
REMO (WATERDICHTE STEMGEACTIVEERDE 
AFSTANDSBEDIENING)
BEDIEN JE HERO5 CAMERA MET JE STEM VANAF WEL 10 M (33 FT) 
AFSTAND

GEBRUIKERSHANDLEIDING



INSCHAKELEN

Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
Opmerking: Tonen en lampjes zijn vergelijkbaar met die van je camera.

UITSCHAKELEN

Houd de aan-/uitknop ingedrukt.

IN-/UITSCHAKELEN

Als het indicatielampje voor de accustatus rood brandt, laad 
Remo dan op zoals hieronder afgebeeld. Het lampje wordt groen 
wanneer de accu is opgeladen.

Volledig opgeladen in 
80 min

OPLADEN

3 sec

5 sec

1. Indicatielampje accustatus
2. Aan-/uitknop
3. Ontspanknop
4. Statuslampje draadloos (blauw) / Statuslampje Remo (rood)

Actualiseer eerst, om alle in deze handleiding beschreven 
functies te gebruiken, de software op zowel Remo als je GoPro. 

STAP 1  
Download Quik voor desktop van gopro.com/apps.

STAP 2 
Schakel Remo uit, sluit hem daarna aan op je computer.

STAP 3 
Houd de ontspanknop gedurende 8 seconden ingedrukt totdat 
het indicatielampje voor de accustatus uitgaat.

STAP 4 
Open Quik en volg de instructies op het scherm om Remo bij te 
werken.

STAP 5  
Werk je camerasoftware bij. Ga voor details naar de 
gebruikershandleiding van je camera.

DE BASISBEGINSELEN

REMO + CAMERA AAN HET BIJWERKEN
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STAP 1  
Zet de wifi op je camera aan. Ga voor details naar de gebruikershandleiding van je camera. 

STAP 2 
Zet beide apparaten aan om ze te verbinden. Het wifi-indicatielampje op je Remo knippert langzaam (blauw). 
Opmerking: Het is niet nodig de stembedieningsfunctie van je camera aan te zetten om Remo te gebruiken.

Als de verbinding met de camera wordt verbroken, zendt Remo een uitschakelingstoon uit en het wifi-indicatielampje knippert snel. 
Voor het beste resultaat, zorg ervoor dat muren of andere obstakels je camera en Remo niet blokkeren.

REMO + JOUW CAMERA VERBINDEN

JE CAMERA BEDIENEN

Om je camera met je stem te bedienen, gebruik je de commando's op de volgende pagina. Remo heeft een bereik van 10 m / 33 ft  
en is waterdicht tot 5 m / 16 ft.

Opmerking: De stembedieningsfunctie kan worden beïnvloed door afstand of significante wind- en geluidsomstandigheden. Houd het product schoon en vrij  
van vuil.

STAP 1  
Zet Remo aan. 

3 sec

STAP 2  
Terwijl je Remo voor je houdt, geef je een commando van de lijst 
op de volgende pagina. Remo trilt, piept en knippert wanneer 
het commando is begrepen.

PRO TIP: Met Remo kun je elk commando op elk moment 
geven. Bijvoorbeeld, als de camera in videomodus staat en je 
wilt serieopnamen maken, hoef je alleen “GoPro shoot burst” 
te zeggen.

KOPPELEN + EEN TAAL SELECTEREN

Stap 1  
Druk op de Modusknop om naar Connection Settings 
(Verbindingsinstellingen) te gaan, selecteer Connect New 
Device (Koppel nieuw apparaat) > Remo. 

Stap 2  
Terwijl Remo is uitgeschakeld, houd de aan-/uitknop ingedrukt 
totdat het blauwe lampje knippert. 

Remo trilt een keer wanneer de koppeling is voltooid.

8 sec

Stap 3 
Als de taaloptie op je camera verschijnt, selecteer dan de taal 
die je wilt gebruiken. Anders gebruikt Remo de taal die je eerder 
selecteerde met behulp van de stembediening op je camera.

Opmerking: Verbind je camera met de Capture app om de stembedieningstaal 
te wijzigen. Ga voor details naar de HERO5 Session-gebruikershandleiding.

KOPPELEN

Stap 1  
Veeg omlaag op de camera en tik op Connect (Aansluiten) > 
Connect New Device (Koppel nieuw apparaat)  > Remo.

Stap 2  
Terwijl Remo is uitgeschakeld, houd de aan-/uitknop ingedrukt 
totdat het blauwe lampje knippert (ongeveer 8 seconden). 

Remo trilt een keer en op de camera verschijnt een bevestiging 
wanneer de koppeling is voltooid.

8 sec

EEN TAAL SELECTEREN

Remo gebruikt de taal die je eerder selecteerde met behulp 
van de Voice Control (Stembediening) op je camera. Voer 
de volgende stappen uit als je geen stembedieningstaal had 
geselecteerd op je camera.

Stap 1  
Veeg omlaag en tik op Preferences (Voorkeuren) > Language 
(Taal) (in de sectie Stembediening).

Stap 2  
Tik op een taal.

HERO5 BLACK + REMO INSTELLEN HERO5 SESSION + REMO INSTELLEN



Wanneer de camera uit staat, kun je snel video-opnamen maken 
en timelapse-foto's nemen door de ontspanknop op Remo te 
gebruiken.

STAP 1  
Druk op de Modusknop van je camera om hem aan te zetten.

STAP 2  
Zeg “GoPro turn off” om je camera uit te zetten.

Als Remo niet reageert zoals verwacht, houd beide knoppen dan 
tegelijkertijd ingedrukt om hem te resetten. 
Opmerking: Als je Remo reset, moet je hem opnieuw koppelen met je camera.

REMO RESETTEN

QUIKCAPTURE (SNEL OPNEMEN)

Voor meer informatie over de certificeringen per land, raadpleeg 
de belangrijke productinformatie + veiligheidsinstructies die met 
Remo meegeleverd worden.

NALEVINGSINFORMATIE

STAP 3  
Gedurende een activiteit gebruik je Remo voor snel opnemen:

• Voor video druk je op de ontspanknop van Remo. 

• Voor timelapse-foto's druk je de ontspanknop 2 seconden in.

Remo trilt, piept en knippert wanneer de opnamen beginnen.

PRO TIP: Wanneer je de camera hebt ingeschakeld met de 
Modusknop en daarna hebt uitgeschakeld met het Remo-
commando, hoef je alleen “GoPro turn on” te zeggen om hem 
weer in te schakelen.

8 sec 8 sec

LIJST MET COMMANDO'S

Ga naar gopro.com/help voor de meest recente commandolijst.

ACTIE-COMMANDO'S OMSCHRIJVING

GoPro start recording Maakt video-opnamen

GoPro HiLight Voegt HiLight Tag aan  
video toe

GoPro stop recording Stopt de video-opnamen

GoPro take a photo Neemt een foto

GoPro shoot burst Maakt serieopnamen

GoPro start time lapse Maakt timelapse-foto's

GoPro stop time lapse Stopt timelapse-opnamen

GoPro turn off Schakelt de camera uit

MODUSCOMMANDO'S OMSCHRIJVING

GoPro Video mode Verandert de cameramodus in 
Video (maakt nog geen video-
opnamen)

GoPro Time Lapse mode Verandert de cameramodus 
in Timelapse (neemt nog geen 
timelapse-foto's)

GoPro Photo mode Verandert de cameramodus in 
Foto (neemt nog geen foto's)

GoPro Burst mode Verandert de cameramodus 
in Serieopnamen (maakt nog 
geen serieopnamen)

PRO TIP: Wanneer Remo en de camera allebei aan staan, kun je 
op Remo de ontspanknop indrukken om opnamen te maken in de 
huidige opnamemodus van de camera.

REVA


