NOVAMENTE
As hastes de montagem permitem a você prender a Fusion aos 
suportes GoPro.

1. Deslize as hastes de montagem para prendê-las na câmera.

 

2. Fixe as abas no lugar.

Em algumas situações, como ao capturar conteúdo ao carregar a Fusion, 
pode ser útil remover a porta lateral para acessar a porta USB-C. 

AVISO: remova as porta lateral somente quando estiver 
utilizando a câmera em um ambiente seco e sem poeira. Com 
a porta aberta ou removida, a câmera não é à prova d'água. 
Nunca opere a câmera com a porta da bateria aberta.

REMOVER AS PORTA LATERAL

1. Pressione e segure o botão de Liberação da trava e deslize a porta 
para abri-la.

2. Puxe a tampa da câmera.

REMOVER A PORTA LATERAL
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REMOVER A PORTA LATERAL

RECOLOCAR A PORTA LATERAL
1. Pressione e segure o botão de Liberação da trava e estenda a aba 

da porta.

2. Pressione a aba sobre a pequena barra prateada.

Siga estas instruções para obter o melhor desempenho da câmera:

• Sempre guarde a câmera no Estojo para Fusion quando não estiver 
em uso. As lentes ficam expostas para capturar conteúdo esférico 
e portanto estão desprotegidas. Riscos nas lentes não são cobertos 
pela garantia.

• Para proteger as lentes de danos, não repouse a Fusion com a frente 
ou a traseira na superfície. Certifique-se de que as lentes não estejam 
apoiadas contra qualquer superfície.

• Para limpar as lentes, passe um pano macio, sem fiapos. Se resíduos 
entrarem entre a lente e o anel de corte, remova-os com água ou ar. 
Não insira objetos estranhos ao redor da lente.

• Quando a Fusion não estiver em uso, certifique-se de guardá-la no 
Estojo para Fusion para proteger as lentes contra danos.

• A câmera é à prova d'água até 5 m de profundidade, sem necessidade 
de caixa. Certifique-se de que as portas estejam fechadas antes de 
utilizar a câmera na água, na sujeira, na areia ou perto delas. 

• Antes de fechar as portas, certifique-se de que a vedação esteja livre 
de resíduos. Se necessário, limpe com um pano.

• Antes de abrir as portas, certifique-se de que a câmera esteja livre 
de água ou resíduos. Se necessário, lave a câmera com água limpa e 
seque com um pano.

MANUTENÇÃO
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MANUTENÇÃO

• Se areia ou resíduos endurecerem ao redor das portas, deixe a 
câmera de molho em água morna por 15 minutos e então enxágue 
abundantemente para remover os resíduos antes de abrir as portas. 

• Para ter o melhor desempenho do áudio, agite a câmera ou sopre nos 
microfones para remover água e resíduos dos orifícios do microfone. 
Para evitar danos às membranas internas à prova d'água, não use ar 
comprimido para assoprar os furos do microfone.

• Após usar em água salgada, lave a câmera com água doce e seque-a 
com um pano macio.

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

MAXIMIZAR A DURAÇÃO DA BATERIA
Uma mensagem aparecerá na tela de status se a bateria estiver abaixo de 
10%. Se a bateria atingir 0% enquanto estiver gravando, a câmera salvará 
o arquivo e desligará.

Para maximizar a duração da bateria, siga estas instruções sempre 
que possível:

• Desligue a conexão sem fio

• Desligue o GPS

• Desligue o Protune

• Use o QuikCapture (Captura rápida) (página 24)

GRAVAR ENQUANTO CARREGA
Ao utilizar o cabo USB-C que acompanha a câmera, você pode capturar 
vídeos e fotos enquanto a câmera está conectada a um carregador USB, 
ao Supercharger da GoPro, a outro carregador da GoPro ou à Bateria 
portátil da GoPro. Embora a bateria não carregue durante a gravação, 
você pode usar um dos métodos acima para alimentar a câmera e obter 
maior tempo de gravação. Ao parar a gravação, ela volta a carregar. (Não 
é possível gravar enquanto a câmera é carregada no computador.)

AVISO: como a porta lateral está aberta durante o carregamento, a 
câmera não é à prova d'água nessa situação.

AVISO: utilizar um carregador de parede diferente do 
dispositivo de carregamento GoPro pode danificar a bateria da 
câmera e resultar em incêndio ou vazamentos. Com exceção 
do Supercharger da GoPro (vendido separadamente), use 
apenas carregadores com a seguinte marcação: Saída 5V 
1-3A. Caso você não saiba a tensão e a amperagem do seu 
carregador, utilize o cabo USB incluso para carregar a câmera 
em seu computador. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DA BATERIA
A câmera contém componentes sensíveis, incluindo a bateria. Evite expor 
a câmera a temperaturas muito frias ou quentes. Condições de baixa ou 
alta temperatura podem reduzir a duração da bateria temporariamente 
ou fazer com que a câmera pare de funcionar temporariamente. Evite 
mudanças bruscas de temperatura ou de umidade ao usar a câmera, já 
que um processo de condensação pode acontecer dentro ou fora dela.

Não seque a câmera ou a bateria por meio de uma fonte de aquecimento 
externa, como um forno micro-ondas ou secador de cabelo. Os termos de 
garantia não cobrem danos causados à câmera ou à bateria pelo contato 
com líquidos dentro da câmera.

Não guarde a bateria junto a objetos de metal, como moedas, chaves ou 
colares. Se o terminal da bateria entrar em contato com objetos de metal, 
poderá causar um incêndio.

Não faça nenhuma alteração não autorizada na câmera. Fazer alguma 
alteração pode comprometer a segurança, a conformidade normativa e o 
desempenho, bem como anular a garantia.

AVISO: não derrube, desmonte, abra, esmague, dobre, 
deforme, perfure, fragmente, ponha no forno de micro-ondas, 
incinere ou pinte a câmera ou a bateria. Não introduza objetos 
estranhos na abertura da bateria de sua câmera. Não utilize a 
câmera ou bateria se estiver danificada, por exemplo, se tiver 
uma rachadura, perfuração ou tiver sido danificada por água. 
Desmontar ou perfurar a bateria pode causar uma explosão 
ou incêndio.

 

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

DESCARTE DA BATERIA
A maioria das baterias de íon-lítio recarregáveis é classificada como não 
perigosa e seu descarte normal nas redes de coleta de lixo municipais é 
seguro. Muito locais possuem leis que exigem a reciclagem de baterias. 
Verifique se as leis locais de onde você mora permitem o descarte de 
baterias recarregáveis junto com seu lixo comum. Para descartar baterias 
de íon-lítio com segurança, proteja os terminais da bateria da exposição 
a outros metais com embalagem, cobertura ou fita isolante, evitando 
incêndios durante o transporte.

Baterias de íon-lítio, no entanto, contêm materiais recicláveis e são aceitas 
por alguns programas de reciclagem de bateria, como o Battery Recycling 
Program da Battery Recycling Corporation (RBRC). Sugerimos que você 
visite a Call2Recycle em call2recycle.org ou ligue para 1-800-BATTERY, na 
América do Norte, para encontrar um local que realize a reciclagem.

Nunca jogue uma bateria no fogo, pois isso pode causar uma explosão.

AVISO: use apenas baterias recomendadas pelo fabricante 
para sua câmera.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

MINHA GOPRO NÃO LIGA
Verifique se a GoPro está carregada. Para carregar a câmera, use o cabo 
USB-C incluído e um computador. Você pode usar o Supercharger da 
GoPro, um carregador de parede ou automotivo compatível com USB 
(todos vendidos separadamente) ou qualquer dispositivo de carregamento 
com a marcação de saída 5V 1-3A.

MINHA GOPRO NÃO RESPONDE QUANDO PRESSIONO UM BOTÃO
Consulte Restarting Your GoPro (página 60).

A REPRODUÇÃO EM MEU COMPUTADOR ESTÁ FALHANDO
Geralmente, uma reprodução instável não é um problema do arquivo. Se 
a sequência de vídeo estiver pulando, provavelmente a causa será uma 
destas situações:

• Uso de um player de vídeo incompatível. Nem todos os players de 
vídeo são compatíveis com codec H.264. Para obter os melhores 
resultados, baixe gratuitamente a versão mais recente do Studio 
Fusion em gopro.com/apps.

• O computador não atende aos requisitos mínimos de reprodução. 
Quanto maior for a resolução e a taxa de quadros do seu vídeo, mais 
difícil será para o computador reproduzi-lo. Certifique-se de que 
o seu computador atenda aos requisitos mínimos para o software 
de reprodução.

EU ESQUECI O NOME DE USUÁRIO OU SENHA DA MINHA CÂMERA
Consulte Localizar o nome de usuário e a senha da sua câmera 
(página 14). 

NÃO SEI QUE VERSÃO DE SOFTWARE EU TENHO
Acesse Preferências, então selecione Sobre. Para obter detalhes, 
consulte Localizar a versăo do software (página 13).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

NÃO ENCONTRO O NÚMERO DE SÉRIE DA MINHA CÂMERA
O número de série da câmera está registrado em diversos locais:

• Em Preferências > Sobre (o número de série aparece 
automaticamente depois do nome e da senha da câmera)

• Ao lado da porta USB-C

• No cartão microSD da câmera (no arquivo version.txt na pasta MSC) 

MINHA LENTE ESTÃO DANIFICADAS
Entre em contato com o Suporte ao Cliente em gopro.com/help para 
obter detalhes sobre como enviar sua câmera para reparos. 

Para ver mais respostas a perguntas frequentes, consulte 
gopro.com/help.

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/help
http://gopro.com/help
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SUPORTE AO CLIENTE

MARCAS COMERCIAIS

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

Para ver a lista completa de certificações de países, consulte o Guia de 
Instruções do produto + segurança importantes que acompanha a sua 
câmera ou acesse gopro.com/help.

GoPro, HERO e seus respectivos logotipos são marcas comerciais ou 
marcas comerciais registradas da GoPro, Inc., nos Estados Unidos e em 
outros países. © 2017 GoPro, Inc. Todos os direitos reservados. Fabricado 
na China. Hecho en China. Para informações sobre patentes, acesse 
gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 
94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munique, Alemanha

A GoPro dedica-se a fornecer o melhor atendimento possível. Para falar 
com o Suporte ao cliente da GoPro, acesse gopro.com/help.

130-24099-000 REVC

http://gopro.com/help
http://gopro.com/help

