SMART REMOTE
AFSTANDSBEDIENING MET GROOT BEREIK VOOR
UW GOPRO
GEBRUIKERSHANDLEIDING
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Statuslampje
Aan-/uit-/modustoets
Statusscherm afstandsbediening
Sluiter/Selecteren knop
Instellingen-/Tagtoets
Oplaadpoort/Opening voor accessoires
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OPLADEN

IN-/UITSCHAKELEN

1.

INSCHAKELEN
Druk op de knop Aan-/uit-/modustoets [

Schuif en houd de vergrendeling in de richting van de pijl (A)
en trek dan de sleutel uit de afstandsbediening (B).

]

2. Stop de oplaadkabel in de afstandsbediening tot deze op zijn
plaats klikt.

DE SMART REMOTE DRAGEN
DE AFSTANDSBEDIENING VASTMAKEN AAN DE BAND
De accessoiresband bevestigt de afstandsbediening aan uw
pols, de banden van uw rugzak, skistokken, fietsframes en nog
veel meer.
1. Haal de band door de gleuven aan de achterkant van de
afstandsbediening.

DE AFSTANDSBEDIENING VASTMAKEN MET DE SLEUTEL
EN RING
De bevestigingssleutel en -ring bevestigen de afstandsbediening
aan uw sleutelkoord, banden, autosleutels, ritsen en nog veel
meer.

3. Verbind het andere eind van de kabel met een computer of
een andere USB-stroombron.

UITSCHAKELEN
Houd de Aan-/uit-/modustoets [

Opmerking: Zorg ervoor dat de computer met een stroombron
verbonden is. Als het statusscherm van de afstandsbediening niet
aangaat, probeer dan een andere USB-poort.

1. Schuif en houd de vergrendeling in de richting van de pijl (A)
en trek dan de sleutel uit de afstandsbediening (B).

2 sec
2. Positioneer de afstandsbediening langs de band zoals
getoond.

2. Maak de ring vast aan uw sleutelkoord, banden, etc.

3. Druk de bevestigingssleutel in de opening tot het klikt.

] twee seconden ingedrukt.

DE AFSTANDSBEDIENING EN UW GOPRO KOPPELEN
U kunt de Smart Remote met elke GoPro met draadloze verbinding koppelen. De afstandsbediening kan onder optimale
omstandigheden tot 50 camera's* tegelijkertijd op een afstand van 180 m (600 ft) bedienen. Uw camera herkent slechts één
afstandsbediening tegelijk. De Smart Remote is waterdicht tot 10 m (33 ft).
De afstand van waaraf u uw camera kunt bedienen met de afstandsbediening varieert en is afhankelijk van factoren zoals het
cameramodel, het terrein, het weer, obstakels en elektromagnetische storing.

DE AFSTANDSBEDIENING EN UW GOPRO KOPPELEN
3. Schakel de afstandsbediening in. Als de afstandsbediening
nooit gekoppeld was met een camera, begint het automatisch
met koppelen. Anders houdt u de Instellingen/Tagtoets
[
] vier seconden ingedrukt om het koppelen te beginnen.
Zodra de apparaten gekoppeld zijn, verschijnt er een
bevestiging op elk scherm.

Gaat u voor meer informatie over het gebruik van de Smart Remote met andere GoPros naar gopro.com/help.
*Afhankelijk van cameramodel en omgevingsomstandigheden. Bezoek gopro.com voor meer informatie.

UW AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN MET UW
HERO SESSION
1. Zorg dat uw camera nooit gekoppeld was met een
smartphone/tablet of een GoPro afstandsbediening.
UW AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN MET UW
HERO5 BLACK
1. Schakel de afstandsbediening uit.
2. Volg deze stappen op uw camera:
a. Veeg naar beneden in het hoofdmenu.
b. Tik op Connect > Connect New Device > Smart Remote
(Verbinden > Verbind nieuw apparaat > Smart Remote).
De camera begint automatisch met koppelen.
3. Schakel de afstandsbediening in. Als de afstandsbediening
nooit gekoppeld was met een camera, begint het automatisch
met koppelen. Anders houdt u de Instellingen/Tagtoets
[
] vier seconden ingedrukt om het koppelen te beginnen.
Zodra de apparaten gekoppeld zijn, verschijnt er een
bevestiging op elk scherm.

UW AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN MET UW
HERO5 SESSION
1. Schakel de camera en de afstandsbediening uit.
2. Volg deze stappen op uw camera:
a. Druk op de Menuknop om de statusinfo weer te geven.
b. Druk meerdere keren op de Menuknop
om naar CONNECTION SETTINGS
(VERBINDINGSINSTELLINGEN) te gaan en druk
vervolgens op de sluiterknop [
] om hem te selecteren.
c. Druk meerdere keren op de Menuknop om naar
CONNECT NEW DEVICE (NIEUW APPARAAT
VERBINDEN) te gaan en druk dan op de sluiterknop om
hem te selecteren.
d. Druk meerdere keren op de Sluiterknop om naar GOPRO
RC (GOPRO Afstandsbediening) te gaan.
e. Druk op de Menuknop om naar check mark te gaan en
druk vervolgens op de sluiterknop om hem te selecteren.

Opmerking: Als uw camera al eerder gekoppeld was, volg dan de volgende
procedure om te koppelen met HERO Session.

2. Schakel de camera en de afstandsbediening uit.
3. Volg deze stappen op uw camera:
a. Druk op de Info/Draadloosknop om de statusinfo weer
te geven.
b. Druk meerdere keren op de Info/Draadloosknop om naar
RC (Afstandsbediening) te gaan, en druk vervolgens op
de Sluiter/Selecteren knop [
] om hem te selecteren.
De camera begint automatisch met koppelen.
4. Schakel de afstandsbediening in. Als de afstandsbediening
nooit gekoppeld was met een camera, begint het automatisch
met koppelen. Anders houdt u de Instellingen/Tagtoets
[
] vier seconden ingedrukt om het koppelen te beginnen.
Er verschijnt een vakje met een vinkje [
] als de apparaten
gekoppeld zijn.

UW HERO SESSION KOPPELEN MET EEN EXTRA
AFSTANDSBEDIENING
1. Zorg dat uw camera al gekoppeld is met een smartphone/
tablet of een GoPro afstandsbediening.
Opmerking: Als uw camera niet eerder gekoppeld was, volg dan de vorige
procedure om te koppelen met HERO Session.

2. Schakel de camera en de afstandsbediening uit.
3. Volg deze stappen op uw camera:
a. Druk op de Info/Draadloosknop toets om de statusinfo
weer te geven.
b. Druk meerdere keren op de Info/Draadloosknop om naar
ADD NEW (NIEUWE TOEVOEGEN) te gaan, en druk
dan op de Sluiter/Selecteren knop [
] om hem te
selecteren.
c. Druk opnieuw op de Info/Draadloosknop om de RC
(Afstandsbediening) te markeren en druk vervolgens op
de Sluiter/Selecteren knop om hem te selecteren. De
camera begint automatisch met koppelen.
4. Schakel de afstandsbediening in. Als de afstandsbediening
nooit gekoppeld was met een camera, begint het automatisch
met koppelen. Anders houdt u de Instellingen/Tagtoets
[
] vier seconden ingedrukt om het koppelen te beginnen.
Er verschijnt een vakje met een vinkje [
] op beide
schermen als de apparaten gekoppeld zijn.

DE AFSTANDSBEDIENING EN UW GOPRO VERBINDEN

VIDEO EN FOTO'S VASTLEGGEN

NALEVINGSINFORMATIE

Nadat uw afstandsbediening en camera gekoppeld zijn, volgt u de onderstaande stappen om ze in de toekomst te verbinden.
Met deze procedure verbindt uw camera zich met de afstandsbediening waarmee hij als laatst verbonden was.

Gebruik de afstandsbediening om video en foto's met één of
meerdere camera's vast te leggen.

DE AFSTANDSBEDIENING VERBINDEN MET UW
HERO5 BLACK
1. Schakel de camera en de afstandsbediening in.
2. Volg deze stappen op uw camera:
a. Veeg naar beneden in het hoofdmenu.
b. Tik op Connect > Wireless Connections (Verbinden >
Draadloze verbindingen) om draadloos in te schakelen.

OM VIDEO OF FOTO'S VAST TE LEGGEN:
1. Druk meerdere keren op de Aan-/uit-/modustoets [
]
om de modus weer te geven die u zoekt.
2. Druk op de Sluiter/Selecteren knop [
] om te beginnen
met opnemen.
3. Om te stoppen met vastleggen van video of timelapse,
drukt u opnieuw op de Sluiter/Selecteren knop.

Voor meer informatie over de certificeringen per land, raadpleeg
de Belangrijke productinformatie + veiligheidsinstructies die met
uw afstandsbediening meegeleverd worden.

DE AFSTANDSBEDIENING VERBINDEN MET UW
HERO5 SESSION
1. Schakel de afstandsbediening in.
2. Volg deze stappen op uw camera:
a. Druk op de Menuknop om de statusinfo weer te geven.
b. Druk meerdere keren op de Menuknop
om naar CONNECTION SETTINGS
(VERBINDINGSINSTELLINGEN) te gaan en druk
vervolgens op de Sluiterknop [
] om hem te
selecteren.
c. Als TURN ON CONNECTION (SCHAKEL VERBINDING
IN) verschijnt, drukt u op de Sluiterknop om het te
selecteren. Anders zijn de apparaten al verbonden.

DE AFSTANDSBEDIENING VERBINDEN MET UW
HERO SESSION
1. Schakel de afstandsbediening in.
2. Volg deze stappen op uw camera:
a. Druk op de Info/Draadloosknop om de statusinfo weer
te geven.
b. Druk meerdere keren op de Info/Draadloosknop om naar
RC (Afstandsbediening) te gaan, en druk vervolgens op
] om hem te selecteren.
de Sluiter/Selecteren knop [

Als uw camera buiten bereik van de afstandsbediening raakt
terwijl u aan het opnemen bent, gaat het opnemen door tot
u het stopt.
Opmerking: Als uw HERO Session camera buiten bereik raakt tijdens
serieopnamen of fotomodus, blijft het statusscherm van de camera aan.
Als de camera na vijf minuten nog steeds buiten bereik is, schakelt de
camera automatisch uit.

PRO TIP: U kunt HiLights taggen om snel hoogtepunten te vinden
tijdens afspelen en bewerken. Tijdens het opnemen drukt u op de
Instellingen/Tagtoets [
] op de afstandsbediening om een
HiLight Tag toe te voegen. Als de afstandsbediening verbonden is
met meerdere camera's, worden de HiLight Tags toegevoegd aan
de video op alle camera's.*
* HiLight Tags zijn niet op alle GoPro camera's beschikbaar.

DE VOLGENDE FUNCTIES ZIJN NIET BESCHIKBAAR ALS U
DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKT VOOR UW GOPRO:
• QuikCapture (snel opnemen)
• Fotoreeks met meerdere camera's
• Handmatig foto's nemen tijdens het opnemen van video met
meerdere camera's
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