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První krok

Nabíjení

1. Tlačítko Power (zapnutí/
vypnutí)

2. Stavové světlo

3. Tlačítko nastavení

4. Stavový displej

5. Tlačítko Mode (změna
režimu)

6. Tlačítko spouště

7. USB-C Port
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UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že USB-C port je suchý předtím než vložíte kabel.

Před prvním použitím budete muset aktualizovat svou kameru na nejnovější 
software. Pokud si nevíte rady, navštivte gopro.com/update nebo 
gohd.cz/podpora#aktualizace.

Základy

Uchycení dálkového ovladače

Zapnutí a vypnutí

UCHYCENÍ OVLADAČE K PÁSKU

Pásek vám umožňuje uchytit ovladač k vašemu zápěstí nebo k rukojeti, řídítkům na 
kole, popruhům od batohu apod.

Upozornění: Ovladač je voděodolný do 5m, ale pod vodou nebude fungovat.

1. Provlékněte pásek skrz otvory na zadní straně dálkového ovladače. 

2. Umístěte dálkový ovladač na popruhu, jak je znázorněno.

3. Protáhněte konec řemínku spodní stranou plastového kroužku. 

4. Přehněte řemínek zpět na sebe a pomocí háčků a poutek jej zajistěte. Přebytečný 
popruh pro větší bezpečnost přehněte zpět na sebe. 

ZAPNUTÍ

Zmáčkněte tlačítko Power  .

VYPNUTÍ

Zmáčkněte a držte tlačítko Power  

Odklopte kryt portu USB-C.
Vložte přiložený kabel USB-C do portu. 
Druhý konec kabelu připojte k počítači 
nebo jinému USB zdroj energie.

Poznámka: Ujistěte se, že je počítač připojen ke 
zdroji napájení. Pokud stavová obrazovka 
dálkového ovladače neznamená, že se dálkový 
ovladač nabíjí, použijte jiný port USB.

po dobu dvou sekund.



The Remote může ovládat až 5 kamer zároveň na vzdálenost 60m (za optimálních 
podmínek*).  Vaše kamera rozpozná pouze jeden dálkový ovladač najednou.

*Závisí na modelu kamery, terénu, překážkách, elektromagnetickém rušení a podmínkách prostředí.

SPÁROVÁNÍ OVLADAČE A VAŠÍ KAMERY

1. Vypněte ovladač

2. Na kameře proveďte tyto kroky:

a. Na zadní obrazovce přejeďte dolů k přístupu k menu.

b. HERO9 Black—přejeďte vlevo a klikněte na Connections > Connect 
Device > The Remote. 
HERO8 Black and MAX— klikněte na Preferences > Connections > 
Connect Device > Remote. 
Vaše kamera se spáruje automaticky.

3. Zapněte ovladač. 
4. Na displeji ovladače se zobrazí “Pair new”. Stisknutím tlačítka spouště 

se spustí párování. 

PŘIPOJENÍ PO PÁROVÁNÍ

Váš ovladač a kamera se vždy automaticky propojí, vždy když jsou oba 
zapnuty. 

Pokud se propojení nepodaří, zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení kamery 
zapnuté. Klikněte na Preferences > Connections > Wireless Connections pro 
zapnutí bezdrátového připojení.

Pozor: Kameru nelze připojit k dálkovému ovladači a aplikaci GoPro současně. 
Chcete-li se připojit k dálkovému ovladači, musíte aplikaci odpojit nebo k připojení 
aplikace vypnout dálkový ovladač.

 najednou  Zmáčkněte a držte tlačítko Mode  a tlačítko Spouště 
po dobu 8 sekund, pokud potřebujete ovladač resetovat.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte dálkový ovladače, když řídíte 
motorová vozidla nebo se věnujete činnostem, jako je cyklistika, 
skateboarding, lyžování a surfování.

Párování ovladače a kamery

ZMĚNA REŽIMU

1. Zmáčkněte opakovaně tlačítko Mode  dokud nenajdete režim,  
který chcete,

2. Zmáčkněte tlačítko Spouště  pro zahájení snímání.

3. Pro zastavení snímání  nebo time lapse stiskněte znovu tlačítko Spouště.

Pokud se vaše kamera během nahrávání vzdálí z dosahu dálkového 
ovladače, bude nahrávání pokračovat, dokud jej nezastavíte.

ZMĚNA NASTAVENÍ  
Zmáčkněte tlačítko nastavení 

1. Zmáčkněte opakovaně tlačítko Mode 
2. Zmáčkněte tlačítko Spouště

pro zobrazení všech předvoleb pro vybraný režim.

           pro procházení mezi předvolbami.  
k výběru nastavení, které chcete.

TIP: Označte oblíbené okamžiky stisknutím tlačítka Mode         na dálkovém 
ovládání během nahrávání. Přidá se značka HiLight, díky které tyto okamžiky 
později snáze najdete.

NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE NEJSOU K DISPOZICI PŘI POUŽÍVÁNÍ 
DÁLKOVÉHO OVLADAČE S VAŠÍM GOPRO

• QuikCapture

• Manuální zachycení více fotografií při nahrávání videa s více kamerami

• Připojení aplikace GoPro

Pořizování videí a fotografií

To see additional information regarding country certifications, refer to the 
Important Product + Safety Instructions included with your remote.

Chcete-li se naučit, jak nastavit orientaci obrazovky a ovládat více kamer, 
navštivte gopro.com/advanced-remote-setup.

Informace o předpisech
RESETOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE
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Prvý krok

Nabíjanie

1. Tlačidlo Power 
(zapnutie / vypnutie)

2. Stavové svetlo

3. Tlačidlo nastavenia

4. Stavový displej

5. Tlačidlo Mode (zmena 
režimu)

6. Tlačidlo spúšte

7. USB-C Port
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UPOZORNENIE: Uistite sa, že USB-C port je suchý predtým než vložíte kábel.

Pred prvým použitím budete musieť aktualizovať svoju kameru na najnovší
softvér. Ak si neviete rady, navštívte gopro.com/update alebo 
gohd.cz/sk/podpora-sk#aktualizace.

Základy

Uchytenie diaľkového ovládača

Zapnutie a vypnutie

UCHYTENIE OVLÁDAČE K PÁSKU
Pásik vám umožňuje uchytiť ovládač k vášmu zápästia alebo k rukoväti, riadidlám 
na bicykli, popruhom od batohu a pod.

Upozornenie: Ovládač je vodeodolný do 5m, ale pod vodou nebude fungovať.

1. Prevlečte pásik cez otvory na zadnej strane diaľkového ovládača.

2. Umiestnite diaľkový ovládač na popruhu, ako je znázornené

3. Pretiahnite koniec remienka spodnou stranou plastového krúžku 

4. Prehnite remienok späť na seba a pomocou háčikov a pútok ho zaistite.
Prebytočný popruh pre väčšiu bezpečnosť prehnite späť na seba.

 .

ZAPNUTIE

Stlačte tlačidlo Power

VYPNUTIE

Stlačte a držte tlačidlo Power  

Odklopte kryt portu USB-C.
Vložte priložený kábel USB-C do portu.
Druhý koniec kábla pripojte k počítaču
alebo inému USB zdroj energie.

Poznámka: Uistite sa, že je počítač pripojený k 
zdroju napájania. Ak stavová obrazovka
diaľkového ovládača neznamená, že sa diaľkový 
ovládač nabíja, použite iný port USB.

po dobu dvoch sekúnd.



The Remote môže ovládať až 5 kamier zároveň na vzdialenosť 60m (za optimálnych 
podmienok *). Vaša kamera rozpozná iba jeden diaľkový ovládač naraz.

* Závisí od modelu kamery, terénu, prekážkach, EMI a podmienkach prostredia.

SPÁROVANIE OVLÁDAČE A VAŠEJ KAMER

1. Vypnite ovládač

2. Na kamere vykonajte tieto kroky:

a. Na zadnej obrazovke prejdite nadol k prístupu k menu.

b. HERO9 Black—-potiahnutím doľava a kliknite na Connections > 
Connect Device > The Remote. 
HERO8 Black and MAX— kliknite na Preferences > Connections > 
Connect Device > Remote. 
Vaša kamera sa spáruje automaticky.

3. Zapnite ovládač.

4. Na displeji ovládača sa zobrazí "Pair new". Stlačením tlačidla spúšte
sa spustí párovanie.

súčasneStlačte a podržte tlačidlo Mode a tlačidlo Spúšte 
po dobu 8 sekúnd, ak potrebujete ovládač resetovať.

VAROVANIE: Nepoužívajte diaľkový ovládač, keď šoférujete 
motorové vozidlá alebo sa venujete činnostiam, ako je 
cyklistika, skateboarding, lyžovanie a surfovanie.

Párovanie ovládače a kamery

ZMENA REŽIMU

1. Stlačte opakovane tlačidlo Mode kým nenájdete režim,
ktorý chcete,

2. Stlačte tlačidlo Spúšte pre zahájenie snímania.

3. Pre zastavenie snímania alebo time lapse znova stlačte tlačidlo Spúšte

Ak sa vaša kamera počas nahrávania vzdiali z dosahu diaľkového 
ovládača, bude nahrávanie pokračovať, kým ho nezastavíte.

ZMENA NASTAVENIA  
Stlačte tlačidlo nastavenia 
1. Stlačte opakovane tlačidlo Mode

2. Stlačte tlačidlo spúšte

pre zobrazenie všetkých predvolieb pre vybraný režim.
      pre prechádzanie medzi predvoľbami.

TIP: Označte obľúbené okamihy stlačením tlačidla Mode         na diaľkovom 
ovládaní počas nahrávania. Pridá sa značka HiLight, vďaka ktorej tieto okamihy 
neskôr ľahšie nájdete

NASLEDUJÚCE FUNKCIE NIE SÚ K DISPOZÍCII PRI POUŽÍVANÍ 
DIAĽKOVÉHO VOLÁDAČA S VAŠÍM GOPRO

• QuikCapture

• Manuálne zachytenie viac fotografií pri nahrávaní videa s viacerými kamerami

• Pripojenie aplikácie GoPro

Snímanie videí a fotografií

To see additional information regarding country certifications, refer to the 
Important Product + Safety Instructions included with your remote.

Ak sa chcete naučiť, ako nastaviť orientáciu obrazovky a ovládať viac 
kamier, navštívte gopro.com/advanced-remote-setup.

Informácie o predpisoch

PRIPOJENIE PO PÁROVANIE

Váš ovládač a kamera sa vždy automaticky prepojí, vždy keď sú obaja 
zapnuté.

Ak sa prepojenie nepodarí, skontrolujte, či je bezdrôtové pripojenie kamery 
zapnuté. Kliknite na Preferences > Connections > Wireless Connections pre 
zapnutie bezdrôtového pripojenia

Pozor: Kameru nemôže pripojiť k diaľkovému ovládaču a aplikáciu GoPro súčasne. 
Ak sa chcete pripojiť k diaľkovému ovládaču, musíte aplikáciu odpojiť alebo na 
pripojenie aplikácie vypnúť diaľkový ovládač.

RESETOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

k výberu nastavenia, ktoré chcete.






