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Manual do usuário 



Wi-Fi Remote: Características

1. Tela LCD

2. LED de estado

3. Botão SHUTTER/SELECT

4. Botão POWER/MODE

5. Chave acessória amovível + Chaveiro

6. Porta de carga/ranhura de chave acessória

 O Wi-Fi Remote é impermeável até 3m/10 pés
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Wi-Fi Remote: Bateria e carregamento

Recomendamos que carregue o seu Wi-Fi Remote durante uma 
hora antes de usá-lo pela primeira vez, no entanto nenhum dano 
ocorrerá se não o fizer. Para carregar o Wi-Fi Remote, basta 
conectá-lo a um computador ou fonte de alimentação USB com o 
cabo USB incluído.

A tela LCD mostra o nível da bateria do Wi-
Fi Remote, enquanto este estiver ligando 
ou carregando.

Para carregar: Conecte o cabo de carregamento na porta 
de carga até que se encaixe.

Para remover o carregador: Deslize e segure a trava 
de alavanca na direção da seta, em seguida, retire o cabo 
de carregamento.

Nota:  Esta ranhura é apenas para utilização com o cabo de carga e a chave 
acessória amovível. Não pode ser usada com um cabo USB para obter 
atualizações do produto.
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Wi-Fi Remote: Controles da câmera do Wi-Fi Remote

O Wi-Fi Remote proporciona acesso à distância para todas as 
configurações da sua câmera GoPro, para ligar e deslifar (ON/
OFF) e iniciar/parar a gravação. Em condições ideais, controla 
até 50 câmeras simultaneamente num raio de até 180m/600 pés.
Você terá informações diferentes exibida na tela LCD Se você 
estiver simultaneamente conectado a mais de uma câmera, você 
terá informações diferentes exibidas na tela LCD.

O Wi-Fi Remote conectado a uma câmera: 
A tela de seu Wi-Fi Remote irá espelhar o que 
aparece na tela LCD de sua câmera GoPro.

O Wi-Fi Remote conectado a diversas câmeras 
simultaneamente: 
A tela de seu Wi-Fi Remote indica o número de câmeras 
conectadas, modo de gravação e o estado da bateria.

Quando você percorre os modos de câmara na tela* Wi-Fi Remote, 
você pode visualizar:     

Modos padrão de 
inicialização do 
Wi-Fi Remote
Define todas as 
câmeras para 
o respectivo 
modo padrão

Modo Video
Define todas as 
câmeras para o 
modo de vídeo

Mode Foto 

Define todas as 
câmeras para o 
modo de foto

Foto Burst 
Mode
Define todas as 
câmeras para o 
modo de Foto 
Burst

Modo Lapso de 
Tempo
Define todas as 
câmeras para o 
modo de Lapso 
de Tempo

 
*  A lista de modo acima indicada representa o que é visualizado no HERO3:  

Silver Edition. A lista de modo varia segundo as câmeras.
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Wi-Fi Remote: Formas de usar

A chave acessória torna mais fácil para anexar o remoto Wi-Fi 
com as chaves do carro, cordões, pulseiras, fechos zíper ou 
outros acessórios. 

Para inserir a chave acessória:
Inserir a chave na ranhura indicada até que ela se encaixe.

Para remover a chave acessória:
Deslize e segure a trava de alavanca na direção da seta, em seguida, 
remova a chave.
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Wi-Fi Remote: Formas de usar

A alça de fixação (acessório opcional) pode ser presa ao 
seu pulso, alças de mochila, postes, quadros de bicicleta 
e muito mais. Para prender o Wi-Fi Remote com a alça 
de fixação: 

1.  Passe a alça de fixação através das ranhuras na parte inferior 
do seu Wi-Fi Remote.

2.  Posicione o Wi-Fi Remote ao longo da alça até se situar 
como a seguir se indica. 
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Conectando
Conecte o seu Wi-Fi Remote a sua câmera 
GoPro para controle completo da câmera.

CONECTE A:
• HERO3
• HD HERO2
• Original HD HERO
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Conectando: Câmeras GoPro + Wi-Fi Remote

Você pode conectar seu Wi-Fi Remote com qualquer 
câmera GoPro habilitada com rede Wi-Fi, seguindo as 
instruções seguintes.

Para conectar a HERO3 + Wi-Fi Remote:
1. Ligue a sua Hero3:

a. Pressione  para chegar a .

b. Prima  para entrar.

c. Pressione  para chegar a .

d. Prima  para entrar.

e. Prima  novamente para entrar no menu.

f. Prima  para alternar para baixo para Wi-Fi RC.

g. Prima  para selecionar Wi-Fi RC.

h.  Pressione  para selecionar conexão Atual ou 
Nova conexão.

i. Prima  para confirmar a seleção.

j.  Sua câmera HERO3 está pronta para se conectar ao 
Wi-Fi Remote.

2. Ligue o Wi-Fi Remote:
a. Pressionando o , prima .

b.  Seu Wi-Fi Remote + câmera HERO3 devem ser 
conectados agora. 
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Conectando: Câmeras GoPro + Wi-Fi Remote

Para conectar a HD HERO2 + Wi-Fi Remote:

1. Coloque sua câmera em modo de conexão:

a.  Verifique se o seu Wi-Fi BacPac está ligado a sua 
câmera HD HERO2 e ambos estão ligados (ON).

b.  Pressione o botão POWER/MODE no  
Wi-Fi BacPac para entrar no menu da 
tela da câmera no Wi-Fi.

c.  Pressione SHUTTER/SELECT para entrar no 
Menu de Conexão Wi-Fi.

d.  Use o botão POWER/MODE para 
destacar o Novo WiFi RC. Pressione 
SHUTTER/SELECT.

e.  O ícone de conexão Wi-Fi aparecerá 
indicando que o Wi-Fi BacPac está 
buscando uma conexão. Para cancelar 
pode pressionar SHUTTER/SELECT  
em qualquer momento.
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Para conectar a HD HERO2 + Wi-Fi Remote (continuação):

2. Coloque o seu Wi-Fi Remote em Modo de conexão:

a. Verifique se o controle remoto está desligado.

b. No Wi-Fi Remote, pressione ON para o ligar .

c.  Solte quando você vir a tela conectar em 
seu  Wi-Fi Remote . 

3.  Se a conexão for feita com sucesso, você 
verá a tela seguinte simultaneamente na 
câmara e no controle remoto. 

4.  A seguir, ser-lhe-á perguntado se você 
gostaria de se conectar a outra câmera 
GoPro. Para emparelhar com outras 
câmeras, pressione selecionando YES, 
e então repita o anteriormente indicado 
Passo 1. Caso contrário, selecione NO . 

5.  Se a conexão não foi bem-sucedida, você 
verá a seguinte tela. Por favor, repita os 
passos anteriores.

DICA 
PROFISSIONAL:

O Wi-Fi Remote pode controlar 
simultaneamente até 50 câmeras GoPro 
até 180m/600 pés de distância.

Conectando: Câmeras GoPro + Wi-Fi Remote
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Para conectar a Original HD HERO + Wi-Fi Remote:

1.  Coloque ambos, sua Original HD HERO e o  
Wi-Fi BacPac em Modo de Conexão:

a.  Verifique se o seu Wi-Fi BacPac está conectado à 
sua câmera e ligado (ON).

b.  Pressione POWER/MODE para chegar 
ao menu de Configurações da câmera HD 
HERO. Pressione SHUTTER/SELECT 
para entrar.

c.  Pressione POWER/MODE para alternar 
até aceder ao menu do Wi-Fi. Pressione 
SHUTTER/SELECT para entrar.

d.  Pressione SHUTTER/SELECT para 
selecionar REMOTE.

e.  Se a conexão for bem sucedida, você 
verá a tela de conexão seguinte.

f.   Se a conexão não foi bem-sucedida, você 
verá a seguinte tela. Por favor, repita os 
anteriores.

Conectando: Câmeras GoPro + Wi-Fi Remote
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Conectando: Câmeras GoPro + Wi-Fi Remote

Para conectar a original HD HERO + Wi-Fi Remote 
(continuação):

2. Coloque o seu Wi-Fi Remote em modo 
de ligação:

a. Confirme que o Wi-Fi Remote está 
desligado.

b.  Para ligar o Wi-Fi Remote pressione em 
ON durante alguns segundos .

c.  Solte quando você vir a tela conectar no               
Wi-Fi Remote .

3.  Se a conexão for feita com sucesso, você verá 
a mesma tela seguinte simultaneamente em 
sua câmera e no Wi-Fi Remote

4.  A seguir, ser-lhe-á perguntado se você 
gostaria de se conectar a outra câmera 
GoPro. Para emparelhar com outras 
câmeras, pressione selecionando YES, e 
então repita o anteriormente indicado Passo 
1. Caso contrário, selecione NO .

5.  Se a conexão não foi bem-sucedida, você 
verá a seguinte tela. Por favor, repita os 
passos anteriores.
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Informação de Segurança

CUIDADO

Se essas instruções de segurança não forem seguidas, 
poderá ocorrer incêndio, choque elétrico ou outros 
ferimentos ou danos ao Wi-Fi Remote ou outros artigos.

DICAS DE MANUSEIO
O Wi-Fi Remote 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 Wi-Fi Remote. Não use o Wi-Fi 
Remote se estiver danificado, como por exemplo, se o Wi-
Fi Remote estiver rachado, furado ou danificado por água.

COMO MANTER O LCD DO WI-FI REMOTE LIMPO
Limpe sua tela LCD imediatamente se ela entrar em 
contato com quaisquer contaminantes que possam causar 
manchas, tais como tinta, tinturas, maquiagem, sujeira, 
alimentos, óleos e loções.

13



RESISTêNCIA à áGUA
Não mergulhe o Wi-Fi Remote em mais de 10 pés/3m de 
água. Os danos ao Wi-Fi Remote causados por pressão 
excessiva da água 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.

UTILIZAÇÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS
Os usuários de transmissores e receptores digitais 
(avalanche beacons) devem consultar seus manuais de 
usuário sobre o respeito do uso de câmeras GoPro, GPS ou 
outros dispositivos eletrônicos quando ligados em modo 
de busca avalanche beacon para poder limitar a potencial 
interferência.

Informação de Segurança
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Informação de Segurança

MANTENDO O WI-FI REMOTE A TEMPERATURAS 
ACEITáVEIS
O Wi-Fi Remote foi concebido para ser operado em 
temperaturas entre 0 ° C e 40 ° C e armazenado em 
temperaturas entre 0 ° C e 70 ° C. Temperaturas extremas 
podem afetar temporariamente a duração da bateria ou 
afetar a funcionalidade do Wi-Fi Remote. Evite mudanças 
radicais de temperatura ou umidade quando usar o Wi-Fi 
Remote pois pode ocorrer condensação sobre ou dentro do 
produto. Quando você estiver usando o Wi-Fi Remote ou 
carregando a bateria, é normal que o produto fique quente. 
O exterior o produto funciona como uma superfície de 
arrefecimento, que transfere o calor do interior da unidade 
para o ar mais frio do lado de fora.
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Fique sabendo de mais produtos 
da GoPro na: gopro.com. 


