
LCD Touch BacPac™

TOUCH SCREEN LCD REMOVÍVEL 
DA SUA GOPRO.

GUIA DO USUÁRIO
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To download this user guide in a different language, visit gopro.com/support.

Pour télécharger ce manuel de l’utilisateur dans une autre langue, rendez-vous 
sur gopro.com/support. 

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen 
möchten, besuchen Sie gopro.com/support. 

Per scaricare questo manuale utente in un’altra lingua, visita gopro.com/support. 

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite gopro.com/support. 

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse gopro.com/support. 

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、  
gopro.com/supportにアクセスしてください。 

若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往：gopro.com/support。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 gopro.com/support。
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/ Noções básicas

Botão Ligar/Desligar

Alto-falante integrado 

Conector de fone de 
ouvido de 3,5 mm
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/ Introdução

O LCD Touch BacPac permite um fácil controle visual da sua GoPro* e das suas 
configurações. Você pode operar sua GoPro usando a tela BacPac, usando o 
botão Power/Mode [  ] e o botão Shutter/Select [  ] na sua câmera GoPro 
ou usando uma combinação de ambos os métodos. Quando o recurso touch (de 
toque) não estiver disponível, use os botões da câmera. Para mais informações 
sobre os botões da câmera, consulte o manual do usuário da sua GoPro.
*Compatível com todas as câmeras HERO4, HERO3+ e HERO3.
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ETAPA 2
Insira o conector do BacPac na porta da 
HERO na parte traseira da câmera.

ETAPA 1
Deslize o lado chanfrado do BacPac 
para dentro da ranhura no lado direito 
da câmera.

/ Conectando o BacPac à sua GoPro
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ETAPA 2
Deslize o lado chanfrado do BacPac 
para fora da ranhura da câmera.

ETAPA 1
Puxe o lado esquerdo do BacPac, 
marcado com uma seta, para 
desconectá-lo da porta HERO.

/ Removendo o BacPac da sua GoPro
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A tela LCD Touch BacPac liga/desliga automaticamente quando a câmera for 
ligada/desligada.

Para ligar manualmente o BacPac: 
Pressione o botão Ligar/Desligar [  ].

Para desligar manualmente o BacPac: 
Pressione o botão Ligar/Desligar [  ] por dois segundos.

DICA PRO: Para conservar a carga da bateria, desligue o BacPac quando você 
não o estiver usando.

/ Ligando + Desligando o BacPac
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CÂMERAS HERO4
Deslizar para 
a esquerda

Deslizar para cima a partir  
da margem inferior

Exibir modos 
de câmera.

Swipe up/down
Swipe up from
bottom edge

Swipe left Swipe rightPress for 3 sec Slide down and hold Swipe down

Abre o menu de 
configurações para 
o modo atual.

Swipe up/down
Swipe up from
bottom edge

Swipe left Swipe rightPress for 3 sec Slide down and hold Swipe down

Deslizar para cima/baixo Toque
Move através 
das listas de 
configuração.

Swipe left/right Double tap Tap Press + hold Swipe up/downSwipe from top/bottomSwipe from left edge

Selecione um item, 
ligue/desligue 
uma configuração.

Swipe left/right Double tap Tap Press + hold Swipe up/downSwipe from top/bottomSwipe from left edge

/ Navegação
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Deslizar para baixo a partir  
da margem superior

Deslizar para 
a direita

Fechar o menu  
de configurações.

Swipe up/down
Swipe up from
bottom edge

Swipe left Swipe rightPress for 3 sec Slide down and hold Swipe down

Exibe o último 
vídeo ou a última 
foto capturada.

Swipe up/down
Swipe up from
bottom edge

Swipe left Swipe rightPress for 3 sec Slide down and hold Swipe down

Deslizar para a esquerda/direita Duplo toque
Exibir imagens  
da galeria (modo 
Playback).

Swipe left/right Double tap Tap Press + hold Swipe up/downSwipe from top/bottomSwipe from left edge

Alterar campo de 
visualização 
(FOV) no modo 
visualização.

Swipe left/right Double tap Tap Press + hold Swipe up/downSwipe from top/bottomSwipe from left edge
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Pressione por dois segundos
Bloqueia o visor  
de toque. 

Swipe up/down
Swipe up from
bottom edge

Swipe left Swipe rightPress for 3 sec Slide down and hold Swipe down

CÂMERAS HERO3+ E HERO3
Toque
Seleciona um item, 
ativa/desativa uma 
configuração.

Swipe left/right Double tap Tap Press + hold Swipe up/downSwipe from top/bottomSwipe from left edge

/ Navegação



11

/ Mudando os modos da câmera

Você pode usar o LCD Touch BacPac para alterar os modos da câmera e as 
configurações da sua GoPro.

PARA ALTERAR OS MODOS DA 
CÂMERA NA HERO4:

PARA ALTERAR OS MODOS DA 
CÂMERA NA HERO3+ E HERO3:

Deslize para a esquerda, exiba todos 
os modos e, em seguida, toque no 
modo desejado.

Toque no ícone do modo da câmera no 
canto superior esquerdo e, em seguida, 
toque no modo da câmera desejado.
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Arquivos de vídeo e foto que estiverem salvos no cartão de memória aparecem 
como imagens em miniatura na tela BacPac.

PARA REPRODUZIR VÍDEOS E FOTOS NA HERO4:
1. Deslize para a esquerda e, então, toque em Reproduzir.
2. Passe o dedo para rolar através das miniaturas.  

Observação: Para séries de fotos (Burst, Time Lapse, Night Lapse e fotos contínuas), a miniatura exibe 
a primeira foto na série.

3. Toque em um vídeo ou foto para abri-los em tela cheia.
4. Para vídeo, toque em [  ].
5. Para retornar à tela de miniaturas, toque em [  ].
6. Para sair, toque em [  ].

/ Reproduzir vídeo e fotos
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PARA REPRODUZIR VÍDEOS E FOTOS NA HERO3+ E HERO3:
1. Toque no ícone de modo da câmera no canto superior esquerdo e toque  

em Reproduzir.
2. Toque em uma miniatura para abrir o vídeo ou foto com visualização de  

tela inteira. 
3. Para navegar, toque nos ícones, conforme necessário.  

Observação: Para séries de fotos (Burst, Time Lapse, Night Lapse e fotos contínuas), a miniatura exibe a 
primeira foto na série. 

4. Para vídeo, toque em [  ].
5. Para retornar à tela de miniaturas, toque em [  ]. 
6. Para sair, toque em [  ].
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Personalize as opções de captura de vídeo e foto da sua câmera usando o menu de 
configurações.

PARA ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES NA HERO4:
1. Deslize para a esquerda, exiba todos os modos e, em seguida, toque no  

modo desejado.
2. Na parte inferior da tela, deslize para cima para abrir o menu de configurações 

daquele modo.
3. Deslize para cima ou para baixo para rolar a tela através das configurações 

daquele modo.
4. Toque e deslize, conforme necessário, para selecionar uma nova opção  

de configuração.
5. Para sair do menu de configurações, passe o dedo para baixo a partir da parte 

superior da tela, toque em Sair ou pressione o botão Settings/Tag [  ].

/ Alterando as configurações da câmera
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DICA PRO: No menu de configurações do modo de Configuração, é possível 
bloquear a tela para impedir que uma opção seja tocada acidentalmente. Para 
mais detalhes, consulte seu manual de usuário HERO4.

PARA ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES NA HERO3+ OU HERO3:
1. Toque no ícone do modo da câmera no canto superior esquerdo e, em seguida, 

selecione [  ] para entrar no menu de Configurações.
2. Toque em uma opção para selecioná-la.
3. Para navegar através das opções anteriores e posteriores, toque em [  ] e [  ].
4. Para navegar através de cada submenu, toque em [  ] e [  ].
5. Toque em um item para selecioná-lo.
6. Para sair, toque em [  ].
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A anexação do  LCD Touch BacPac à sua GoPro requer o uso de uma backdoor 
mais profunda quando usada com o estojo. Três backdoors diferentes são 
fornecidas com o LCD Touch BacPac:
• Touch BacPac Backdoor—Possibilita o uso do recurso touch screeen da sua 

LCD Touch BacPac e apresenta proteção à prova d'água para até 3 m (10’).
• Standard BacPac Backdoor—Torna sua câmera à prova d'água até 40 m 

(131’). Para utilização debaixo d'água ou em ambientes com poeira, sujeira 
ou umidade.

• Skeleton BacPac Backdoor—Não é à prova d'água. Use apenas em 
ambientes secos e sem sujeira. Permite captura de áudio aprimorada.

O LCD Touch BacPac também acompanha uma extensão de braço reta, que 
fornece uma completa variação de movimento quando uma backdoor profunda 
estiver anexada ao estojo.

/ Trocando as portas traseiras da caixa
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PARA TROCAR A PORTA TRASEIRA.

Etapa 1
Abra a porta 
traseira do estojo 
de modo que penda 
para baixo.

Etapa 2
Puxe-a suavem-
ente para baixo até 
que seja liberada 
da dobradiça.

Etapa 3
Alinhe a porta 
traseira substituta 
com a abertura 
da dobradiça.

Etapa 4
Empurre a porta 
traseira para cima 
até fazer um clique.
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Abaixo, estão listados alguns dos ícones que aparecem no LCD Touch BacPac. 
Para mais detalhes sobre esses recursos, consulte o manual do usuário da 
sua câmera.

/ Ícones LCD Touch BacPac

Vídeo

Foto

Multi-Shot/Burst

Time Lapse

Reprodução

Wireless

Bateria

Medidor de spot

Protune

Luz baixa

Miniaturas

Apresentação de slides

Câmera lenta  
(em reprodução de vídeo para a HERO3+ 
e HERO3)

Volume
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AVISO: A ocorrência de falha ao seguir essas instruções de segurança podem 
resultar em incêndio, choque elétrico ou outros danos e estragos ao LCD 
Touch BacPac ou outros objetos.

MANUSEIO 
O LCD Touch BacPac contém componentes sensíveis. Não derrube, desmonte, abra, 
amasse, dobre, deforme, perfure, rasgue, coloque no forno micro-ondas, incinere 
ou pinte o LCD Touch BacPac. Não insira objetos estranhos na abertura da porta 
do LCD Touch BacPac. Não use o LCD Touch BacPac se ele tiver sido danificado; por 
exemplo, se tiver rachado, perfurado ou molhado. A tela LCD Touch BacPac é feita 
de vidro. O vidro pode quebrar se for derrubado, receber um impacto substancial 
ou se for amassado, dobrado ou deformado. Se o vidro lascar ou rachar, não 
toque ou tente remover o vidro quebrado. Vidro rachado devido ao uso incorreto 
ou maltrato não possui cobertura.

/ Informações importantes sobre segurança 
e manuseio
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MANTENDO A TELA DE LCD LIMPA  
Limpe a tela de LCD imediatamente se ela entrar em contato com qualquer 
substância capaz de causar manchas, tais como tinta, corante, maquiagem, 
sujeira, comida, óleo ou loção. Para limpar a tela LCD, use um pano macio sem 
fiapos e levemente umedecido. Não permita que a umidade entre nas aberturas 
da porta. Não use limpadores de janela, limpadores domésticos, sprays de 
aerossol, solventes, álcool, amônia ou abrasivos para limpar o LCD Touch BacPac.

EVITE ÁGUA E LOCAIS ÚMIDOS  
Não use a LCD Touch BacPac sob chuva ou próxima a pias ou outros locais 
molhados sem a devida proteção. Não derrame comida ou líquido no LCD Touch 
BacPac. Se a LCD Touch BacPac molhar, desligue a câmera e desconecte a tela 
antes de limpar. Deixe que a tela seque completamente antes de usá-la novamente. 
Não seque a LCD Touch BacPac com uma fonte de calor externa, como um micro-
ondas ou secador de cabelo, por exemplo. Danos ao LCD Touch BacPac causados 
pelo contato com líquido não são cobertos pela garantia.
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ALTERAÇÕES NA ALTITUDE E TEMPERATURA 
O aumento ou diminuição na altitude e temperatura podem causar uma leve 
saliência na porta traseira de toque quando o estojo estiver hermeticamente 
fechado (com ou sem a câmera dentro). Quando possível, deixe a porta aberta 
até você estar pronto para usá-la.

USANDO CONECTORES E PORTAS 
Nunca force um conector em uma porta; verifique as obstruções na porta. Se o 
conector e a porta não se unirem com facilidade razoável pode haver uma 
incompatibilidade. Certifique-se de que o conector combina com a porta e de que 
as conexões estejam alinhadas.

TEMPERATURA 
Condições de baixa ou alta temperatura podem diminuir temporariamente a vida 
útil da bateria ou fazer com que o LCD Touch BacPac pare de funcionar 
temporariamente. Evite alterações drásticas na temperatura ou umidade ao usar 
o LCD Touch BacPac, já que isso pode formar uma condensação sobre ou dentro 
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do LCD Touch BacPac. Ao usar a LCD Touch BacPac™ ou ao carregar a bateria, o 
dispositivo pode esquentar. A parte externa da LCD Touch BacPac funciona como 
uma superfície de resfriamento que transfere calor de dentro da unidade para o 
ar externo mais frio.

/ Informações reguladoras

Para ver a seção completa de informações normativas, consulte o Guia de 
Informações Importantes do Produto e Segurança, incluído neste produto.
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