AAN DE SLAG
Zie voor meer informatie gopro.com/yourhero5.

INSTELLEN

SELECTEER EEN TAAL

Druk op de Menu-knop en volg de
instructies op het scherm.

Open de zijklep.

Plaats een microSD kaart
(apart verkrijgbaar).

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
日本語
中文
Laad de accu op.

OPMERKING
De camera is niet waterdicht wanneer de klep open is.

CAPTURE VIDEO + FOTO’S

Video

Door kort in te drukken neem je in
videomodus op.

MODI + INSTELLINGEN WIJZIGEN

Timelapse

Door lang in te drukken neem je in
timelapsemodus op.

Schakel het apparaat in en druk
vervolgens op de knop om de menu’s
te doorlopen.

Selecteer een optie.

STEMBEDIENING

CAMERA BEVESTIGEN

1. Gebruik de stappen in het vorige
paneel om door de menu’s
te lopen naar Voice Control
(Stembediening).

Gebogen plakbevestigingen

2. Zet ‘m aan en selecteer een taal.
Zorg ervoor om voor Engels en
Spaans uw dialect te kiezen.
3. Geef een commando:
• GoPro start recording
• GoPro stop recording
• GoPro take a photo
Bezoek, om alle opdrachten te zien
gopro.com/yourhero5.

Breng bij
kamertemperatuur een
plakbevestiging op een
schoon oppervlak aan.
TIP
Als je video of timelapse-foto’s opneemt, stop dan met opnemen voordat je een nieuw commando geeft.

Plaats de camera in het
bevestigingsframe.

TIP
Spoel de camera na gebruik in zand, vuil of zout water, in zoet water af.

Klik de bevestigingsgesp
in de plakbevestiging.

APPS

MEER VAN GOPRO

Maak en creëer prachtige video’s. Onze mobiele en desktopapps maken het
je gemakkelijk.
CAPTURE
Live preview, afspelen en volledige camerabediening.

OVERAL TOEGANKELIJK + DEELBAAR
Met een optioneel GoPro Plus-abonnement kan HERO5
automatisch foto’s en video’s uploaden naar de cloud, voor
eenvoudige toegang, bewerking en delen op je telefoon.
Ga voor een proefabonnement naar gopro.com/plus

QUIK™
Eenvoudig fantastische bewerkingen maken.

GOPRO AWARDS
Upload je mooiste foto’s en video’s naar GoPro. Onze
favorieten ontvangen een beloning in contanten.
Dien in op gopro.com/awards
QUIK | DESKTOP
Importeer en geniet van jouw beelden, en maak er
geweldige video’s van in slechts een paar klikken.

JOUW GOPRO BIJWERKEN
Sluit aan op de Capture app of Quik desktopapp om updates te checken en de nieuwste camerafuncties te downloaden.

Raadpleeg de Belangrijke productinformatie + veiligheidsinstructies voor de
certificeringen per land.

130-20806-000 REVA

Download op gopro.com/apps

