
SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG

Ta reda på mer på gopro.com/yourhero5



 

INSTÄLLNINGAR

Öppna batteriluckan.

Öppna sidoluckan. Ladda batteriet.

STARTA

Sätt i ett microSD-kort (säljs  
separat) och ett batteri.

MEDDELANDE 

Kameran är inte vattentät när dörrarna är öppna.

Sätt på kameran.

Följ kameraguiden.



SPELA IN VIDEO OCH TA BILDER RÖSTSTYRNING

TIPS 

Sluta spela in innan du ger ett nytt kommando, om du spelar in video eller tidsfördröjningsinnehåll.

1. Dra nedåt och tryck sedan på Preferences (inställningar) > On Camera Voice 
Control (röststyrning på kameran).

2. Välj ett språk. Var noga med att välja din dialekt för engelska och spanska. 

3. Tryck på On (på).

4. Säg ett kommando:

• GoPro start recording

• GoPro stop recording

• GoPro take a photo

För att se alla kommandon, gå till Preferences (inställningar) > List of Commands 
(lista över kommandon).

Välj önskat kameraläge på pekskärmen 
eller med knappen Läge.

Tryck på slutaren för att starta  
och avsluta en inspelning.

  



MONTERING AV KAMERAN

TIPS 

Skölj kameran i sötvatten om den har använts i sand, smuts eller saltvatten.

Spela in och skapa fantastiska videor. Med våra mobilappar och datorprogram är 
det enkelt.

CAPTURE

Förhandsvisning och uppspelning + full kamerakontroll.

QUIK™

Häftiga redigeringar på ett enkelt sätt.

QUIK | DATOR

Importera och njut av ditt material, och skapa häftiga videor 
med bara några klick.

  Ladda ner på gopro.com/apps

APPAR

UPPDATERA DIN GOPRO

Anslut till Capture-appen eller Quik för datorer för att söka efter uppdateringar och få de senaste kamerafunktionerna.

Böjt häftfäste

Fäst ett självhäftande 
fäste på en ren yta vid 
rumstemperatur.

Sätt i kameran i fästets 
ram.

Tryck i 
monteringsspännet i det  
självhäftande fästet.



GOPRO AWARDS

Skicka in dina bästa bilder och videor till GoPro. Våra  
favoriter vinner kontantpriser.

  Skicka in på gopro.com/awards

Se listan över landcertifikat i Viktig produkt- och 
säkerhetsinformation.

ÅTKOMST + DELNING ÖVERALLT

Med en GoPro Plus-prenumeration kan din HERO5 
automatiskt ladda upp bilder och video direkt till molnet, så 
att du kan komma åt, redigera och dela dem på din telefon.

  Testa gratis på gopro.com/plus

MER FRÅN GOPRO
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