
 Battery BacPac™

Manual do usuário



A GoPro adiciona novos recursos  

de câmera através de atualizações  

de software. É necessária uma 

atualização da HD HERO original e  

da HD HERO2 para compatibilidade  

com o Battery BacPac.

Para fazer o download, visite gopro.com/update. 
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recursos do Battery BacPac

1.  Conectável à sua câmera GoPro par dobrar* a 
capacidade da bateria.

2. Pode ser ligado a qualquer fonte de alimentação  
USB (computador, parede, carregador de carro).

3. Exibe o nível de carga da bateria e o status de 
carregamento na janela LCD.

4. Exibe as atividades de carregamento e de gravação 
com luz LED.

5. Pode ser conectado/desconectado a qualquer 
momento.

* A vida útil real da bateria é variável.
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coMo conectar o Battery BacPac  
À cÂMera GoPro

COmO COnECtaR O BattERy BaCPaC  
O Battery BacPac pode ser conectado às câmeras HD 
HERO original, HD HERO2 e HERO3. 

   

 

1.  Deslize a ponta em forma de gancho do Battery 
BacPac (A) na fenda do lado direito do corpo da 
câmera (B). 

2. Insira o conector do Battery BacPac (C) na HERO Port 
(D) da parte de trás da câmera.
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COmO REmOvER O BattERy BaCPaC
  

1.  Puxe para trás no lado esquerdo do Battery  
BacPac marcado com uma seta para desconectar  
da HERO Port.

2. Deslize a ponta em forma de gancho do Battery 
BacPac (A) para fora da fenda da câmera (B).
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coMo trocar as Portas das caiXas
Para acoplar o Battery BacPac à sua câmera GoPro, você vai 
precisar usar uma porta traseira mais profunda para uso com 
a caixa. São fornecidas duas portas traseiras diferentes com o 
Battery BacPac: uma Standard (à prova d’água) e uma Skeleton 
(sem prova d’água). A porta traseira Skeleton permite uma 
melhor captura de áudio e resfriamento da câmera. As portas 
traseiras são compatíveis com todas as caixas GoPro.

1.  Abra a porta traseira da caixa de modo que esteja pendendo 
para baixo.

2.  Puxe a porta traseira para baixo até que se desprenda  
da articulação.

3.  Alinhe a porta traseira substituta com a abertura da articulação. 

4.  Empurre a porta traseira para cima até que se encaixe no lugar.
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coMo usar o Battery BacPac
Quando a câmera estiver sendo usada com o Battery BacPac 
conectado, a câmera vai automaticamente usar energia da bateria 
do BacPac primeiro e depois mudar para a bateria da câmera 
quando a bateria do BacPac estiver descarregada.  A mudança 
de bateria acontece automaticamente e NÃO vai interromper 
nenhuma atividade da câmera. 

Quando acoplado a uma câmera HD HERO original  
ou a uma HD HERO2:

• A tela LCD da câmera vai exibir “2” ao lado do ícone de nível da 
bateria, indicando que o Battery BacPac está fornecendo energia 
à câmera.

• A tela LCD da câmera vai exibir “1” quando estiver se ali-
mentando a partir da bateria interna.

• A tela LCD do Battery BacPac exibe o nível de carga do BacPac.

• A tela LCD do Battery BacPac fica em branco quando o BacPac 
está descarregado.

Quando acoplado a uma câmera HERO3:

• A tela LCD da câmera exibe o status de carregamento das bat-
erias: a linha superior indica do Battery BacPac, a linha inferior 
indica da bateria interna. 

• A tela LCD do Battery BacPac exibe o nível de carga do BacPac.

• A tela LCD do Battery BacPac fica em branco quando o BacPac 
está descarregado.

DICa DE PROFISSIOnaL: O Battery BacPac funciona somente 
se a bateria da câmera GoPro estiver instalada. 
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vERIFICaçãO DO nívEL DE CaRga DO  
BattERy BaCPaC

Aperte o botão do Batttery BacPac (A) uma vez e a tela 
LCD (B) vai se iluminar, indicando o nível de carga.

100-70% 70-40% 40-10% <10%
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carreGaMento
CaRREgamEntO DIREtO

1. Conecte o Battery BacPac a um computador ou a um 
carregador compatível com USB por meio do cabo  
USB incluso.

2. Durante o carregamento, o Battery BacPac vai exibir um 
ícone animado.

3. Quando estiver completamente carregado, o Battery BacPac 
vai exibir um ícone de bateria completamente carregada.

CaRREgamEntO InDIREtO

No caso das câmeras HD HERO original ou HD HERO2: NÃO é 
possível realizar um carregamento indireto. O Battery BacPac deve 
estar conectado diretamente a um dispositivo de carregamento 
USB (veja acima sobre CaRREgamEntO DIREtO). 

No caso da câmera HERO3: Um carregamento indireto vai 
passar TANTO para o Battery BacPac como para a bateria interna 
da HERO3 quando combinados e conectados a uma fonte de 
alimentação (conexão USB a um computador ou outro dispositivo 
de carregamento). A energia vai carregar primeiro a bateria interna 
da HERO3, e depois o Battery BacPac. 
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inForMaÇÕes iMPortantes de  
seGuranÇa e Manuseio

CUIDaDO: Se essas instruções de segurança não forem 
seguidas, poderá ocorrer incêndio, choque elétrico ou 
outros ferimentos ou danos ao Battery BacPac ou outros 
artigos. Há risco de explosão se a bateria for trocada 
por uma do tipo errado. Descarte as baterias usadas de 
acordo com as instruções.

DICaS DE manUSEIO
O Battery BacPac contém componentes delicados. Não 
deixe cair, não desmonte, abra, esmague, envergue, 
deforme, fure, rasgue, ponha no forno microondas, 
incinere, pinte ou insira objetos estranhos no Battery 
BacPac. Não use o Battery BacPac se estiver danificado, 
como por exemplo, se o Battery BacPac estiver rachado, 
furado ou danificado por água.

EvItE O COntatO COm ágUa E LUgaRES mOLHaDOS 
QUanDO nãO EStIvER na CaIxa
Não use o Battery BacPac debaixo de chuva ou perto de 
pias ou outros lugares molhados. Procure não deixar 
cair comida ou líquido no Battery BacPac. No caso do 
Battery BacPac ficar molhado, desligue-o e desconecte-o 
da câmera antes de limpá-lo, e permita que se seque 
completamente antes de usá-lo de novo. Não tente secar 
o Battery BacPac com uma fonte externa de calor, como 
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um forno microondas ou um secador de cabelo. Danos 
ao Battery BacPac causados por contato com líquido não 
estão cobertos pela garantia.

COmO USaR COnECtORES E PORtaS

Nunca force um conector em uma porta. Verifique se 
há obstruções na porta. Se o conector e a porta não se 
encaixarem com facilidade razoável, eles provavelmente 
não combinam. Certifique-se de que o conector combine 
com a porta e que você tenha posicionado o conector 
corretamente em relação à porta. 

FaIxa DE tEmPERatURa aCEItávEL PaRa O 
BattERy BaCPaC
Temperaturas extremas podem afetar temporariamente 
a vida da bateria. Evite mudanças drásticas de tem-
peratura ou umidade quando estiver usando o Battery 
BacPac. O aparelho pode se aquecer durante o uso ou o 
processo de carregamento. 
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Fique sabendo de mais produtos  
da GoPro na: gopro.com

130-02324-000 reVa Please recycle


