REMO (WODOODPORNY PILOT
STEROWANIA ZA POMOCĄ GŁOSU)
STERUJ KAMERĄ HERO5 ZA POMOCĄ GŁOSU NAWET
Z ODLEGŁOŚCI 10 M (33 FT)
INSTRUKCJA OBSŁUGI

INFORMACJE PODSTAWOWE
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ŁADOWANIE

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Gdy zaświeci się czerwony wskaźnik stanu naładowania
akumulatora, naładuj pilota Remo w sposób przedstawiony
poniżej. Zielony wskaźnik oznacza ukończenie ładowania.

WŁĄCZANIE
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
Uwaga: sygna ł y d ź wię kowe i wskaź niki są identyczne jak w kamerze.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Przycisk zasilania
Przycisk migawki
Wskaźnik statusu połączenia bezprzewodowego (niebieski) /
wskaźnik statusu pilota Remo (czerwony)

3 sek.

WYŁĄCZANIE
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

AKTUALIZACJA PILOTA REMO I KAMERY
Aby używać wszystkich funkcji opisanych w niniejszej instrukcji,
zaktualizuj oprogramowanie pilota Remo i kamery GoPro.
KROK 1
Pobierz aplikację Quik dla urządzeń stacjonarnych ze strony
gopro.com/apps.
KROK 2
Podłącz wyłączonego pilota Remo do komputera.
KROK 3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki przez 8 sekund, aż
zgaśnie wskaźnik stanu naładowania akumulatora.
KROK 4
Otwórz aplikację Quik i postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie w celu zaktualizowania oprogramowania pilota Remo.
KROK 5
Zaktualizuj oprogramowanie kamery. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi kamery.

Pełne naładowanie po
80 minutach

5 sek.

KONFIGUROWANIE KAMERY HERO5
BLACK I PILOTA REMO

KONFIGUROWANIE KAMERY HERO5
SESSION I PILOTA REMO

PAROWANIE

PAROWANIE I WYBÓR JĘZYKA

Krok 1
Przesuń w dół po wyświetlaczu kamery, a następnie dotknij opcję
Connect (Połącz) > Connect New Device (Połącz nowe urządzenie)
> Remo.

Krok 1
Naciśnij przycisk trybu, aby przejść do ustawień połączenia, a
następnie wybierz opcję Connect New Device (Połącz nowe
urządzenie) > Remo.

Krok 2
W wyłączonym pilocie Remo naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania (przez około 8 sekund), aż zamiga niebieski wskaźnik.
Po jednej wibracji pilota Remo na wyświetlaczu kamery pojawi się
potwierdzenie ukończenia parowania.

8 sek.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA MIĘDZY PILOTEM REMO A KAMERĄ
KROK 1
Włącz funkcję połączenia bezprzewodowego w kamerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kamery.
KROK 2
Włącz obydwa urządzenia, aby je połączyć. Wskaźnik statusu połączenia bezprzewodowego w pilocie Remo wolno zamiga (na niebiesko).
Uwaga: nie ma potrzeby włą czania funkcji sterowania g ł osem w kamerze, aby moż na by ł o uż ywać pilota Remo.

W przypadku utraty połączenia z kamerą pilot Remo wyemituje sygnał dźwiękowy rozłączenia, a wskaźnik statusu połączenia
bezprzewodowego szybko zamiga. W celu uzyskania najlepszych rezultatów upewnij się, że między kamerą a pilotem Remo nie znajdują
się ściany ani inne przeszkody.

STEROWANIE KAMERĄ
Krok 2
W wyłączonym pilocie Remo naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania, aż zamiga niebieski wskaźnik.

Aby sterować kamerą za pomocą głosu, używaj poleceń przedstawionych na następnej stronie. Pilot Remo ma zasięg 10 m (33 ft) i jest
wodoodporny do głębokości 5 m (16 ft).
Uwaga: na wydajność sterowania g ł osem mogą mie ć wp ł yw odleg ł ość , silny wiatr i ha łas. Utrzymuj produkt w czystoś ci.

Jedna wibracja pilota Remo oznacza ukończenie parowania.
KROK 1
Włącz pilota Remo.

WYBÓR JĘZYKA
Pilot Remo używa języka wybranego wcześniej podczas
korzystania z funkcji sterowania kamerą za pomocą głosu. Jeśli
język sterowania kamerą za pomocą głosu nie został jeszcze
wybrany, wykonaj poniższe kroki.
Krok 1
Przesuń w dół po wyświetlaczu, a następnie dotknij opcję
Preferences (Preferencje) > Language (Język) (w sekcji Voice
Control (Sterowanie głosem)).
Krok 2
Dotknij nazwę języka.

KROK 2
Z twarzą zwróconą w stronę pilota wydaj polecenie z listy na
następnej stronie. Przyjęcie polecenia zostanie potwierdzone
wibracją, sygnałem dźwiękowym i mignięciem wskaźnika
pilota Remo.

8 sek.
3 sek.
Krok 3
Jeśli na wyświetlaczu kamery pojawiła się opcja języka, wybierz
język, którego chcesz używać. W przeciwnym razie pilot Remo
będzie używać języka wybranego wcześniej podczas korzystania
z funkcji sterowania kamerą za pomocą głosu.
Uwaga: aby zmienić ję zyk sterowania g ł osem, po łą cz kamerę z aplikacją
Capture. Szczegó ł owe informacje moż na znaleźć w instrukcji obsł ugi kamery
HERO5 Session.

SUPERPORADA: dzięki pilotowi Remo polecenia można wydawać w
każdym momencie. Jeśli na przykład kamera jest w trybie Film, a
chcesz robić zdjęcia seryjne, wystarczy powiedzieć „GoPro shoot burst”.

LISTA POLECEŃ

QUIKCAPTURE

Najbardziej aktualna lista poleceń jest dostępna na stronie gopro.com/help.

Gdy kamera jest wyłączona, za pomocą przycisku migawki w
pilocie Remo można szybko nagrać film i zdjęcia poklatkowe.
OPIS

KROK 1
Naciśnij przycisk trybu w kamerze, aby ją włączyć.

GoPro Video mode

Zmiana trybu pracy kamery na
Film (bez nagrywania filmu)

KROK 2
Wydaj polecenie „GoPro turn off”, aby wyłączyć kamerę.

GoPro Time Lapse mode

Zmiana trybu pracy kamery na
Poklatkowy (bez nagrywania
zdjęć poklatkowych)

GoPro Photo mode

Zmiana trybu pracy kamery na
Zdjęcie (bez robienia zdjęć)

GoPro Burst mode

Zmiana trybu pracy kamery na
Seryjny (bez nagrywania zdjęć
seryjnych)

POLECENIA DOT YCZĄCE
AKCJI

OPIS

POLECENIA DOT YCZĄCE
TRYBÓW

GoPro start recording

Rozpoczęcie nagrywania filmu

GoPro HiLight

Dodanie tagu najlepszego ujęcia
do filmu

GoPro stop recording

Zatrzymanie nagrywania filmu

GoPro take a photo

Zrobienie jednego zdjęcia

GoPro shoot burst

Nagrywanie zdjęć seryjnych

GoPro start time lapse

Rozpoczęcie nagrywania zdjęć
poklatkowych

GoPro stop time lapse

Zatrzymanie nagrywania zdjęć
poklatkowych

GoPro turn off

Wyłączenie kamery

SUPERPORADA: Gdy pilot Remo i kamera są włączone,
naciśnięcie przycisku migawki w pilocie Remo spowoduje
rozpoczęcie nagrywania w bieżącym trybie pracy kamery.

KROK 3
Korzystanie z funkcji QuikCapture pilota Remo podczas
aktywności:
• Aby nagrać film, naciśnij przycisk migawki w pilocie Remo.
• Aby nagrać zdjęcia poklatkowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk
migawki przez 2 sekundy.
Rozpoczęcie nagrywania zostanie potwierdzone wibracją,
sygnałem dźwiękowym i mignięciem wskaźnika pilota Remo.
SUPERPORADA: gdy kamera włączona przyciskiem trybu zostanie
wyłączona za pomocą polecenia z pilota Remo, wystarczy powiedzieć
„GoPro turn on”, aby ponownie ją włączyć.

RESETOWANIE PILOTA REMO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Jeśli pilot Remo nie reaguje zgodnie z oczekiwaniami,
równocześnie naciśnij i przytrzymaj obydwa przyciski, aby go
zresetować.

Dodatkowe informacje dotyczące certyfikatów krajowych
znajdują się w publikacji „Ważne instrukcje dotyczące produktu
i bezpieczeństwa” dołączonej do pilota Remo.

Uwaga: po zresetowaniu pilota Remo konieczne bę dzie ponowne jego sparowanie
z kamer ą .

8 sek.

8 sek.

REVA

