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ZÁKLADY

NABÍJANIE

ZAPNUTIE + VYPNUTIE

Ak dióda stavu batérie svieti na červeno, nabite Remo (obrázok
nižšie). Keď je nabíjanie dokončené, dióda svieti nazeleno.

Zapnutie
Zatlačte a držte tlačidlo Power.
Poznámka: Pípnutia a diódy sú rovnaké ako na kamere.
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Díoda indikátora stavu batérie
Tlačidlo Power
Tlačidlo Spúšť
Dióda stavu Wi-FI (modrá) / Dióda stavu Remo (červená)

4

3 sec

VYPNUTIE
Zatlačte a držte tlačidlo Power.

AKTUALIZÁCIA REMO + KAMERY

Fully charged in 80 min

Ak chcete použiť všetky funkcie opísané v tejto príručke, aktualizujte
sofvér ovládača Remo aj Vašej GoPro.
KROK 1
Stiahnite Quik pre počítač z gopro.com/apps

5 sec
.

KROK 2
Vypnuté Remo pripojte k Vášmu počítaču.
KROK 3
Zatlačte a držte stlačené 8 sekúnd tlačidlo Spúšť, až kým sa nezapne
díoda indikátora stavu batérie.
KROK 4
Pre aktualizáciu Remo, otvorte aplikáciu Quik a postupujte podľa
inštrukcií.
KROK 5
Aktualizujte softvér kamery. Pre viac informácií, pozri
užívateľskú príručku kamery.

NASTAVENIE HERO5 BLACK + REMO

NASTAVENIE HERO5 SESSION + REMO

OVLÁDANIE REMO + VAŠEJ KAMERY

PÁROVANIE

PÁROVENIE + VÝBER JAZYKA

Krok 1
Na kamere potiahnite dole a potom ťuknite na Connect > Connect
New Device > Remo.

Krok 1
Zatlačte tlačidlo Mode pre prístup ku Connection Settings, potom
vyberte Connect New Device > Remo.

KROK 1
Zapnite Wi-Fi na Vašej kamere. Pre viac informácií, pozri používateľskú príručku kamery.
KROK 2
Pre pripojenie zapnite obidve zariadenia. Wi-Fi statusová dióda na Remo bliká pomaly (modrá).
Poznámka: Nemusíte zapínať funkciu Hlasového ovládania v kamere, ak chcete používať Remo.

Krok 2
Na vypnutom Remo, zatlačte a drže tlačidlo Power, až kým nezačne
blikať modré svetlo (približne 8 sekúnd).

Ak je stratené spojenie s kamerou, Remo vydáva zvuk odpojenia a Wi-Fi dióda rýchlo bliká. Pre najlepšie výsledky sa
uistite, že Vaša kamera a Remo nie sú blokované stenami alebo inými prekážkami.

Remo jeden krát zavibruje a na kamere sa zobrazí potvrdenie
o dokončení párovania.

OVLÁDANIE VAŠEJ KAMERY
8 sec

Krok 2
Na vypnutom Remo, zatlačte a drže stlačené tlačidlo Power, kým modrá
dióda bliká.

Pre ovládanie Vašej kamery hlasom, použite zoznam príkazov zobraných na ďalšej strane. Remo má dosah 33ft / 10m a je vodotesný
do 16ft / 5m.

Remo jeden krát zavibruje, keď je párovanie dokončené.

Poznámka: Výkon Hlasového ovládanie môže byť ovplyvnený vzdialenosťou, silnými veterným alebo hlučným prostredím. Udržujte produkt čistý.

VÝBER JAZYKA
Remo používa posledný vybraný jazyk použitý na Ovládanie
hlasom vo Vašej kamere. Ak ste si zatiaľ nevybrali jazyk Hlasového
ovládania vo Vašej kamere, postupujte podľa týchto krokov.

KROK 1
Zapnite Remo.

KROK 2
Keď rozprávate do Remo, povedzte príkaz zo zoznamu na ďaľšej
strane. Remo zavibruje, zapípa a zabliká keď porozumie
príkazu.

8 sec

Krok 1
Potiahnite dole a ťuknite na Preferences > Language (v sekcii Voice
Control).
Krok 2
Vyberte jazyk.

Krok 3
Ak sa zobrazí nastavenie jazyka na kamere, vyberte jazyk, ktorý
chcete používať. V opačnom prípade Remo použije jazyk, ktorý
ste vybrali naposledy pri používaní Hlasového ovládania
kamery.
Poznámka: Pre zmenu jazyka Hlasového ovládania, pripojte Vašu kameru k aplikácii
Capture. Pre viac informácií, pozri užívateľskú príručku HERO5 Session.

3 sec

PRO TIP: S Remo, môžte povedať kedykoľvek akýkoľvek príkaz.
Napríklad, ak je kamera v režime Video a chcete zachytiť fotografie
burst, iba povedzte “GoPro shoot burst.”

ZOZNAM PRÍKAZOV

QUIKCAPTURE

Pre aktuálny zoznam príkazov, navštívte gopro.com/help.

Keď je Vaša kamera vypnutá, môžte rýchlo začať snímať
video a time lapse fotografie s použitím tlačidla Spúšť na Remo.

AKČNÉ PRÍKAZY

POPIS

PRÍKAZY REŽIMU

POPIS

GoPro start recording

Začne nahrávať video

GoPro Video mode

GoPro HiLight

Pridá HiLight Tag do videa

Zmení režim kamery na Video
(nenahráva video)

GoPro Time Lapse mode

Zmení režim kamery na Time
Lapse (nezačne snímať time
lapse fotografie)

That was sick

Pridá HiLight Tag do videa

GoPro stop recording

Prestane nahrávať video

GoPro take a photo

Zachytí jednu fotografiu

GoPro shoot burst

Zachytí burst fotografie

GoPro start time lapse

Zachytí fotografie Time Lapse

GoPro stop time lapse

Prestane snímať time lapse
fotografie

GoPro turn off

Vypne kameru

GoPro Photo mode

Zmení režim kamery na Photo
režim (nezačne snímať
fotografie)

GoPro Burst mode

Zmení režim kamery na režim
Burst (nezačne snímať burst
fotografie)

PRO TIP: Keď je Remo a kamera zapnutá, môžte zatlačiť tlačidlo
Spúšť na Remo pre začatie nahrávania vo zvolenom režime kamery.

KROK 1
Na Vašej kamere zatlačte tlačidlo Mode, pre zapnutie.
KROK 2
Povedzte, “GoPro turn off” pre vypnutie Vašej kamery.

KROK 3
Počas Vašej aktivity, použite Remo pre QuikCapture:
• Pre video, zatlačte tlačidlo Spúšte na Remo.
• Pre time lapse fotografie, zatlačte a držte tlačidlo Spúšte
na 2 sekundy.
Remo zavibruje, zapípa a zabliká, keď sa začne nahrávanie.
PRO TIP: Okonáhle zapnete Vašu kameru s tlačidlom Mode,
následne ju vypnete s jednoduchým Remo príkazom, povedaním
“GoPro turn on” ju zapnete znova.

RESETOVANIE REMO

INFORMÁCIE O PRÁVNYCH PREDPISOCH

Ak Remo neodpovedá, ako očakávate, zatlačte a podržte obe
tlačidlá naraz a Remo a zresetuje.

Ak chcete kompletný zoznam certifikovaných krajín pozrite
Dôležité informácie o výrobku a bezpečnosť priložené
k Remo.

Poznámka: Ak zresetujete Remo, musíte ho znovu spárovať s Vašou kamerou.
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REVA

