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VIKTIGE PRODUKT + SIKKERHETSINSTRUKSJONER (NORSK)

Les denne informasjonen og gjør deg kjent med funksjonene på din Karma™ drone 

før du begynner å bruke den. Les nøye og forstå instruksjoner og advarsler i 

hurtigstartveiledningen, brukerveiledningen, medfølgende veiledninger og på nett  

på gopro.com/help.

Lynsymbolet med pil nedover i en likesidet trekant varsler brukeren 

om tilstedeværelse av uisolert farlig elektrisk spenning innen 

systeminnkapslingen. Denne kan være sterk nok til å utgjøre en risiko  

for elektrisk støt. 

Utropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om viktige drifts- og 

vedlikeholdsinstruksjoner i denne veiledningen.

ADVARSEL! Unnlatelse av å bruke din Karma i samsvar med alle 

instruksjoner og sikkerhetsforskrifter, kan føre til skade på deg eller 

andre, eller skade på din Karma eller annen eiendom.

ADVARSEL! Endringer eller modifiseringer på denne enheten, som 

den ansvarlige parten for samsvar ikke uttrykkelig har godkjent, kan 

ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret. 

Karma er ikke ment for bruk av personer under 18 år. Mindreårige skal ikke bruke dette 

produktet uten oppsyn av en voksen som er kjent med alle driftsinstruksjoner. Dette 

produktet er ikke et leketøy.

Det er ditt fulle ansvar å følge lokale lover, forskrifter og restriksjoner. Avhengig av hvor 

du planlegger å bruke din Karma kan det være registreringskrav eller bruksrestriksjoner, 

inkludert restriksjoner på hvor du kan fly din Karma. 

Ikke fly din Karma under påvirkning av alkohol, bedøvende midler eller andre substanser 

som kan påvirke din evne til å bruke den på en trygg og ansvarlig måte. Ikke bruk 

din Karma til uautorisert overvåkning, hemmelig bruk eller på noen måte som bryter 

personvernlovgivning. Slik bruk er ofte strengt forbudt og brukeren kan bli gjenstand for 

erstatningsansvar eller straffeforfølgelse. 

Oppdater alltid programvaren til din Karma med siste versjon før flyvning. Endre 

aldri programvaren på noe GoPro-produkt med mindre det er i samsvar med 

GoPros instruksjoner. 

Din Karma bruker trådløse frekvenser som ofte brukes av mange andre elektroniske 

apparater. Disse frekvensene kan forstyrre andre apparater, inkludert pacemakere, 

defibrillatorer og andre medisinske apparater, eller forbrukerprodukter som mobiltelefoner, 

kameraer, mikrobølgeovner, rutere og trådløse telefoner. Slå av kameraets WiFi-tilkobling 

når du bruker din Karma for å minimere sjansen for interferens. Hvis du flyr din Karma i  

områder med høyt nivå av elektromagnetisk interferens eller radiointerferens, kan dette 

påvirke ytelsen til din Karma på negativ måte. Dette inkluderer kortvarig tap av kontrollen 

over enheten. Ikke fly nær kringkastingsstasjoner eller sendingsmaster.

Velg et passende utendørsområde for å fly. Ikke fly innendørs. Velg områder som er frie 

for hindringer, dyr eller mennesker for å lette og lande, og hold deg minst 3 meter fra din 

Karma mens den letter og lander. Sørg alltid for at du har et stabilt, tørt, flatt og uhindret 

område for å lette og lande din Karma. Ikke prøv å lande din Karma på vann. Undersøk 

din Karma før letting for å sikre at den ikke er skadet og at den er montert i henhold til 

GoPros instruksjoner. Karma foldearmer og landingsutstyr må være fullt foldet ut, og 

propellene må være installert og strammet til på riktig måte uten sprekker eller skade. 

Karma landingsutstyr inneholder elektronikk og må være fullt foldet ut til enhver tid for å 

sikre trygg drift.

Sjekk værforholdene før du bruker din Karma. Ikke bruk din Karma i sterk vind eller tøffe 

værforhold som tåke, snø, regn, hagl, lyn, storm, støv, sandstormer eller orkaner. Land 

øyeblikkelig hvis du føler tap av kontroll under flyvning forårsaket av vindforhold. 

Karma er ikke vanntett og skal brukes under tørre forhold. Vann og fuktighet vil skade din 

Karma og det medfølgende batteriet, og dette kan igjen forårsake eksplosjon eller brann. 

Slå ikke på din Karma når den er våt. Hvis din Karma allerede er slått på, slå den av, og hvis 

batteriet på en komponent kan fjernes, fjern det øyeblikkelig. La Karma og alle deler tørke 

godt før du bruker den igjen. ENHVER SKADE ELLER FUNKSJONSSVIKT FORÅRSAKET 

AV VANN DEKKES IKKE AV GARANTIEN. 

Hold Karma innenfor synsfeltet ditt til enhver tid mens du flyr den for å unngå kollisjoner 

i luften eller på bakken. Ikke fly over ubeskyttede personer, sensitiv infrastruktur eller 



kjøretøy i bevegelse. Mens du flyr, oppretthold en trygg avstand mellom din Karma og 

kraftledninger, trær, flyplasser, bygninger og andre potensielt farlige eller risikofylte 

objekter eller områder.

Ikke prøv å ta på eller fange din Karma under flyvning. Propellene på din Karma har skarpe 

kanter, og kan forårsake betydelig skade hvis de berøres mens de er i bevegelse. 

Fly alltid din Karma med fulladet batteri og fulladet fjernkontroll. 

Batteri, lader og batterivedlikehold

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett din Karma for regn 

eller fuktighet. Som ved andre elektroniske produkter, vær forsiktig for å unngå 

søl på noen av systemdelene. Væske kan forårsake svikt og/eller brannfare.

ADVARSEL: Håndter og oppbevar batteriene på egnet måte for å unngå 

skade. De fleste batteriproblemer vil komme av feilaktig håndtering av batterier, 

og spesielt fra vedvarende bruk av ødelagte batterier.

Instruksjoner for fjerning av batteriet fra din Karma finner du i Karma-brukerveiledningen. 

Ikke prøv å fjerne batteriet på Karma-fjernkontrollen, da det kan føre til skade eller risiko 

for støt.

Ikke slipp ned, demontere, åpne, knuse, bøye, deformere, punktere, skjære i strimler, legge 

i mikrobølgeovn, forbrenne eller male på ditt Karma-batteri eller -fjernkontroll. Ikke stikk 

fremmedlegemer inn i batteriholderen på din Karma. Ikke bruk din Karma eller noe annet 

GoPro-produkt med batteri hvis produktet har blitt skadet – for eksempel hvis det har fått 

en sprekk, blitt punktert eller har vært i kontakt med væske. Demontering, skading eller 

punktering av batteriet kan forårsake eksplosjon eller brann.

Batterivæske kan forårsake alvorlig forbrenning på hud og øyne. I tilfelle batterivæske 

lekker ut på hud, vask det berørte området nøye med mye vann og søk medisinsk hjelp 

øyeblikkelig. 

Ikke utsett Karma-batteriet for sterk varme. Dette inkluderer direkte sollys eller brann, og 

oppbevaring eller bruk i bil i varmt vær der batteriet kan utsettes for temperaturer over 60° 

C. Dette kan forårsake at batteriet genererer varme, at det sprekker eller antennes. Bruk av 

Karma-batteriet på en slik måte kan også føre til ytelsestap og kortere levetid. 

Hvis batteriet skades eller antennes, bruk ikke vann til å slukke flammene. Et 

brannslokkingsapparat skal brukes for dette formålet. Ikke kortslutt batteriene. Unngå 

oppbevaring av batteriene rundt metallobjekter som nøkler, mynter, binderser og smykker. 

Batteriladeren må kun brukes innendørs. Den er hverken utformet eller testet for bruk 

utendørs i fritidskjøretøy eller båter. Ikke foreta endringer på batteriladeren. Uautoriserte 

endringer kan kompromittere sikkerhet, overholdelse av regelverk og ytelse av 

batteriladeren, og kan ugyldiggjøre garantien. Ikke la batteriladeren eller batteriene  

falle ned. 

Batteriet er beregnet for å lades kun med den batteriladeren som følger med din Karma. 

Les ladeinstruksjonene i Karma-brukerveiledningen. Ikke fortsett å lade batteriet hvis 

det ikke når full lading innen to timer. Overlading kan føre til at batteriet blir varmt, at det 

sprekker eller antennes. Hvis du ser lekkasje eller deformering på grunn av varme, avhend 

batteriet på riktig måte. 

Ikke lad eller koble til batteriet hvis ladekabelen har blitt klemt eller kortsluttet. Undersøk 

alltid batteriet og laderen før lading. Ikke stikk hull på, knuse, bulke eller deformere batteriet 

eller laderen på noen måte. Hvis batteriet eller laderen blir deformert, skal de avhendes på 

riktig måte. 

Ikke tørk GoPro-produkter som inneholder batterier med en ekstern varmekilde, som 

stekeovn, mikrobølgeovn eller hårføner.

Ikke prøv å bruke Karma-batteriet i annen elektronikk. Dette kan resultere  

i permanent skade på produktet og/eller personskade.

Karma vedlikehold

ADVARSEL: Unnlatelse av å følge vedlikeholdsinstruksjonene kan føre  

til skade. 

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett din Karma for regn eller 

fuktighet. Som ved andre elektroniske produkter, vær forsiktig så væske ikke søles på 

noen av systemdelene. Væske kan forårsake svikt og/eller brannfare. Du må aldri åpne, 

demontere eller endre din Karma eller andre GoPro-produkter, unntatt i samsvar med 

GoPros instruksjoner. Uautoriserte endringer kan kompromittere sikkerhet, overholdelse  

av regelverk og systemytelse. 

Berøring av interne deler kan resultere i skade eller risiko for støt og/eller elektrisk eller 

mekanisk fare. Fjernkontrollen har en LCD-berøringsskjerm som må behandles med 

forsiktighet. Hvis LCD-skjermen knuses, unngå kontakt med glasset eller væsker for å 

forhindre skade. Hvis produktet blir ødelagt og de indre delene eksponeres, kontakt GoPro 

kundeservice for hjelp.

Når du kobler strømledningen fra vegguttaket, ta tak i og dra i støpselets base og ikke 

selve ledningen. Bruk aldri en lader som er skadet eller som har en ledning som er klemt 

eller frynset. Unngå å lade Karma-batteriet eller fjernkontrollen i ekstremt høye eller lave 

temperaturer, og bruk ikke laderen utendørs eller i fuktige områder.

Av sikkerhetsårsaker skal bare ekte deler levert av eller kjøpt fra GoPro med din Karma 

brukes. Bruken av andre komponenter, tilbehør eller lader som ikke er anbefalt av GoPro, 

kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade. Garantien dekker ikke skade forårsaket av 

bruk av uautorisert tilbehør. For godkjent tilbehør, gå til gopro.com. 

1. Les disse instruksjonene.

2. Ta vare på disse instruksjonene.

3. Følg alle advarsler.

4. Følg alle instruksjoner. 

5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann. 

6. Rengjør kun med en tørr klut. 

7. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. 

8. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved støpsel, stikkontakt 

og punktet der de kommer ut av apparatet. 

9. Bruk bare tilbehør som spesifisert av produsenten. 

10. Koble fra apparatet i tordenvær eller når det ikke brukes over lang tid. 

11. Foreta all service hos kvalifisert servicepersonell. Service er påkrevd hvis apparatet 

er skadet på noen som helst måte: som når strømledning eller støpsel er skadet, når 

væske er sølt eller objekter har falt inn i apparatet, når apparatet har vært utsatt for 

regn eller fuktighet, når det ikke fungerer som normalt eller har falt ned på bakken. 

Avhending av batteriet 

De fleste oppladbare litium-polymer-batterier klassifiseres som ikke-farlig avfall og 

er trygge å kaste som vanlig husholdningsavfall. Mange steder har lover som krever 

batteriresirkulering. Sjekk dine lokale lover for å være sikker på at du kan kaste oppladbare 

batterier i husholdningsavfallet. For å avhende litium-polymer-batterier på en trygg måte, 

beskytt terminalene mot å komme i kontakt med annet metall ved å pakke, maskere eller 

benytte elektrisk tape, slik at de ikke forårsaker brann under transport. Litium-polymer-

batterier inneholder imidlertid resirkulerbare materialer og er godkjente for resirkulering av 

batteriresirkuleringsprogrammet til Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC). 

Vi oppmuntrer deg til å besøke Call2Recycle på call2recycle.org eller ringe 1-800-BATTERY 

i Nord-Amerika for å finne et resirkuleringssted nær deg. Kast aldri et batteri i åpne 

flammer da dette kan forårsake eksplosjon.

Karma begrenset garanti 

GoPro garanterer at din Karma vil være fri for defekter i materiale eller utførelse under 

normal bruk i en periode på ett (1) år fra kjøpsdato. I tilfelle av defekt, kontakt GoPro 

kundeservice (gopro.com/help) for hjelp. GoPros eneste forpliktelse under denne 

garantien vil etter eget valg være å reparere eller omlevere din Karma. Denne garantien 

gjelder ikke for produkter som har blitt skadet ved misbruk, uhell eller normal slitasje. 

Skade fra bruk med ikke-GoPro batterier, strømledninger eller andre batteriladere/

oppladbart tilbehør eller apparater dekkes heller ikke av denne eller annen garanti. 

ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR 

ET SPESIELT FORMÅL, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE GARANTIEN. 

GOPRO FRASIER SEG ALLE ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER 

ELLER BETINGELSER. I DEN GRAD DET IKKE ER FORBUDT VED LOV, VIL IKKE 

GOPRO I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA, INNTEKTER ELLER 

FORTJENESTE, ELLER FOR ANDRE SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE, FØLGE- ELLER 

STRAFFESKADER, UANSETT HVORDAN DISSE ER FORÅRSAKET, SOM FØLGE AV 

ELLER KNYTTET TIL BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DIN KARMA 

ELLER ANNET KARMA-RELATERT PRODUKT, SELV OM GOPRO HAR BLITT GJORT 

OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. GOPROS ANSVAR SKAL IKKE 

I NOE TILFELLE OVERSKRIDE MENGDEN DU HAR BETALT FOR DIN KARMA ELLER 

ET KARMA-RELATERT PRODUKT. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på 

lengden av en underforstått garanti, eller ekskludering eller begrensning av tilfeldige eller 



følgeskader, slik at ovenstående begrensninger eller ekskluderinger kanskje ikke gjelder  

for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre 

rettigheter som varierer i forskjellige jurisdiksjoner. 

Forbrukere i Den europeiske union: GoPro gir en periode på to (2) år fra kjøpsdato av 

din Karma eller Karma-del eller -tilbehør, og en gratis begrenset garanti fra produsenten til 

sluttbrukeren. Dette skal ikke begrense noen forbrukerrettigheter som du har under lokal 

forbrukerkjøpslov, den gir deg istedenfor ytterligere rettigheter. Garantien styres under 

følgende vilkår og betingelser. GoPro garanterer at GoPro-produktet vil være fritt for 

defekter i materiale og utførelse under normal bruk i en periode på to (2) år fra kjøpsdato, 

gitt at det har blitt brukt i henhold til instruksjonene i relevant GoPro-brukerveiledning 

(gopro.com/help). I tilfelle av defekt, kontakt GoPro kundeservice (gopro.com/help) for 

hjelp, og vær forberedt på å måtte vise original kjøpskvittering. GoPros eneste forpliktelse 

under denne garantien vil etter eget valg være å reparere eller skifte ut det defekte 

produktet. Denne garantien gjelder ikke for GoPro-produkter som har blitt skadet ved 

misbruk, ulykke eller normal slitasje. Denne garantien gjelder ikke for GoPro-produkter 

som har blitt skadet som et resultat av reparasjoner som ikke er utført av GoPro eller en 

autorisert GoPro-representant. 

Forbrukere i Australia: Fordelene gitt av GoPros begrensede garanti tilbys i tillegg til 

andre rettigheter og rettsmidler tilgjengelig for deg. Våre varer kommer med garantier 

som ikke kan ekskluderes under australsk forbrukerkjøpslov. Du har rett til omlevering eller 

refundering for en betydelig feil, og kompensasjon for andre noenlunde overskuelige tap 

eller skader. Du har også rett til å få produktet reparert eller skiftet ut hvis det ikke er av 

akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en betydelig feil. 

Symbolet betyr at i henhold til lokale lover og forskrifter skal produktet 

avhendes separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet når 

slutten av sin levetid, ta det med til et innsamlingspunkt utpekt av 

lokale myndigheter. Noen innsamlingspunkter tar imot produkter uten 

gebyr. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av produktet på 

avhendingstidspunktet bidrar til å bevare naturressurser  

og sikre at produktet resirkuleres på en måte som  

beskytter helse og miljø.

Herved erklærer GoPro Inc. at radioutstyret type GoPro Karma drone 

(KWST1) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og alle andre gjeldende 

EU-direktiver.

Herved erklærer GoPro Inc. at radioutstyret type GoPro Karma 

fjernkontroll (KWBH1) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og alle 

andre gjeldende EU-direktiver.

Herved erklærer GoPro Inc. at utstyret type GoPro Karma Grip (KWSS1) 

og GoPro Karma lader (KWSK1) er i samsvar med direktiv 2014/35/EU 

og alle andre gjeldende EU-direktiver.

Den fulle teksten av EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på 

følgende webadresse: gopro.com/help.

GoPro Karma drone (KWST1) opererer på frekvensbånd 2412 MHz–2462 MHz. Maksimal 

effekt som overføres i disse frekvensbåndene er 64.6 mW. 

GoPro Karma fjernkontroll (KWST1) opererer på frekvensbånd 2412 MHz–2462 MHz og 

5150 MHz–5725 MHz. Maksimal effekt som overføres i disse frekvensbåndene er 98.6 mW 

og 69.7 mW respektivt.

MEDDELELSE FRA FCC 

Dette apparatet samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to 

betingelser: (1) Dette apparatet bør ikke skape skadelig interferens, og (2) Dette apparatet 

må akseptere mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

MERK: Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i overensstemmelse med grensene 

for et klasse B digitalt apparat, i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er 

utformet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. 

Dette utstyret genererer – og kan utstråle – radiofrekvensenergi, og hvis det ikke 

installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på 

radiokommunikasjon. 

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil kunne oppstå i en bestemt 

installasjon. Hvis dette utstyret skaper skadelig interferens på radio- eller TV-signaler, 

som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve og korrigere 

interferensen på én eller flere av følgende måter:

• Endre retning eller flytte mottakerantennen.

• Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

• Koble utstyret til et strømuttak som er på en annen kurs enn den som mottakeren  

er koblet til.

• Kontakte forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjelp.

Medfølgende skjermet USB-kabel må brukes med denne enheten for å sikre samsvar med 

klasse B FCC-grenser.

IC-forskrifter 

Dette apparatet samsvarer med Industry Canadas lisensfritatte RSS-standarder. Bruk er 

underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparatet bør ikke skape interferens, og (2) 

Dette apparatet må akseptere interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket 

drift av apparatet.

Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadiske ICES-003.

RF eksponeringsinformasjon (SAR) 

Dette apparatet har blitt utformet og produsert for å samsvare med grensene for 

eksponering av RF-energi, som satt av Federal Communications Commission (FCC) of the 

Unitedd States, Industry Canada (IC) og Den europeiske union og andre land.

Standardene for eksponering for trådløse apparater bruker en måleenhet kjent som 

spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-grensen satt av FCC/IC er 1,6 W/kg på 

gjennomsnittlig 1 gram vev. Den europeiske unions råder en SAR-grense på 2,0 W/kg på 

gjennomsnittlig over 10 gram vev. 

FCC og IC har gitt utstyrsautorisasjon for dette apparatet med alle rapporterte SAR-nivåer 

evaluert til å være i samsvar med FCCs og ICs retningslinjer for RF-eksponering. SAR-

informasjon om dette apparatet er arkivert hos FCC og IC, og kan finnes under Display 

Grant-delen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid ved å søke opp FCC ID: CNFKWBH1 og under 

Industry Canada Radio Equipment List database http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/

nwRdSrch.do? lang=eng ved å søke opp 10193A-KWBH1.

Dette apparatet samsvarer med SAR for den generelle befolkningen/ukontrollerte 

eksponeringsgrenser i ANSI/IEEE C95.1-1999 og har vært testet i samsvar med 

målemetoder og prosedyrer spesifisert i OET Bulletin 65 tillegg C.

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

GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 München, Deutschland



REGULATORY INFORMATION - KARMA DRONE (KWST1)

New Zealand

R-NZ

Europe

Nigeria

Connection and use of this 

communications equipment 

is permitted by the Nigerian 

Communications Commission

Singapore

Complies with
IDA Standards
DA103787

Jamaica

This product has been 

Type Approved by Jamaica 

SMA– Model KWST1

Mexico

Thailand

COFETEL: RCPGOKW16-1727 “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes 

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

dispositivo no cause interferencia rejudicial y (2) este 

equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 

incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Russia

China

This telecommunication equipment 

conforms to the requirements of the 

National Telecommunications Commission

“เครื่อง โทรคมนาคมแลกะอุปรณ์นี้ มีความ

สอดคล้องตามข้อกำาหนดของ กทช.”

Ukraine
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Vietnam
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Israel Philippines

Type Approved
No.: ESD-1613669C

South Africa

TA-2016/2559

APPROVED

Malaysia

Israel MoC: 63-65910 

 מספר אישור אלחוטי של משרד

התקשורת הוא51-49538

 אסור להחליף את האנטנה המקורית של

המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

UAE

Radio Module Only
QCA9375X-AL3D
TRA
REGISTERED NO.
ER51089/16
DEALER NO.
DA0086360/12

REGULATORY INFORMATION - KARMA CONTROLLER (KWBH1)

Europe New Zealand

R-NZ

Singapore

Complies with
IDA Standards
DA103787

Russia China

South Africa

TA-2016/2709

APPROVED

Jamaica

This product has been 

Type Approved by Jamaica 

SMA– Model KWBH1

Vietnam

G
oP

ro
 In

c

B
22

33
17

11
16

A
E0

1A
2

India

Model KWBH1: 

ETA #: 3227/16-RLO(WR)

UAE

TRA
REGISTERED NO.
ER50133/16
DEALER NO.
DA0111732/13

GoPro, HERO and their respective logos are trademarks or registered trademarks of GoPro, Inc. in  the United States and other countries. Copyright © 2016. All rights reserved.  Made in China.  
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way | San Mateo, CA 94402 | GoPro GmbH Floessergasse 2 | 81369 München, Deutschland



REVB

Visit gopro.com for more information


