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WARNING (ENGLISH)

Important Product and Safety Instructions 

For more detailed information about camera features and settings, download the user 

manual for the product online at gopro.com/help.

Camera Warnings

Exercise caution when using your GoPro camera as part of your active 

lifestyle. Always be aware of your surroundings to avoid injury to yourself 

and others.

Observe proper precautions when handling batteries. Batteries may leak 

or explode if improperly handled.

Observe the following precautions to avoid a camera explosion or fire:

• Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, 

incinerate or paint the camera.

• Do not insert foreign objects into any opening on the camera, such as the USB port.

• Do not use the camera if it has been damaged—for example, if cracked, punctured 

or harmed by water. Disassembling or puncturing the battery (whether integrated or 

removable) can cause an explosion or fire. 

• Do not dry the camera or battery with an external heat source such as a microwave 

oven or hair dryer.

WARNING: Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the 

product.

When charging the camera, do not handle the plug or charger with wet 

hands. Failure to observe this precaution could result in electric shock.

Using a wall charger other than a GoPro Wall Charger can damage 

the GoPro camera battery and could result in fire or leakage. Only use 

chargers marked: Output 5V 1A. If you do not know the voltage and 

current of your charger, use the included USB cable to charge the camera 

from your computer.

If using your camera with a GoPro helmet mount, always select a helmet 

that meets the applicable safety standard. Choose the right helmet for 

your particular sport or activity and make sure that it is the right fit and 

size for you. Inspect your helmet to ensure that it is in good condition and 

follow the helmet manufacturer’s instructions on safe helmet use. Any 

helmet that has sustained a major impact should be replaced. No helmet 

can protect against injury in every accident.

Your GoPro camera lens is glass. Should the lens break, care should be 

taken to avoid injury due to broken glass. Keep out of reach of children. 

Contact GoPro Customer Support.

The temperature icon and CAMERA TOO HOT appear on the camera 

status screen when the camera becomes too hot and needs to cool 

down. Simply let it sit and cool before attempting to use it again. 

CAUTION: When using GoPro products near another device, read that device’s user guide 

for any safety instructions. To limit potential interference with digital transceivers such as 

avalanche beacons, consult with the transceiver’s user manual regarding the use of other 

GPS or electronic devices, such as the GoPro camera, when engaged in the avalanche 

beacon search mode. Power your camera off whenever it is forbidden to use it or when 

it may cause interference. Do not block any ventilation holes on the camera as the heat 

generated may hurt you and damage the apparatus.

NOTICES: Avoid exposing your camera or battery to very cold or very hot temperatures. 

Low or high temperature conditions may temporarily shorten the battery life or cause the 

camera to temporarily stop working properly. Avoid dramatic changes in temperature or 

humidity when using the camera or remote control, as condensation may form on or within 

the product. 

The microphones in your camera are designed to provide optimal audio capture in a variety 

of environments. When Wi-Fi is on, microphones may detect and capture low-level noises. 

To prevent this noise, turn off Wi-Fi when recording.

Abide by all local laws when using your GoPro and related mounts and accessories, 

including all privacy laws, which may restrict recording in certain areas.

1. Read these instructions. 

2. Keep these instructions. 

3. Heed all warnings. 

4. Follow all instructions. 

5. Clean only with a dry cloth. 



6. Do not block any ventilation openings. 

7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other 

apparatus that produce heat. 

8. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, 

convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus. 

9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. 

10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.  

11. Refer all servicing to qualified services personnel. Servicing is required when the 

apparatus has been damaged in any way, such as when the plug is damaged, liquid 

has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or the apparatus does not 

operate normally or has been dropped. 

Battery Warnings

WARNING: The battery pack shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, 

fire or the like.   

• Do not dismantle, open or shred battery pack or cells. 

• Do not expose batteries or a battery pack to heat or fire. Avoid storage in  

direct sunlight. 

• Do not short-circuit the battery. Do not store batteries in a box or drawer where they 

may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects. 

• Do not remove a battery from its original packaging until required for use. 

• Do not subject batteries to mechanical shock. 

• In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the 

skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts 

of water and seek medical advice. 

• Do not use any charger other than that specifically provided for use with  

the equipment.

• Observe the plus (+) and minus (-) marks on the battery and equipment and ensure 

correct use. 

• Do not use any battery pack or cell which is not designed for use with the product.

• Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device. 

• Keep batteries out of the reach of children.  

• Seek medical advice immediately if a battery has been swallowed. 

• Always purchase the correct battery for the equipment. 

• Keep batteries clean and dry. 

• Wipe the battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty. 

• Batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to 

the manufacturer’s instructions or equipment manual for proper charging instructions.  

• Do not leave a battery on prolonged charge when not in use. 

• After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the 

batteries several times to obtain maximum performance. 

• Batteries give their best performance when they are operated at normal room 

temperature 68°F (20°C) ± 9°F (5°C). 

• Use the battery only in the application for which it was intended. 

• When possible, remove the battery from the equipment when not in use. 

• The battery provided with your system is not user serviceable. Contact GoPro 

Customer Service for all battery related issues. 

• Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the 

battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.

• Keep the battery dry. The camera protects the battery from water damage. Do not  

get the battery wet. Failure to observe this precaution could result in fire or electric 

shock. Damage to the battery caused by contact with liquid is not covered under  

the warranty. 

• Only use authentic GoPro batteries.

تحذير (العربية)

 إرشادات مهمة متعلقة بالمنتج والسالمة
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول خصائص الكاميرا وإعداداتها، يمكنك تنزيل دليل مستخدم المنتج عبر اإلنترنت من 

.gopro.com/help

تحذيرات متعلقة بالكاميرا

ينبغي توخي الحذر عند استخدام كاميرا GoPro كجزء من نمط حياتك المفعم بالنشاط. انتبه دائًما 
لألجواء المحيطة بك لتجنب تعرضك وتعرض اآلخرين لإلصابة.

اتبع االحتياطات المناسبة عند التعامل مع البطاريات. قد يتسرب سائل البطاريات أو تنفجر في حالة 
التعامل معها بشكل غير سليم.

اتبع اإلرشادات التالية لتجنب انفجار الكاميرا أو احتراقها:
 • �ال تقم بإسقاط الكاميرا أو البطارية، أو تفكيكها، أو فتحها، أو سحقها، أو ثنيها ، أو تشويهها، أو ثقبها، أو تمزيقها، أو 

إدخالها في فرن الميكروويف، أو حرقها، أو طالءها.
.USB ال تدخل أجسام غريبة في فتحة البطارية الموجودة بالكاميرا، مثل منفذ� • 

 • �ال تستخدم الكاميرا إذا تلفت - على سبيل المثال، إذا تشققت أو إذا حدث بها ثقب أو تعرضت ألضرار من جراء الماء. 
قد يؤدي تفكيك البطارية أو ثقبها (سواًء كانت البطارية مدمجة أو قابلة لإلزالة) إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق. 

 • �ال تجفف الكاميرا أو البطارية باستخدام مصدر تسخين خارجي مثل فرن الميكروويف أو مجفف الشعر.



تحذير: ال تضع مصادر لهب مكشوفة، مثل الشموع المضاءة، على المنتج أو بالقرب منه.

عند شحن الكاميرا، ال تتعامل مع القابس أو الشاحن بأيدي مبتلة. قد ينجم عن عدم اتباع هذه االحتياطات 
حدوث صدمة كهربية.

استخدام شاحن حائطي بخالف شاحن GoPro يمكن أن يعرض بطارية كاميرا GoPro للتلف ويمكن 
أن يتسبب في حرائق أو تسريب. ينبغي فقط استخدام الشواحن المحددة: Output 5V 1A (خرج بجهد 

 USB 5 فولت 1 أمبير). إذا لم تكن تعرف الجهد الكهربي والتيار الخاص بالشاحن، فاستخدم كابل
المضّمن لشحن الكاميرا من الكمبيوتر.

في حالة استخدام الكاميرا مع أداة تركيب GoPro على الخوذة، احرص دائًما على اختيار خوذة تلبي 
معايير السالمة السارية. اختر الخوذة المالئمة لرياضتك أو نشاطك المحدد وتأكد من أنها تتناسب معك 

من حيث الحجم. افحص الخوذة كي تتأكد من أنها في حالة جيدة، واتبع تعليمات جهة تصنيع الخوذة فيما 
يتعلق باالستخدام اآلمن. يجب استبدال أي خوذة تتعرض الصطدام كبير. ال توجد خوذة تستطيع الوقاية 

ضد اإلصابة في كل حادثة.

عدسة كاميرا GoPro ُمصّنعة من الزجاج. في حالة تعرض العدسة لكسر، ينبغي توخي الحذر لتجنب 
.GoPro التعرض لجروح جراء الزجاج المهشم. احتفظ به بعيًدا عن متناول األطفال. اتصل بدعم عمالء

يظهر رمز درجة الحرارة وCAMERA TOO HOT (الكاميرا ساخنة جًدا) على شاشة حالة 
الكاميرا عندما تصبح الكاميرا ساخنة للغاية وتحتاج أن تبرد. ليس عليك إال أن تدعها تبرد قبل محاولة 

استخدامها مرًة أخرى. 

تنبيه: عند استخدام منتجات GoPro بالقرب من جهاز آخر، اقرأ دليل مستخدم هذا الجهاز لمعرفة إرشادات السالمة. لتقليل 
التداخل المحتمل مع أجهزة اإلرسال واالستقبال الرقمية مثل منارات التحذير من االنهيارات، ارجع إلى دليل مستخدم الجهاز 

فيما يخص استخدام أجهزة GPS أو أجهزة إلكترونية أخرى مثل كاميرا GoPro عند الدخول في وضع البحث لجهاز 
التحذير من االنهيارات. أطفئ الكاميرا عندما يكون استخدامها محظوًرا أو عندما قد تسبب تشويًشا. ال تسد أي فتحات تهوية 

على الكاميرا ألن الحرارة المتولدة قد تؤذيك وتتلفها.

مالحظات: تجنب تعريض الكاميرا أو البطارية لدرجات الحرارة شديدة االنخفاض أو االرتفاع. ظروف درجات الحرارة 
المنخفضة أو المرتفعة قد تقلل عمر البطارية بصورة مؤقتة أو قد تتسبب في توقف الكاميرا بصورة مؤقتة عن العمل بطريقة 

سليمة. تجنب التغييرات الكبيرة في درجة الحرارة أو الرطوبة عند استخدام الكاميرا أو جهاز التحكم عن ُبعد، ألن ذلك قد 
يساهم في تكّون قطرات مكثفة على الكاميرا أو داخلها. 

ُصممت الميكروفونات في الكاميرا لتوفير أفضل التقاط للصوت في البيئات المتنوعة. عند تشغيل اتصال Wi-Fi، ربما 
 Wi-Fi تكتشف الميكروفونات أصوات الضوضاء منخفضة المستوى وتلتقطها. لمنع هذه الضوضاء، أوقف تشغيل اتصال

عند التسجيل.

التزم بجميع القوانين المحلية عند استخدام GoPro وأدوات التركيب وملحقاتها، بما في ذلك جميع قوانين الخصوصية والتي 
قد تقيد التسجيل في مناطق معينة.

1.   اقرأ هذه اإلرشادات. 
2.   احتفظ بهذه اإلرشادات. 

3.   انتبه إلى جميع التحذيرات. 
4.   اتبع جميع اإلرشادات. 

5.   نظف الكاميرا باستخدام قطعة قماش جافة فقط. 
6.   ال تسد أي فتحات للتهوية. 

7.    ال ترّكب الكاميرا بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة المشعاع، أو فتحات تنظيم الحرارة، أو المواقد، أو األجهزة 

األخرى التي تولد حرارة. 
8.    قم بحماية سلك الطاقة من السير عليه أو الضغط عليه، السيما عند القوابس، ولوحة المقابس، ونقطة خروج السلك 

من الجهاز. 
9.   استخدم فقط أدوات التركيب/الملحقات التي تحددها الجهة المصنعة. 

10.   افصل هذا الجهاز في أثناء العواصف الرعدية أو في أثناء فترات عدم االستخدام الطويلة. 
11.    قم بإحالة جميع أعمال الصيانة إلى أفراد مؤهلين. يلزم إجراء الصيانة في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة، مثل 

تلف سلك مصدر الطاقة أو القابس، أو انسكاب سوائل أو سقوط أجسام داخل الجهاز، أو عدم تشغيل الجهاز بصورة 
طبيعية، أو سقوط الجهاز. 

تحذيرات متعلقة بالبطارية

تحذير: ال ينبغي تعريض مجموعة البطارية لحرارة مفرطة في االرتفاع مثل أشعة الشمس أو النيران أو ما يشبه ذلك. 
 • ال تقم بتفكيك مجموعة البطارية أو الخاليا، أو فتحها أو تمزيقها. 

 • �ال ُتعّرض البطاريات أو مجموعة بطارية للحرارة أو النيران. تجنب التخزين تحت ضوء الشمس المباشر. 

 • �ال ُتعّرض البطاريات لقصر الدائرة الكهربية. ال تخزن البطاريات في صندوق أو درج حتى ال تتسبب كل بطارية في 
تكون دائرة قصر لألخرى أو التعرض لدائرة القصر بسبب األشياء المعدنية األخرى. 

 • ال ُتخرج بطارية من عبوتها األصلية حتى يتم طلبها لالستخدام. 

 • ال ُتعرض البطاريات إلى صدمة ميكانيكية. 

 • �في حالة تسرب سائل بطارية، ال تسمح للسائل بمالمسة الجلد أو العينين. في حالة حدوث تالمس، اغسل المنطقة 
المتضررة بكميات وفيرة من المياه واطلب مساعدة طبية. 

 • ال تستخدم أي شاحن غير ذلك المزود خصوًصا لالستخدام مع الجهاز.

 •  الحظ عالمتي الموجب (+) والسالب (-) على البطارية والجهاز وتأكد من مراعاة الترتيب عند االستخدام. 

 • ال تستخدم أي مجموعة بطارية أو خلية غير مصممة لالستخدام مع المنتج.

 • ال تخلط بين الخاليا من جهات مصنعة مختلفة وال بسعات أو أحجام أو أنوع مختلفة داخل الجهاز. 

 • احتفظ بالبطاريات بعيًدا عن متناول األطفال. 

 • اطلب المساعدة الطبية على الفور إذا تم ابتالع بطارية. 

 • اشتر البطاريات الصحيحة لجهازك دائًما. 

 • احتفظ بالبطاريات نظيفة وجافة. 

 • امسح أطراف توصيل البطارية بقطعة قماش نظيفة وجافة إذا اتسخت. 



 • �يلزم شحن البطاريات قبل االستخدام. استخدم دائًما الشاحن المناسب وراجع إرشادات الجهة المصنعة أو دليل الجهاز 
لمعرفة إرشادات الشحن السليمة. 

 • ال تترك البطارية في حالة شحن مستمر عند عدم االستخدام. 

 • �بعد فترات التخزين الطويلة، ربما يكون من الضروري شحن البطاريات وتفريغها عدة مرات للحصول على أفضل 
أداء. 

 • �تعطي البطاريات أفضل أداء عند تشغيلها في درجة الحرارة العادية 20 مئوية (68 فهرنهايت) ± 5 مئوية 
(9 فهرنهايت). 

 • استخدم البطارية في الغرض المخصص لها فقط. 

 • أخرج البطارية من الكاميرا - متى كان ذلك ممكًنا - عند عدم االستخدام. 

 • �البطارية المرفقة مع الكاميرا غير قابلة للصيانة بواسطة المستخدم. اتصل على خدمة العمالء في GoPro فيما يخص 
المشكالت المتعلقة بالبطارية. 

 • �ال تخزن البطارية مع أغراض معدنية، مثل العمالت المعدنية، أو المفاتيح، أو الحلي؛ فقد تؤدي مالمسة أطراف 
البطارية لألغراض المعدنية إلى نشوب حريق.

 • �احتفظ بالبطارية جافة. تحمي الكاميرا البطارية من التلف بسبب الماء. ال تجعل البطارية تبتل. إن عدم اتباع هذه 
االحتياطات قد ينجم عنه حدوث حريق أو صدمة كهربية. ال يغطي الضمان تلف البطارية الناتج عن مالمسة سائل. 

 • ال تستخدم سوى بطاريات GoPro األصلية.

WARRANTY + DISCLAIMERS

ENGLISH 

Limited Warranty:  
GoPro warrants that for a period of one (1) year from original date of purchase, the product 

will be free from defects in materials and workmanship under normal use. In the event of a 

defect, contact GoPro Customer Support (gopro.com/help) for assistance. GoPro’s sole 

obligation under this warranty will be, at its option, to repair or replace the product. This 

warranty does not apply to products damaged by misuse, accident, or normal wear and 

tear. Damage resulting from use with non-GoPro batteries, power cables, or other battery 

charging/recharging accessories or devices is also not covered by this or any warranty. 

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. GOPRO DISCLAIMS 

ALL OTHER EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS. TO THE EXTENT 

NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT WILL GOPRO BE LIABLE FOR ANY LOSS OF 

DATA, REVENUE OR  PROFIT, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, 

INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED, ARISING OUT OF OR 

RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF GOPRO 

HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL 

GOPRO’S LIABILITY EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE PRODUCT. Some 

jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion 

or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions 

may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have 

other rights, which vary by jurisdiction.

European Union Consumers: GoPro grants for a period of two (2) years from the original 

date of purchase of the relevant GoPro product and free of charge a limited manufacturer’s 

guarantee to the end customer. This shall not limit any consumer rights which you have 

under consumer law; instead it grants you additional rights. The guarantee is governed 

by the following terms and conditions. GoPro guarantees that for a period of two (2) 

years from the original date of purchase, your GoPro product will be free from defects in 

materials and workmanship under normal use and provided it has been used in accordance 

with the instructions in the relevant GoPro user manual (gopro.com/help). In the event of 

a defect, contact GoPro Customer Support (gopro.com/help) for assistance and be 

prepared to present the original purchase receipt. GoPro’s sole obligation under this 

guarantee will be, at its option, to repair or replace the defective product. This guarantee 

does not apply to products damaged by misuse, accident, or normal wear and tear. 

This guarantee does also not apply to products damaged as a result of repair works not 

performed by GoPro or an authorized GoPro dealer. 



Australian Consumers: The benefits given by the GoPro limited warranty are in addition to 

other rights and remedies available to you. Our goods come with guarantees that cannot 

be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or 

refund for a major failure and to compensation for any other reasonably foreseeable loss 

or damage. You are also entitled to have the product repaired or replaced if it fails to be of 

acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Open Source Software: Disclosures and disclaimers in connection with GoPro’s 

incorporation of certain open-source software into its products can be found at  

http://gopro.com/support/open-source.

This symbol means that according to local laws and regulations your 

product should be disposed of separately from household waste. When 

this product reaches its end of life, take it to a collection point designated 

by local authorities. Some collection points accept products for free. The 

separate collection and recycling of your product at the time of disposal 

will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a 

manner that protects human health and the environment.

Hereby, GoPro, Inc. declares that the radio equipment type GoPro 

HERO5 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the 

following internet address: gopro.com/help.

GoPro, Inc. 3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, USA 

GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 München Deutschland

The GoPro HERO5 Black camera (ASST1) transmits at 2412 MHz - 2462 MHz. The 

maximum power transmitted in this frequency band is 94.6 mW. It also transmits at the 

5.15 GHz - 5.25 GHz and 5.725 GHz - 5.85 GHz frequency bands. The maximum power 

transmitted in these frequency bands is 18.9 mW.

IC Regulations: This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. 

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause 

interference and; (2) This device must accept any interference– including interference that 

may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/Canada markets, only channel 1~11 can be operated. 

Selection of other channels is not possible.

IMPORTANT NOTE: 

IC Radiation Exposure Statement 

This EUT is in compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits 

in IC RSS-102 and has been tested in accordance with the measurement methods and 

procedures specified in IEEE 1528.

ELECTRICAL RATINGS 
5V , 1A 

FCC STATEMENT 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 

two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This  

device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class  

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to  

provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.  

This equipment generates—and can radiate—radio frequency energy and, if not installed 

and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to  

radio communications. 

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 

can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 

correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and the receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The provided shielded USB cable must be used with this unit to ensure compliance with the 

class B FCC limits.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party 

responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

RF Exposure Information (SAR) 

This device has been designed and manufactured to comply with the limits for exposure 

to RF energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, 

Industry Canada (IC) and the European Union and other countries.



The exposure standards for wireless devices employ a unit of measurement known as the 

Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC/IC is 1.6W/kg averaged 

over 1 gram of tissue. The SAR limit recommended by The Council of the European Union is 

2.0W/kg averaged over any 10 grams of tissue. 

The FCC and IC have granted an Equipment Authorization for this device with all reported 

SAR levels evaluated as in compliance with the FCC and IC RF exposure guidelines. SAR 

information on this device is on file with the FCC and IC, and can be found under the 

Display Grant section of www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID: CNFASST1 

and under the Industry Canada Radio Equipment List database http://www.ic.gc.ca/app/

sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do? lang=eng after searching 10193A-ASST1.

This device is in compliance with SAR for general population /uncontrolled exposure 

limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and has been tested in accordance with the measurement 

methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C.

 العربية
 الضمان المحدود: 

تضمن شركة GoPro خلو المنتج من عيوب المواد وعيوب التصنيع في ظل االستخدام العادي لمدة عام واحد (1) من تاريخ 
الشراء األصلي. في حالة وجود عيوب، اتصل بدعم عمالء GoPro في الصفحة (gopro.com/help) للحصول على 
المساعدة. يتمثل التزام GoPro الوحيد بموجب هذا الضمان، حسب اختيارها، في إصالح المنتج أو استبداله. ال يسري هذا 

الضمان على المنتجات التالفة بسبب سوء االستخدام أو الحوادث أو التآكل والتلف الطبيعيين. وال يغطي هذا الضمان أيًضا أو 
أي ضمان التلف الناتج عن استخدام بطاريات، أو أسالك طاقة، أو أي أجهزة أو ملحقات أخرى لشحن/إعادة شحن البطارية 

غير مزودة من GoPro. تقتصر جميع الضمانات الضمنية أو ضمانات قابلية التسويق أو المالءمة لغرض معين على مدة 
هذا الضمان. تخلي GOPRO مسؤوليتها عن جميع الضمانات أو الشروط الصريحة أو الضمنية األخرى. إلى الحد الذي 

ال يحظره القانون، ال تتحمل GOPRO المسؤولية بأي حال من األحوال عن أي فقدان للبيانات، أو اإليرادات أو األرباح، 
أو عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو تبعية أو عقابية، أًيا كان سببها، ناشئة عن أو متعلقة باستخدام أو 

عدم القدرة على استخدام المنتج، حتى في حالة إخطار GOPRO بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار. لن تتجاوز مسؤولية 
GOPRO بأي حال من األحوال المبلغ الذي دفعته مقابل شراء المنتج. ال تسمح بعض الدوائر القضائية بفرض قيود على 

فترة الضمان الضمني، أو باستثناء أو تقييد األضرار العارضة أو التبعية، وبالتالي فإن القيود أو االستثناءات أعاله يجوز 
أال تنطبق عليك. يمنحك هذا الضمان حقوًقا قانونية محددة، ويجوز أن تكون لك أيًضا بعض الحقوق األخرى التي تختلف 

حسب الوالية القضائية.

عمالء االتحاد األوروبي: تمنح GoPro ضماًنا محدوًدا ومجانًيا من جهة التصنيع للمستهلك النهائي لمدة عامين (2) من 
تاريخ الشراء األصلي لمنتج GoPro ذي الصلة. لن يقّيد هذا الضمان أي حقوق مستهلك تتمتع بها بموجب قانون المستهلك 

المحلي؛ بل يمنحك حقوًقا إضافية. يخضع هذا الضمان للشروط واألحكام التالية. تضمن GoPro خلو منتج GoPro من 
عيوب المواد والتصنيع في ظل االستخدام العادي لمدة عامين (2) من تاريخ الشراء األصلي، شريطة أن ُيستخدم وفًقا 

لإلرشادات الواردة في دليل مستخدم GoPro ذي الصلة (gopro.com/help). في حالة وجود عيوب، اتصل بدعم 
عمالء GoPro في الصفحة (gopro.com/help) للحصول على المساعدة. يتمثل التزام GoPro الوحيد بموجب هذا 

الضمان، حسب اختيارها، في إصالح المنتج المعيب أو استبداله. ال يسري هذا الضمان على منتجات GoPro التالفة بسبب 
سوء االستخدام أو الحوادث أو التآكل والتلف الطبيعيين. ال ينطبق هذا الضمان على منتجات GoPro التالفة نتيجة أعمال 

 .GoPro أو بواسطة وكيل معتمد من GoPro اإلصالح التي ال تتم بواسطة

العمالء في أستراليا: تتوفر لك المزايا التي يمنحها ضمان GoPro المحدود إلى جانب الحقوق والتعويضات األخرى. تأتي 
منتجاتنا مصحوبة بضمانات ال يمكن استثناؤها بموجب قانون المستهلك األسترالي. يحق لك الحصول على منتج بديل أو 

استرداد مبلغ الشراء في حالة وجود عطل كبير، ويحق لك الحصول على تعويض عن أي تلف أو خسارة أخرى ممكن التكهن 
بها مسبًقا. كما يحق لك أيًضا طلب إصالح المنتج أو استبداله في حالة عدم تمتع المنتج بجودة مقبولة وإذا لم يصل العطل 

إلى مستوى العطل الكبير.

البرامج مفتوحة المصدر: يمكن العثور على بيانات كشف السرية وإخالء المسؤولية المتعلقة بتضمين GoPro لبعض 
.http://gopro.com/support/open-source البرامج مفتوحة المصدر في منتجاتها على الصفحة

يعني هذا الرمز أنه يجب التخلص من منتجك بشكل منفصل عن النفايات المنزلية وفًقا للقوانين واللوائح 
المحلية. عند وصول هذا المنتج إلى نهاية عمره االفتراضي، ضعه في نقطة تجميع مخصصة بواسطة 

السلطات المحلية. تقبل بعض نقاط التجميع المنتجات مجاًنا. يسهم تجميع المنتج وإعادة تدويره بشكل 
منفصل في وقت التخلص منه في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بطريقة تحمي 

صحة اإلنسان والبيئة.

تعلن شركة GoPro بموجب هذه الوثيقة أن نوع الجهاز الالسلكي لكاميرا GoPro HERO5 متوافق 
.EU/2014/53 مع التوجيه

�يتوفر النص الكامل إلعالن التوافق مع التوجيه األوروبي على عنوان اإلنترنت التالي:
.gopro.com/help

GoPro, Inc. 3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, USA 

GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 München Deutschland

تبث كاميرا GoPro HERO5 Black �(ASST1) على النطاق الترددي 2412 - 2462 ميجا هرتز. وتبلغ أقصى طاقة 
منقولة في هذا النطاق الترددي 94.6 ميجا وات. كما أنها تبث على النطاق الترددي 5.15 - 5.25 جيجا هرتز والنطاق 

5.725 - 5.85 جيجا هرتز. وتبلغ أقصى طاقة منقولة في هذه النطاقات الترددية 18.9 ميجا وات.

 التصنيفات الكهربية
، 1 أمبير  5 فولت 
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Model ASST1: NTC 

ESD-1613378C

New ZealandEurope China

REGULATORY INFORMATION

Singapore

Complies with

IDA Standards

DA103787

Russia Philippines

47231/SDPPI/2016

PLG ID #: 4156

Indonesia

Mexico

IFETEL: RCPGOAS16-1211 “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes 

dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 

dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este 

equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 

incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Jamaica

This product has been 

Type Approved by  

Jamaica: SMA – ASST1

India

Model ASST1:

ETA #: 3169/16-RLO(WR)

Morocco

AGREE PAR  L’ANRT MAROC

Numéro d’agrément: MR 12370 ANRT 2016
Date d’agrément: 17 Aout, 2016
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Israel

התקשורת הוא51-56110

 אסור להחליף את האנטנה המקורית של

המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Ukraine
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Nigeria

Connection and use of this 

communications equipment 

is permitted by the Nigerian 

Communications Commission

Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, 

não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, 

mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 

interferência a sistemas operando em caráter primário. 

Este produto está homolgado pela Anatel, de acordo com os 

procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e 

atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites 

de exposição da Taxa de Absorção Específica referente 

a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos 

de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 

303/2002 e 533/2009.

Modelo: ASST1

05772-16-08441



Visit gopro.com for more information

130-20771-000 REVB


