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بدء االستخدام
مرحبًا بك في كاميرا  Fusionالجديدة! فلنبدأ.

بدء االستخدام
2.2أدخل بطاق َتي  microSDواجعل العالمات باتجاه البطارية ،ثم أغلق الباب.

بطاقتا MICROSD
 Fusionتتطلب بطاقتي ُ ( microSDتباع كل منهما على حدة) .استخدم بطاقات ذاكرة للعالمة
التجارية تلبي المتطلبات التالية:
• ،microSDأو  ،microSDHCأو microSDXC
•تصنيف الفئة  10أو UHS-II/III
•بسعة تصل إلى  128جيجابايت
للحصول على أفضل النتائج ،نوصي بأن تكون العالمة التجارية للبطاقات وتصنيف السرعة
والسعة مماثلة .لالطالع على قائمة بطاقات  microSDالموصى بها ،تفضل بزيارة
.gopro.com/workswithgopro
تعامل دومًا مع البطاقتين باعتبارهما زوجً ا واح ًدا .عندما تستبدل بطاقة ،استبدل األخرى.
إذا أصبحت بطاق َتا الذاكرة ممتلئتين أثناء التسجيل ،فستتوقف الكاميرا عن التسجيل وستظهر كلمة
( FULLكامل) على شاشة الحالة .بالنسبة إلى البطاقات المختلفة السعة ،تظهر هذه الرسالة عندما
ُتصبح البطاقة األصغر سعة ممتلئة.
مالحظة :تو َّخ الحرص عند استخدام بطاقتي الذاكرة .تجنب دخول السوائل والغبار واألوساخ إليها.
كإجراء احترازي ،أوقف تشغيل الكاميرا قبل إدخال البطاق َتين أو إزالتهما .للحصول على معلومات
حول االستخدام في نطاقات درجات الحرارة المقبولة ،راجع تعليمات الجهة المُص ّنعة لبطاقة الذاكرة.
إدخال بطاق َتي microSD
1.1اضغط مع االستمرار على زر فتح المزالج على ةيراطبلا باب ،ثم حرّ ك الباب حتى يفتح.
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مالحظة :إلزالة إحدى البطاقتين ،اضغط عليها داخل الفتحة بظفر إصبعك وستندفع إلى الخارج.

إعادة تهيئة بطاق َتي microSD
للحصول على أفضل أداء ،قم دائمًا بإعادة تهيئة بطاق َتي  microSDقبل استخدامهما للمرة األولى.
ولكي تظل البطاق َتين بحالة جيدة ،أعِ د تهيئتهما بانتظام.
مالحظة :تؤدي إعادة التهيئة إلى مسح كل المحتوى ،لذا احرص على إفراغ الصور ومقاطع الفيديو
أوالً من الكاميرا.
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Settingsاإلعدادات)
1.1اضغط على الزر عضولا [
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] لتحديده.
[
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Preferencesالتفضيالت)
2.2اضغط على الزر قلاغلا [
].
[
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Formatالتهيئة)،
3.3اضغط على الزر عضولا [
] لتحديده.
ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] لتمييز البطاقة (البطاقات) التي تريد إعادة تهيئتها،
4.4اضغط على الزر عضولا [
] لتحديده.
ثم اضغط على الزر قلاغلا [
]
] لتمييز ( Yesنعم) ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
5.5اضغط على الزر عضولا [
لتحديده.
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بدء االستخدام
تحذير :توخَّ الحذر عند استخدام كاميرا  GoProكجزء من أنشطة حياتك الروتينية.
كُن على دراية دائمًا باألشياء المحيطة بك لتجنب إصابة نفسك واآلخرين.

بدء االستخدام
3.3اضغط مع االستمرار على زر فتح المزالج على يبناج باب ،ثم حرّ ك الباب حتى يفتح.

التزم بكل القوانين المحلية عند استخدام كاميرا  GoProوأدوات التركيب والملحقات
ذات الصلة بها ،بما في ذلك كل قوانين الخصوصية ،إذ قد تقيّد القوانين المذكورة
التسجيل في مناطق معينة.

شحن البطارية
للحصول على أفضل تجربة عند استخدام الكاميرا ،نوصى بشحن البطارية بالكامل قبل االستخدام األول.
1.1اضغط مع االستمرار على زر فتح المزالج على ةيراطبلا باب ،ثم حرّ ك الباب حتى يفتح.
4.4وصل الكاميرا بشاحن  Superchargerأو بشاحن حائطي آخر (يُباع كل منهما على حدة)
باستخدام كابل  USB-Cالمرفق.
يضيء ضوء حالة الكاميرا الموجود في الجزء األمامي من الكاميرا أثناء عملية الشحن وينطفئ
عند اكتمالها.

2.2ر ّكب البطارية ،ثم أغلق الباب.

بالنسبة إلى الشواحن الحائطية ،يصل شحن البطارية إلى  %100خالل  3.5ساعات تقريبًا .يشحن
شاحن  Superchargerالبطارية بما يصل إلى ساعتين تقريبًا .لمزيد من المعلومات ،راجع معلومات
حول البطارية (الصفحة .)67
نصيحة للمحترفين :للشحن بأسرع وقت ممكن ،استخدم شاحن  Superchargerمن ( GoProيُباع
بشكل منفصل) والكابل المضمن معه .يمكنك أيضًا شحن الكاميرا بشاحن حائطي أو شاحن تلقائي
متوافق مع .USB
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بدء االستخدام

بدء االستخدام

تحديث برنامج الكاميرا
للحصول على أحدث الخصائص وأفضل أداء من  ،GoProاحرص على أن تستخدم الكاميرا دائمًا
أحدث البرامج.

تحديد إصدار البرنامج
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Settingsاإلعدادات)
1.1اضغط على الزر عضولا [
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
[
] لتحديده.
2.2اضغط على الزر قلاغلا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Preferencesالتفضيالت)
].
[
3.3اضغط على الزر عضولا [
] لتمييز ( Aboutحول) ،ثم اضغط على الزر قلاغلا
[
] لتحديده .يظهر إصدار البرنامج على الشاشة األولى.
] لتحديد ( Doneتم).
4.4اضغط على الزر قلاغلا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Doneتم) ،ثم اضغط
5.5اضغط على الزر عضولا [
] لتحديده.
على الزر قلاغلا [

التحديث باستخدام تطبيق GoPro
عند إنشاء اتصال بين الكاميرا وتطبيق تطبيق  ،GoProيتم إخطارك تلقائيًا في حال تو ّفر تحديث.
1.1يمكنك تنزيل تطبيق من  Apple App Storeأو .Google Play
2.2تأكد من أن الكاميرا تحتوي على كلتا بطاقتي .microSD
3.3اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة في التطبيق لالتصال بالكاميرا .في حال تو ّفر تحديث،
يو ّفر التطبيق تعليمات لتثبيته.
التحديث يدويًا (باستخدام قارئ/محول بطاقة )SD
1.1تفضل بزيارة .gopro.com/update
2.2حدد الكاميرا ،ثم انقر فوق الخيار المخصص لتحديث الكاميرا يدويًا.
3.3تأكد من أن الكاميرا تحتوي على كلتا بطاقتي .microSD
4.4اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
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بدء االستخدام

بدء االستخدام

تحديد اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالكاميرا
يلزم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالكاميرا عند توصيلها بأجهزة أخرى .لعرض هذه
المعلومات في أي وقت ،أكمل الخطوات التالية.
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Settingsاإلعدادات)
1.1اضغط على الزر عضولا [
] لتحديده.
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
[
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Connectionsاالتصاالت)
2.2اضغط على الزر قلاغلا [
].
[
3.3اضغط على الزر عضولا [
] لتمييز ( Cam Infoمعلومات الكاميرا) ،ثم اضغط على
] لعرض اسم المستخدم وكلمة المرور.
الزر قلاغلا [
4.4اضغط على الزر عضولا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Doneتم) ،ثم اضغط على
] لتحديده.
الزر قلاغلا [

ثانيتان
تشغيل الكاميرا وإيقاف تشغيلها
للتشغيل:
] .تصدر الكاميرا إشارات صوتية عدة مرات وتومض أضواء
اضغط على الزر عضولا [
حالة الكاميرا في الوقت نفسه .عند ظهور المعلومات على شاشة حالة الكاميرا ،يعني ذلك أنّ الكاميرا
قيد التشغيل.
إليقاف التشغيل:
] لمدة ثانيتين .تصدر الكاميرا إشارات صوتية عدة
اضغط مع االستمرار على الزر عضولا [
مرات وتومض أضواء حالة الكاميرا في الوقت نفسه.
مالحظة Fusion :تتوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد  7دقائق من عدم النشاط.
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بدء االستخدام

التنقل عبر كاميرا GOPRO

شاشة الحالة
تحتوي شاشة الحالة على المعلومات التالية الخاصة باألوضاع واإلعدادات بحيث يُمكنك االطالع على
أساسيات اإلعداد الحالي في لمحة سريعة:

تغيير األوضاع واإلعدادات الخاصة بااللتقاط
تحتوي كاميرا  Fusionعلى أربعة أوضاع للكاميرا( Video :الفيديو) و( Photoالصور)
و( Time Lapseاللقطات المتتابعة) و( Settingsاإلعدادات).

3

2

5

1

4

6
7

9

8

1.1وضع الكاميرا
2.2حالة Protune
*
3.3حالة التحكم الصوتي
*
4.4حالة االتصال الالسلكي
*
5.5حالة نظام تحديد المواقع العالمي ()GPS
6.6اإلعدادات
7.7عدد الملفات الملتقطة أو مدة الفيديو
8.8مساحة التخزين المتبقية على بطاقة ( microSDحسب البطاقة التي بها أقل مساحة
تخزين متبقية)
9.9حالة البطارية
*

]
( Videoالفيديو) [
يحتوي وضع الفيديو على وضع واحد لاللتقاط( Video :الفيديو) .لالطالع على الوصف ،راجع
وضع الفيديو :وضع االلتقاط (الصفحة .)36
]
( Photoالصور) [
يحتوي وضع الصور على ثالثة أوضاع لاللتقاط( Photo :الصور)
و( Burstتتابع االلتقاط السريع) و( Nightالصور الليلية) .لالطالع على األوصاف ،راجع وضع
الصورة :أوضاع االلتقاط (الصفحة .)41
]
( Time Lapseاللقطات المتتابعة) [
يحتوي وضع اللقطات المتتابعة على ثالثة أوضاع لاللتقاط( Time Lapse Video :فيديو بلقطات
متتابعة) و( Time Lapse Photoصور بلقطات متتابعة) و( Night Lapse Photoصور
بلقطات متتابعة ليلية) .لالطالع على األوصاف ،راجع وضع اللقطات المتتابعة :أوضاع االلتقاط
(الصفحة .)44
]
( Settingsاإلعدادات) [
تحتوي اإلعدادات على كل اإلعدادات الخاصة بكل وضع من أوضاع الكاميرا .لمعرفة التفاصيل،
راجع وضع الفيديو :اإلعدادات (الصفحة )37
ووضع الصورة :اإلعدادات (الصفحة  )42و وضع اللقطات المتتابعة :اإلعدادات (الصفحة .)46
تحتوي اإلعدادات أيضًا على قوائم ( Connectionsاالتصاالت) و( Voice Controlالتحكم
الصوتي) و( Preferencesالتفضيالت).

مالحظة :تختلف الرموز واإلعدادات التي تظهر على شاشة حالة الكاميرا بحسب الوضع .تختص الرموز واإلعدادات
المعروضة أعاله بوضع الفيديو.
*يظهر الرمز إذا تم تشغيل هذا اإلعداد

16

17

التنقل عبر كاميرا GOPRO
1.1لتغيير األوضاع ،اضغط على الزر عضولا [
المطلوب.

التنقل عبر كاميرا GOPRO
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى الوضع

 .داضغط على الزر عضولا [

 .هاضغط على الزر قلاغلا [
2.2إذا لزم األمر ،فحدد وضع التقاط جدي ًدا واإلعدادات:
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى Settings
 .أاضغط على الزر عضولا [
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] لتحديده.
(اإلعدادات) [
.باضغط على الزر قلاغلا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى وضع الكاميرا المطلوب.

] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
.جاضغط على الزر عضولا [
حتى تصل إلى وضع االلتقاط المطلوب.
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 .واضغط على الزر عضولا [
ثم اضغط على الزر قلاغلا [

] حتى تصل إلى اإلعداد الذي تريد تغييره.

] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى الخيار المطلوب.
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Doneتم)،
] لتحديده.

نصيحة للمحترفين :للخروج من ( Settingsاإلعدادات) وبدء التسجيل على الفور ،اضغط مع
].
االستمرار على الزر قلاغلا [

] مرارً ا وتكرارً ا
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خريطة األوضاع واإلعدادات

Burst
(تتابع االلتقاط السريع)

Night Photo
(الصور الليلية)

Connections
(االتصاالت)

Night Lapse Photo
(صور بلقطات متتابعة ليلية)

( FOVمجال الرؤية)
( FPSإطار في الثانية)
( Intervalالفاصل الزمني)
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خريطة األوضاع واإلعدادات

Photo Mode / Photo
(وضع الصور /الصورة)
( Preferencesالتفضيالت)
Protune

( Rateالمعدل)
RAW Format
(تنسيق )RAW
( Resolutionالدقة)
( Settingsاإلعدادات)
( Shutterالغالق)

Time Lapse Mode
(وضع اللقطات المتتابعة)
Time Lapse Photo
(صور بلقطات متتابعة)
Time Lapse Video
(فيديو بلقطات متتابعة)
Video Mode / Video
(وضع الفيديو  /فيديو)
Voice Control
(التحكم الصوتي)
21

نصائح لاللتقاط باستخدام كاميرا FUSION
إذا كانت هذه هي المرة األولى اللتقاط محتوى كروي ،ففي ما يلي بعض النصائح التي من شأنها
مساعدتك في الحصول على أفضل النتائج من .Fusion
• Fusionتلتقط كل شيء حولك بغض النظر عن المكان الذي ُتشير إليه الكاميرا .مع ذلك،
للحصول على أفضل النتائج ،وجّ ه إحدى عدستيّ الكاميرا إلى الهدف األساسي مباشر ًة.
•يتيح لك  OverCaptureالتقاط المحتوى في كل االتجاهات من نقطة واحدة .ومن َث َّم ،ال تحتاج
إلى العديد من الكاميرات لضمان التقاط اللقطة .ويُمكنك تحديد المحتوى المهم بالنسبة إليك بعد
االلتقاط.
•للحصول على أفضل النتائج ،ثبت  Fusionفي أدوات التركيب المرفقة مع الكاميرا .يتسبب
استخدام أدوات التركيب في جعل الكاميرا بعيدة عن يدك ويساعدك على تقليل إمكانية ظهور
يديك في اللقطة.
•عند حمل كاميرا  Fusionباليد من دون أداة تركيب ،ضع كل أصابعك أسفل الكاميرا بالقرب من
أصابع التركيب .يقلل هذا الوضع من إمكانية ظهور يدك في اللقطة:
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نصائح لاللتقاط باستخدام كاميرا FUSION
•لمزيد من التحكم أثناء مرحلة التحرير ،التقط عندما يكون  Protuneقيد التشغيل.
•لمنع األعمال اإلضافية أثناء التحرير ،ال تضع كاميرا  Fusionعلى جانبها أثناء االلتقاط.
•ضع مرحلة التحرير في االعتبار عند االلتقاط باستخدام  .Fusionفمثالً ،تذ ّكر أن تخفي نفسك
وأدوات التركيب والمعدات الداعمة في مكان يسهل دمجه أثناء مرحلة التحرير.
تحذير :العدسات المزدوجة في كاميرا  Fusionغير محمية ومعرضة للخدوش إذا
لم يتم االهتمام بها بالصورة المناسبة .خزّ ن دائمًا كاميرا  Fusionباستخدام حماية
العدسات الموفرة وتجنب وضعها على أي سطح .ال يشمل الضمان الخدوش التي تتعرض
لها العدسة.
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( QUIKCAPTUREااللتقاط السريع)

( QUIKCAPTUREااللتقاط السريع)

تعد خاصية ( QuikCaptureااللتقاط السريع) أسرع طريقة اللتقاط الفيديو أو الصور بلقطات
متتابعة باستخدام كاميرا  .Fusionيمكنك أيضًا التوفير في استهالك الطاقة ألن الكاميرا تعمل فقط
عند التقاط الصور.

التقاط صور بلقطات متتابعة باستخدام خاصية ( QUIKCAPTUREااللتقاط السريع)
يُع ّد وضع اللقطات المتتابعة مثال ًّيا لتوضيح كيفية تغيير المشهد مع مرور الوقت .يُمكنك التقاط
مجموعة من الصور للتأكد من حصولك على اللقطة التي تريدها بفضل خاصية صورة بلقطات متتابعة
أو صورة بلقطات متتابعة ليلية.

اللتقاط أنواع أخرى من المحتوى ،راجع التقاط الفيديو والصور (الصفحة .)26
التقاط الفيديو باستخدام خاصية ( QUIKCAPTUREااللتقاط السريع)
].
1.1أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا ،اضغط على الزر قلاغلا [

1.1أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا ،اضغط مع االستمرار على الزر قلاغلا [

] حتى يبدأ االلتقاط.

ثوان
3
ٍ
تعمل الكاميرا ،وتصدر إشارات صوتية عدة مرات ،ويبدأ التقاط الفيديو تلقائيًا .تومض أضواء
حالة الكاميرا أثناء التسجيل .تبلغ دقة الفيديو االفتراضية  5.2Kبمعدل  30إطارً ا في الثانية.
] مرة أخرى.
2.2إليقاف التسجيل ،اضغط على الزر قلاغلا [
تتوقف الكاميرا عن التسجيل ،وتصدر إشارات صوتية عدة مرات ،ثم تتوقف عن التشغيل تلقائيًا.

يتم تشغيل الكاميرا وتصدر إشارات صوتية عدة مرات وتبدأ تلقائ ًّيا االلتقاط في وضع التقاط
اللقطات المتتابعة الحالي (( Time Lapse Videoفيديو بلقطات متتابعة) أو Time Lapse
( Photoصور بلقطات متتابعة) أو ( Night Lapse Photoصور بلقطات متتابعة ليلية)).
تومض أضواء حالة الكاميرا مر ًة واحد ًة لكل صورة يتم التقاطها.
] مرة أخرى.
2.2إليقاف االلتقاط ،اضغط على الزر قلاغلا [
تتوقف الكاميرا عن التسجيل ،وتصدر إشارات صوتية عدة مرات ،وتتوقف تلقائيًا عن العمل كي
تطيل عمر البطارية االفتراضي.
إيقاف تشغيل خاصية ( QUIKCAPTUREااللتقاط السريع)
يتم تشغيل خاصية ( QuikCaptureااللتقاط السريع) بشكل افتراضي .إليقاف تشغيلها ،صِ ل
 Fusionبتطبيق تطبيق  GoProوأوقف تشغيل ( QuikCaptureااللتقاط السريع) في قائمة
اإلعدادات .لمعرفة التفاصيل ،راجع االتصال باألجهزة األخرى (الصفحة .)33
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التقاط الفيديو والصور

التقاط الفيديو والصور

التقاط الفيديو والصور
يُمكنك أيضًا استخدام طريقة أكثر تقليدية اللتقاط الفيديو والصور َ
اللذين تترك فيهما الكاميرا قيد
التشغيل وتلتقط ما تريده حسب الحاجة .على العكس من خاصية ( QuikCaptureااللتقاط السريع)،
تظل الكاميرا قيد التشغيل عندما ال تلتقط صورً ا أو فيديو ،لذا يجب إيقاف تشغيلها يدويًا للحفاظ على
عمر البطارية( .تتوقف كاميرا  Fusionعن التشغيل تلقائيًا بعد  7دقائق من عدم النشاط).
] لتشغيل الكاميرا.
1.1اضغط على الزر عضولا [
2.2حدد الوضع واإلعدادات .لمعرفة التفاصيل ،راجع تغيير األوضاع واإلعدادات (الصفحة .)17
] .تصدر الكاميرا إشارات صوتية وتومض أضواء حالة الكاميرا
3.3اضغط على الزر قلاغلا [
أثناء قيام الكاميرا بااللتقاط.
] .تصدر الكاميرا
4.4إليقاف التقاط الفيديو أو اللقطات المتتابعة ،اضغط على الزر قلاغلا [
إشارات صوتية وتومض أضواء حالة الكاميرا بسرعة.

إضافة عالمات تمييز
يمكنك تمييز لحظات معينة في الفيديو أثناء التسجيل أو التشغيل باستخدام HiLight Tags
(عالمات التمييز) .تتيح عالمات التمييز البحث بسهولة عن أفضل اللحظات المميزة لمشاركتها.
إلضافة عالمة تمييز ،اضغط على الزر عضولا [
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] أو اضغط على [

] في تطبيق .GoPro
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التحكم في كاميرا  GOPROعبر الصوت

التحكم في كاميرا  GOPROعبر الصوت

يمكنك التحكم في  Fusionبصوتك باستخدام مجموعة من األوامر المحددة (راجع القائمة التالية).

ليس من الضروري أن تكون الكاميرا في وضع محدد اللتقاط الفيديو أو الصور .يمكنك استخدام أمر
الحركة من أي وضع .تلتقط الكاميرا الفيديو أو الصور بنا ًء على اإلعدادات التي حددتها من قبل.

مالحظة :قد يتأثر األداء الصوتي بالمسافة وظروف الرياح الشديدة والضوضاء .حافظ على نظافة المنتج وخلوّ ه من
األتربة واألوساخ.

استخدام التحكم الصوتي
يعمل التحكم الصوتي بأفضل شكل عندما تكون بالقرب من كاميرا .GoPro
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Settingsاإلعدادات)
1.1اضغط على الزر عضولا [
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] لتحديده.
[
2.2اضغط على الزر قلاغلا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى Voice Control
].
(التحكم الصوتي) [
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
3.3اضغط على الزر عضولا [
] لتشغيل التحكم
الصوتي.
مالحظة :للحفاظ على عمر البطارية ،أوقف تشغيل التحكم الصوتي في حال عدم استخدامه.

] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Doneتم) ،ثم اضغط

4.4اضغط على الزر عضولا [
] لتحديده.
على الزر قلاغلا [
5.5قُل أحد األوامر من قائمة األوامر الصوتية (الصفحة .)29

أمر الحركة

الوصف

GoPro start recording

للبدء في تسجيل الفيديو

GoPro HiLight

إلضافة عالمة تمييز إلى الفيديو أثناء التسجيل

GoPro stop recording

إليقاف التقاط الفيديو

GoPro take a photo

اللتقاط صورة واحدة

GoPro shoot burst

اللتقاط صور بتتابع التقاط سريع

GoPro start time lapse

للبدء في التقاط لقطات متتابعة

GoPro stop time lapse

إليقاف التقاط اللقطات المتتابعة

GoPro turn off

إليقاف تشغيل الكاميرا

قائمة األوامر الصوتية
هناك نوعان من األوامر من خالل التحكم الصوتي:
•تتيح لك أوامر الحركة التقاط فيديو أو صور على الفور .على سبيل المثال ،إذا أوقفت تسجيل
الفيديو ًتوا ،يمكنك قول األمر اللتقاط صورة أو بدء التقاط لقطات متتابعة من دون االضطرار
لتغيير الوضع أوالً.
] لاللتقاط.
•تكون أوامر األوضاع مفيدة إذا كنت تريد تحديد وضع ثم استخدام الزر قلاغلا [
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التحكم في كاميرا  GOPROعبر الصوت
أوامر األوضاع

الوصف

GoPro Video mode

لتغيير وضع الكاميرا إلى ( Videoفيديو) (عدم
التقاط الفيديو)

GoPro Photo mode

لتغيير وضع الكاميرا إلى وضع ( Photoصور)
(ال يتم التقاط صور)

GoPro Burst mode

لتغيير وضع الكاميرا إلى وضع ( Burstتتابع االلتقاط
السريع) (ال يتم التقاط صور بلقطات متتابعة سريعة)

GoPro Time Lapse mode

لتغيير وضع الكاميرا إلى ( Time Lapseاللقطات
المتتابعة) (ال يتم التقاط صور بلقطات متتابعة)

لالطالع على أحدث قائمة باألوامر ،تفضل بزيارة .gopro.com/help
نيفرتحملل ةحيصن :في حالة تسجيل فيديو أو صور بلقطات متتابعة ،يجب إيقاف التسجيل قبل إصدار
أمر جديد.
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التحكم في كاميرا  GOPROعبر الصوت
تغيير لغة التحكم الصوتي
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Settingsاإلعدادات)
1.1اضغط على الزر عضولا [
[
] لتحديده.
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى Voice Control
2.2اضغط على الزر قلاغلا [
].
(التحكم الصوتي) [
3.3اضغط على الزر عضولا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى Voice Control
] لتحديد لغة
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
( Languageلغة التحكم الصوتي) [
جديدة.
] لتمييز ( Doneتم) ،ثم اضغط على الزر قلاغلا
4.4اضغط على الزر عضولا [
] لتحديده.
[
إيقاف تشغيل التحكم الصوتي
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Settingsاإلعدادات)
1.1اضغط على الزر عضولا [
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] لتحديده.
[
2.2اضغط على الزر قلاغلا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Voice Controlالتحكم
].
الصوتي) [
] إليقاف تشغيل
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
3.3اضغط على الزر عضولا [
التحكم الصوتي.
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Doneتم) ،ثم اضغط
4.4اضغط على الزر عضولا [
] لتحديده.
على الزر قلاغلا [
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تشغيل المحتوى

االتصال باألجهزة األخرى

يُمكنك تشغيل المحتوى على جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.

االتصال بتطبيق GOPRO
يتيح لك تطبيق  GoProالتحكم في الكاميرا عن بُعد باستخدام الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر
اللوحي .تشتمل المزايا على خاصية التحكم الكامل في الكاميرا والعرض المباشر وإعادة تشغيل
ومشاركة المحتوى وتحديثات برنامج الكاميرا.

عرض مقاطع الفيديو والصور على الكمبيوتر
لتشغيل مقاطع الفيديو والصور على جهاز كمبيوتر ،يجب أوالً نقل هذه الملفات إلى جهاز كمبيوتر.
لمعرفة التفاصيل ،راجع إفراغ المحتوى (الصفحة .)35
يمكنك أيضًا إدخال بطاقتَي  microSDمباشر ًة في جهاز الكمبيوتر.

عرض مقاطع الفيديو والصور على جهاز محمول
1.1صِ ل الكاميرا بالتطبيق تطبيق  .GoProلمعرفة التفاصيل ،راجع االتصال باألجهزة األخرى
(الصفحة .)33
2.2استخدم أدوات التحكم الخاصة بالتطبيق لتشغيل اللقطات المصورة على الهاتف الذكي/الكمبيوتر
اللوحي .يُمكنك نقل الجهاز نفسه أو التنقل باستخدام شاشة اللمس الكتشاف الصورة الكاملة
بمقياس  360درجة.
نيفرتحملل ةحيصن :أثناء تشغيل الفيديو باستخدام تطبيق  ،GoProيمكنك تمييز أفضل اللحظات بالنقر
فوق [ ] إلضافة عالمة تمييز.
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االتصال بتطبيق  GoProللمرة األولى
1.1يمكنك تنزيل تطبيق  GoProعلى جهازك المحمول من  Apple App Storeأو .Google Play
2.2اتبع تعليمات التطبيق التي تظهر على الشاشة لالتصال بالكاميرا.
إعادة االتصال بتطبيق GoPro
بعد االتصال بتطبيق تطبيق  GoProللمرة األولى ،يمكنك االتصال في المستقبل من خالل قائمة
] على الكاميرا.
الصولا [
1.1تشغيل االتصال الالسلكي بالكاميرا:
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى Settings
.باضغط على الزر عضولا [
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] لتحديده.
(اإلعدادات) [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلىالصولا [
.جاضغط على الزر قلاغلا [
].
] لتمييز ( Turn Onتشغيل) ،ثم اضغط على الزر
 .داضغط على الزر عضولا [
قلاغلا [
] لتحديده.
 .هاضغط على الزر عضولا [
] لتمييز ( Yesنعم) ،ثم اضغط على الزر قلاغلا
] لتشغيل االتصال الالسلكي.
[
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Doneتم) ،ثم
 .واضغط على الزر عضولا [
] لتحديده.
اضغط على الزر قلاغلا [
2.2في تطبيق  ،GoProاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لالتصال بالكاميرا.
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االتصال باألجهزة األخرى

إفراغ المحتوى

االتصال بالتحكم الذكي عن بُعد أو REMO
لمعرفة تفاصيل عن اتصال  Fusionبالتحكم الذكي عن بُعد أو ( Remoميكروفون وجهاز تحكم عن
بُعد منشط بالصوت ومقاوم للماء) ،راجع دليل المستخدم للجهاز على
.gopro.com/help

برنامج  Fusion Studioبرنامج  GoProمجاني يتيح لك استيراد المحتوى الكروي وتعديله
واقتطاعه ومشاركته .على الرغم من أنه قد تم التقاط فيديو  Fusionباستخدام خاصية مجال الرؤية
الكروي ،تتيح لك ميزة  Overcaptureاستخراج فيديو بجودة عالية تبلغ  1080بكسل بمعدل
 30إطارً ا في الثانية محسّنة للشاشات المسطحة.

االتصال بأجهزة BLUETOOTH
يمكنك توصيل كاميرا  GoProبأجهزة  Bluetoothالتي ترصد إحصاءات نشاطك .تتم إضافة هذه
البيانات تلقائيًا إلى الفيديو إلنشاء سجل أكثر جاذبية لنشاطك.

إفراغ المحتوى على جهاز كمبيوتر
لتشغيل مقاطع الفيديو والصور على جهاز الكمبيوتر أو جهاز تخزين كبير السعة ،يجب أوالً نقل هذه
َ
الملفات إلى جهاز الكمبيوتر .يعمل نقل الملفات أيضًا على إفراغ مساحة على بطاقتي microSD
إلضافة محتوى جديد.
1.1يمكنك تنزيل برنامج  Fusion Studioوتثبيته من .gopro.com/apps
2.2صِ ل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل  USB-Cالمضمن.
3.3قم بتشغيل الكاميرا واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة في البرنامج لعرض المحتوى
وتعديله.

1.1صِ ل الكاميرا بتطبيق  .GoProلمعرفة التفاصيل ،راجع االتصال بتطبيق GoPro
(الصفحة .)33
2.2في التطبيق ،افتح إعدادات الكاميرا ،ثم انقر فوق ( Bluetooth Devicesأجهزة
.)Bluetooth
3.3اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
تحديد سرعة اتصال مختلفة
بشكل افتراضي ،تستخدم كاميرا  GoProاتصال  Wi-Fiبنطاق  5جيجاهرتز لالتصال باألجهزة
األخرى .يو ّفر هذا النطاق سرعة نقل أسرع من نطاق  2.4جيجاهرتز .تؤثر سرعة النقل في المدة
التي يستغرقها نسخ الفيديو والصور إلى هاتفك.
الستخدام نطاق  5جيجاهرتز ،يجب أن يعمل الهاتف والمنطقة على هذا النطاق .يمكنك ،بدالً من ذلك،
تغيير نطاق  Wi-Fiعلى كاميرا  GoProإلى  2.4جيجاهرتز.
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تنتقل إلى ( Settingsاإلعدادات)
1.1اضغط على الزر عضولا [
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] لتحديده.
[
].
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تنتقل إلى الصولا [
2.2اضغط على الزر قلاغلا [
] لتمييز ( Bandنطاق التردد).
3.3اضغط على الزر عضولا [
] لتحديد 2.4GHz( 2.4جيجاهرتز).
4.4اضغط على الزر قلاغلا [
] لتمييز ( Doneتم) ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
5.5اضغط على الزر عضولا [
]
لتحديده.
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إفراغ المحتوى باستخدام قارئ بطاقات
يجب استخدام قارئ البطاقات إلفراغ ملفات صور .RAW
1.1يمكنك تنزيل برنامج  Fusion Studioوتثبيته من .gopro.com/apps
2.2بالنسبة إلى كل بطاقة  ،microSDأكمل الخطوات التالية:
 .أأدخل بطاقة  microSDفي قارئ بطاقات ،ثم صِ ل قارئ البطاقات بجهاز الكمبيوتر.
.باستخدم مستكشف ملفات الكمبيوتر لنقل الملفات يدو ًّيا من البطاقة إلى جهاز الكمبيوتر.
3.3افتح برنامج  Fusion Studioواتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لعرض المحتوى
وتعديله.
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وضع الفيديو :وضع االلتقاط

وضع الفيديو :اإلعدادات

يحتوي وضع الفيديو على وضع واحد لاللتقاط( Video :فيديو) (االفتراضي) .لمعرفة تفاصيل عن
كيفية تغيير اإلعدادات ،راجع تغيير األوضاع واإلعدادات (الصفحة .)17

دقة الفيديو
تشير دقة الفيديو ( )RESإلى عدد الخطوط األفقية في الفيديو .على سبيل المثال ،تعني  3Kأنّ الفيديو
به  3000خط أفقي ،يصل عرض كل منها إلى  1504بكسل .ينتج عن األعداد األعلى من الخطوط
والبكسالت معدل تفاصيل ودقة أعلى .لذلك ،يعتبر الفيديو بدقة  5.2Kأعلى جود ًة من الفيديو بدقة 3K
نظرً ا ألنه يحتوي على ً 4992
خطا ،كل منها بعرض  2496بكسل.

( VIDEOفيديو)
يسجل وضع االلتقاط هذا الفيديو .تبلغ الدقة االفتراضية  5.2Kبمعدل  30إطارً ا في الثانية .لمزيد من
المعلومات ،راجع هذه المواضيع:
معدالت دقة فيديو كاميرا ( Fusionالصفحة )39
( Protuneالصفحة )50

5.2K

3K
 1080بكسل
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وضع الفيديو :اإلعدادات

وضع الفيديو :اإلعدادات

استخدم هذا الجدول ليساعدك في تحديد أفضل دقة لنشاطك.

اإلطارات لكل ثانية ()FPS
يشير معدل اإلطارات لكل ثانية ( )FPSإلى عدد إطارات الفيديو التي يتم التقاطها في كل ثانية.

دقة الفيديو

أفضل استخدام

 5.2Kبمعدل  30إطارً ا
في الثانية

محتوى رائع عالي الدقة .تمكنك هذه الدقة من إنشاء مقاطع فيديو
 OverCaptureبدقة  1080بكسل بمعدل  30إطارً ا في الثانية
بشكل كاميرا  GoProالتقليدية ومظهرها .تنتج عنها مساحة
عرض كبيرة ،ولذلك يُوصى بها لمعظم الحاالت.

 3Kبمعدل  60إطارً ا
في الثانية

تؤدي سرعة اإلطارات العالية إلى الحصول على أفضل النتائج من
حيث الدقة والروعة لتصوير لقطات سريعة الحركة .تم ِّكنك هذه
الدقة من إنشاء مقاطع فيديو  OverCaptureبدقة  720بكسل
بمعدل  60إطارً ا ثاب ًتا في الثانية .يمنحك عدد اإلطارات في
الثانية أكثر تشغيل طبيعي في أجهزة العرض المر ّكبة على الرأس
(أجهزة  )HMDويتيح الحركة البطيئة أثناء مرحلة التحرير.

عند تحديد الدقة واإلطارات لكل ثانية ،يجب مراعاة النشاط الذي تريد التقاطه .لمعرفة التفاصيل،
راجع دقة الفيديو (الصفحة .)37
نسبة العرض إلى االرتفاع
 Fusionيتم التقاط دقة الفيديو بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ :16 9و ُتع ّد معيارً ا ألجهزة التلفزيون
وبرامج التحرير.
مجال الرؤية ()FOV
يشير مجال الرؤية إلى المجال الذي يمكن التقاطه من المشهد (يُقاس بالدرجات) من خالل عدسة
الكاميرا .إنّ مجال الرؤية لكل مقاطع فيديو كاميرا  Fusionهو يورك ويلتقط المشهد بعرض
 360درجة.
معدالت دقة فيديو كاميرا FUSION
دقة الفيديو
()RES

عدد اإلطارات في الثانية
*
(NTSC)PAL/

FOV
(مجال الرؤية)

دقة الشاشة

5.2K
(االفتراضي)

/3025

يورك

4992 × 2496

3K

/6050

يورك

3000 × 1504

*يشير  NTSCو PALإلى تنسيق الفيديو الذي يعتمد على المنطقة التي تتواجد فيها .لمزيد من المعلومات،
راجع تنسيق الفيديو (الصفحة .)54
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وضع الصور :أوضاع االلتقاط

عند التقاط فيديو بقيم دقة عالية أو معدالت إطارات عالية في درجات حرارة محيطة دافئة ،قد تصبح
الكاميرا ساخنة وتستهلك مزي ًدا من الطاقة.

يحتوي وضع الصور على ثالثة أوضاع لاللتقاط( Single :فردي) (االفتراضي) و( Nightليلي)
و( Burstتتابع االلتقاط السريع) .يتم التقاط كل الصور بدقة 18كباجيم 18 بمجال رؤية كروي.
ولكل وضع إعداداته الخاصة .لمعرفة تفاصيل عن كيفية تغيير اإلعدادات ،راجع تغيير األوضاع
واإلعدادات (الصفحة .)17

معدالت الدقة العالية/معدالت اإلطارات العالية

باإلضافة إلى ذلك ،تؤدي قلة تدفق الهواء حول الكاميرا واستخدام الكاميرا مع تطبيق تطبيق GoPro
إلى زيادة درجة حرارة الكاميرا واستهالك الطاقة بصورة أكبر وانخفاض زمن التسجيل الخاص
بالكاميرا.
تم تصميم الكاميرا للتعرف على حاالت السخونة المفرطة والتوقف عن التشغيل عند
الضرورة .في حال ارتفاع درجة حرارة الكاميرا بصورة كبيرة ،تظهر رسالة على الشاشة تفيد
بأن الكاميرا تتوقف عن التشغيل .لمعرفة التفاصيل ،راجع رسائل مهمة (الصفحة .)56
عند التسجيل في أوضاع الفيديو العالي األداء ،التقط مقاطع فيديو أقصر في وضع االستخدام الثابت
و /أو احرص على الحد من استخدام الميزات التي تؤدي إلى زيادة استهالك الطاقة ،مثل تطبيق
تطبيق  .GoProللتحكم في الكاميرا عن بُعد في درجات الحرارة العالية ،استخدم جهاز التحكم عن
بُعد الخاص بكاميرا  GoProأو جهاز ( Remoميكروفون وجهاز تحكم عن بُعد منشط بالصوت
مقاوم للماء) (يُباع كل منهما على حدة) بدالً من تطبيق تطبيق .GoPro

PROTUNE
يتوفر اإلعداد  Protuneلوضع التقاط الفيديو .لمعرفة تفاصيل عن إعدادات ،Protune
راجع ( Protuneالصفحة .)50

( SINGLEفردي)
يلتقط الوضع ( Singleفردي) صورة فردية عند الضغط على الزر قلاغلا .لمزيد من المعلومات،
راجع هذه المواضيع:
( RAW Formatتنسيق ( )RAWالصفحة )43
( Protuneالصفحة )50
( NIGHTليلي)
يلتقط الوضع ( Nightليلي) الصور في البيئات التي يكون فيها الضوء خاف ًتا إلى مظلمًا .يظل الغالق
مفتوحً ا لفترة أطول للسماح بدخول المزيد من الضوء في البيئات المعتمة ،لذا ال يوصى باستخدام
وضع الصور الليلية للقطات المصورة في الوضع المحمول أو اللقطات المصورة بكاميرات مركبة،
فقد تتحرك الكاميرا أثناء التعرض .لمزيد من المعلومات ،راجع هذه المواضيع:
الغالق (صور ليلية) (الصفحة )42
( Protuneالصفحة )50
( BURSTتتابع االلتقاط السريع)
يتم في الوضع ( Burstتتابع االلتقاط السريع) التقاط ما يصل إلى  30صورة في ثانية واحدة ،لذا
فهو مثالي لتصوير األنشطة سريعة الحركة .لمزيد من المعلومات ،راجع هذه المواضيع:
( Rateالمعدل) (الصفحة )42
( Protuneالصفحة )50
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وضع الصور :اإلعدادات

وضع الصور :اإلعدادات
( RAW FORMATتنسيق )RAW

( RATEالمعدل)
ال يسري هذا اإلعداد إال على ( Burstتتابع االلتقاط السريع) .المعدالت المتاحة هي:
ثوان
ثوان ،أو 6
• 30صورة في ثانية واحدة ،أو ثانيتين ،أو 3
ٍ
ٍ
ثوان
• 10صور في ثانية واحدة ،أو ثانيتين ،أو 3
ٍ
• 5صور في ثانية واحدة
• 3صور في ثانية واحدة
يبلغ المعدل االفتراضي  30صورة في الثانية الواحدة.
الغالق (صور ليلية)
في وضع ( Photoصور) ،ال يستخدم الغالق إال مع الصور الليلية .يتيح لك هذا اإلعداد تحديد مقدار
ثوان
الوقت الذي يظل فيه الغالق مفتوحً ا .خيارات هذا اإلعداد هي ( Autoتلقائي) وثانيتان و5
ٍ
ثوان و 20ثانية و 30ثانية .الخيار االفتراضي هو "ثانيتان".
و10
ٍ
اإلعدادات

األمثلة

( Autoتلقائي)
(حتى ثانيتين)

الشروق ،الغروب ،الفجر ،الغسق ،الشفق ،الليل

ثانيتان 5 ،ثوان 10 ،ثوان

الفجر ،الغسق ،الشفق ،حركة المرور ليالً ،الدوامة ،األلعاب
النارية ،التلوين بالضوء

 20ثانية

السماء المظلمة (مع ضوء)

 30ثانية

نجوم الليل ،مجرة درب التبانة (ظالم دامس)

عند تشغيل هذا اإلعداد ،يتم التقاط كل الصور مع صورة مصاحبة بتنسيق  .jpgللعرض المباشر على
الكاميرا أو المشاركة باستخدام تطبيق  .GoProيتم حفظ صور  RAWكملفات  .gprالمعتمدة على
تنسيق  .Adobe .dngيمكن استخدام هذه الملفات في Adobe Camera Raw( ،)ACRاإلصدار
 9.7أو إصدار أحدث .يمكنك أيضًا استخدام ( Adobe Photoshop Lightroom CCاإلصدار
 2015.7أو إصدار أحدث) و( Adobe Photoshop Lightroom 6اإلصدار 6.7
أو إصدار أحدث).
ال يتوفر التنسيق  RAWإال لوضع التقاط الصور .الخياران الخاصان بهذا اإلعداد هما
( Offإيقاف التشغيل) (االفتراضي) و( Onتشغيل).
نيفرتحملل ةحيصن :يتم التقاط الصور بتنسيق  .gprفي الموقع نفسه باسم الملف نفسه كملفات .jpg
للوصول إليها ،أدخل بطاق َتي  microSDفي قارئ البطاقات وحدد موقع الملفات باستخدام مستكشف
ملفات الكمبيوتر.

PROTUNE
في وضع ( Photoصور) ،يتوفر اإلعداد  Protuneلكل أوضاع االلتقاط (( Photoصور)،
و( Nightليلي) ،و( Burstتتابع االلتقاط السريع)) .لمعرفة تفاصيل عن إعدادات ،Protune
راجع ( Protuneالصفحة .)50

نيفرتحملل ةحيصن :لتقليل الضبابية عند استخدام صورة ليلية ،ر ّكب الكاميرا على حامل ثالثي القوائم
مقبض  Fusion Gripأو سطح آخر مستقر وال يمكن أن يتحرك.
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وضع اللقطات المتتابعة :أوضاع االلتقاط

وضع اللقطات المتتابعة :أوضاع االلتقاط

يحتوي وضع ( Time Lapseاللقطات المتتابعة) على ثالثة أوضاع لاللتقاطTime Lapse :
( Videoفيديو بلقطات متتابعة) و( Time Lapse Photoصور بلقطات متتابعة) (االفتراضي)
و( Night Lapse Photoصور بلقطات متتابعة ليلية) .ولكل وضع إعداداته الخاصة .لمعرفة
تفاصيل عن كيفية تغيير اإلعدادات ،راجع تغيير األوضاع واإلعدادات (الصفحة .)17

( NIGHT LAPSE PHOTOصور بلقطات متتابعة ليلية)
يلتقط الوضع ( Night Lapse Photoصور بلقطات متتابعة ليلية) مجموعة من الصور عند فواصل
زمنية معينة عندما تكون اإلضاءة معتمة .يظل الغالق مفتوحً ا فترة أطول إلدخال مزيد من الضوء في
البيئات المظلمة.

( TIME LAPSE VIDEOفيديو بلقطات متتابعة)
ينشئ الوضع ( Time Lapse Videoفيديو بلقطات متتابعة) مقطع فيديو من اإلطارات الملتقطة
بفواصل زمنية محددة .يتيح لك هذا الخيار التقاط حدث بلقطات متتابعة وعرضه أو مشاركته على
الفور كفيديو .يتوفر الوضع ( Time Lapse Videoفيديو بلقطات متتابعة) فقط بكلتا الدقتين ويتم
التقاطه من دون صوت.

بالنسبة إلى وضع صور بلقطات متتابعة ليلية ،يصبح الفاصل الزمني االفتراضي هو ( Autoتلقائي)
ويصبح إعداد الغالق االفتراضي هو "ثانيتان" .لمزيد من المعلومات ،راجع هذه المواضيع:

تبلغ الدقة االفتراضية لوضع ( Time Lapse Videoفيديو بلقطات متتابعة)  5.2Kبمعدل  30إطارً ا
في الثانية ،مع ضبط الفاصل الزمني االفتراضي على  0.5ثانية .لمزيد من المعلومات ،راجع هذه
المواضيع:

الغالق (اللقطات المتتابعة) (الصفحة )49
الفاصل الزمني (اللقطات المتتابعة) (الصفحة )47
( Protuneالصفحة )50

معدالت دقة فيديو كاميرا ( Fusionالصفحة )39
الفاصل الزمني (اللقطات المتتابعة) (الصفحة )47
( TIME LAPSE PHOTOصور بلقطات متتابعة)
يلتقط الوضع ( Time Lapse Photoصور بلقطات متتابعة) مجموعة من الصور عند فواصل
زمنية محددة .استخدم هذا الوضع اللتقاط صور أي نشاط ،ثم اختر أفضلها بعد ذلك.
الفاصل الزمني االفتراضي للصور باللقطات المتتابعة هو  0.5ثانية .لمزيد من المعلومات ،راجع
هذه المواضيع:
الفاصل الزمني (اللقطات المتتابعة) (الصفحة )47
( Protuneالصفحة )50
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وضع اللقطات المتتابعة :اإلعدادات
دقة الفيديو بلقطات متتابعة ومجال الرؤية
تشير دقة الفيديو ( )RESإلى عدد الخطوط األفقية في الفيديو .على سبيل المثال ،تعني  3Kأنّ الفيديو
به  3000خط أفقي ،يصل عرض كل منها إلى  1504بكسل .ينتج عن األعداد األعلى من الخطوط
والبكسالت معدل تفاصيل ودقة أعلى .لذلك ،يعتبر الفيديو بدقة  5.2Kأعلى جود ًة من الفيديو بدقة 3K
نظرً ا ألنه يحتوي على ً 5228
خطا ،كل منها بعرض  2624بكسل.
يشير مجال الرؤية إلى المجال الذي يمكن التقاطه من المشهد (يُقاس بالدرجات) من خالل عدسة
الكاميرا.

وضع اللقطات المتتابعة :اإلعدادات
الفاصل الزمني (اللقطات المتتابعة)
يحدد إعداد ( Intervalالفاصل الزمني) مقدار الوقت المنقضي بين كل إطار يتم التقاطه.
فواصل ( Time Lapse Photoصور بلقطات متتابعة) وTime Lapse Video
(فيديو بلقطات متتابعة)
الفواصل الزمنية المتاحة للوضع ( Time Lapse Videoفيديو بلقطات متتابعة) هي  0.5ثانية
ثوان و 30ثانية و 60ثانية.
ثوان و10
(االفتراضي) وثانية واحدة وثانيتان و5
ٍ
ٍ

يتوفر الفيديو بلقطات متتابعة بكل قيم الدقة.
مجال الرؤية ( )FOVللقطات المتتابعة
يُصبح مجال الرؤية لكل أوضاع االلتقاط للقطات المتتابعة كرو ًّيا.
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( Intervalالفاصل الزمني)

األمثلة

 0.5ثانية  -ثانيتان

ركوب األمواج ،أو ركوب الدراجات ،أو رياضة أخرى

ثانيتان

ركن شارع يضج بالناس

ثوان
10 - 5
ٍ

غيوم أو مشاهد خارجية مع فترات زمنية طويلة

 60 - 10ثانية

األنشطة الطويلة ،مثل مشاريع اإلنشاءات أو األعمال الفنية

47

وضع اللقطات المتتابعة :اإلعدادات
الفاصل الزمني للصور بلقطات متتابعة ليلية
يحدد الفاصل الزمني سرعة التقاط الصور .الفواصل الزمنية للوضع ( Night Lapseلقطات متتابعة
ثوان و 15ثانية و 20ثانية و 30ثانية ،ودقيقة
ثوان و10
ثوان و5
ليلية) هي ( Autoتلقائي) و4
ٍ
ٍ
ٍ
واحدة ودقيقتان و 5دقائق و 30دقيقة و 60دقيقة.
يؤدي الخيار ( Autoتلقائي) (االفتراضي) إلى تطابق الفاصل الزمني مع إعداد ( Shutterالغالق).
ثوان و( Intervalالفاصل الزمني)
على سبيل المثال ،في حالة ضبط ( Shutterالغالق) على 10
ٍ
على ( Autoتلقائي) ،تلتقط الكاميرا صورة كل  10ثوان .يتم التقاط الصورة بدقة تبلغ 18كباجيم.18 

وضع اللقطات المتتابعة :اإلعدادات
الغالق (اللقطات المتتابعة)
في وضع ( Time Lapseاللقطات المتتابعة) ،ال يسري هذا اإلعداد إال على Night Lapse
( Photoصور بلقطات متتابعة ليلية) .يتيح لك ( Shutterالغالق) تحديد مقدار الوقت الذي يظل
الغالق فيه مفتوحً ا .الخيار االفتراضي هو "ثانيتان".
استخدم هذا الجدول لمساعدتك في تحديد اإلعداد األنسب لنشاطك:

( Intervalالفاصل الزمني)

األمثلة

اإلعدادات

األمثلة

( Autoتلقائي)

ممتاز لكل قيم التعرض .يلتقط الصور في أسرع وق ٍ
ت ممكن ،بنا ًء
على إعداد ( Shutterالغالق).

( Autoتلقائي)
(حتى ثانيتين)

الشروق ،الغروب ،الفجر ،الغسق ،الشفق ،الليل

ثوان
5-4
ٍ

مشهد ليلي في المدينة ،أو مصابيح شارع ،أو مشاهد بها حركة

ثانيتان 5 ،ثوان 10 ،ثوان

 15 - 10ثانية

إضاءة خافتة مع تغييرات بطيئة في المشهد ،مثل السحب الليلية
مع قمر ساطع

الفجر ،الغسق ،الشفق ،حركة المرور ليالً ،الدوامة ،األلعاب
النارية ،التلوين بالضوء

 15ثانية 20 ،ثانية

السماء المظلمة (مع ضوء)

 30 - 20ثانية

إضاءة خافتة للغاية أو تغييرات بطيئة للغاية في المشهد ،مثل
النجوم مع أدنى إضاءة محيطة أو في الشارع

 30ثانية

نجوم الليل ،مجرة درب التبانة (ظالم دامس)

نيفرتحملل ةحيصن :لتقليل مقدار الضبابية عند استخدام الوضع ( Night Lapse Photoصور
بلقطات متتابعة ليلية) ،ركب الكاميرا على حامل ثالثي القوائم مقبض  Fusion Gripأو سطح آخر
مستقر وال يمكن أن يتحرك.
PROTUNE
في وضع ( Time Lapseاللقطات المتتابعة) ،يتوفر اإلعداد  Protuneلكل من Time Lapse
( Photoصور بلقطات متتابعة) و( Night Lapse Photoصور بلقطات متتابعة ليلية) .لمعرفة
تفاصيل عن إعدادات  ،Protuneراجع ( Protuneالصفحة .)50
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PROTUNE
يطلق  Protuneالعنان لإلمكانات الكاملة للكاميرا ،مما يساهم في إنتاج صور بجودة مذهلة
ومقاطع فيديو كالسينما وصور محسنة بهدف تقديم إنتاج بمستوى احترافي .يو ّفر  Protuneلمنشئي
المحتويات مستوى أعلى من ذي قبل من المرونة والفعالية في تدفق العمل.
يتوافق اإلعداد  Protuneمع أدوات تصحيح األلوان االحترافية وبرنامج  Fusion Studioوبرامج
أخرى لتحرير الفيديو والصور.
يو ّفر  Protuneإمكانية التحكم اليدوي في  ISOوتعويض قيمة التعرض بهدف التحكم المتقدم في
أفالم الفيديو والصور وتخصيصها.
PROTUNE

PROTUNE
ISO
يحدد  ISOحساسية الكاميرا للضوء ،ويقوم بإنشاء توازن بين السطوع وتشويش الصورة الناتج .يشير
مصطلح تشويش الصورة إلى درجة التحبب في الصورة.
في ظروف اإلضاءة المنخفضة ،تنتج قيم  ISOاألعلى صورً ا أكثر سطوعًا ،ولكن بدرجة تشويش
أعلى .بينما تؤدي القيم األقل إلى صور أقل تشوي ًشا ولكن أكثر إعتامًا .عند تغيير هذا اإلعداد ،تعرض
لك شاشة اللمس على الفور التأثير الواقع على الصورة.
قيم  ISOللصور:

يتوفر اإلعداد  Protuneكإعداد متقدم ألوضاع االلتقاط المدعومة .الخياران الخاصان بهذا اإلعداد
هما ( Offإيقاف التشغيل) (االفتراضي) و( Onتشغيل) .عندما يكون اإلعداد  Protuneقيد
التشغيل ،يظهر [
] على شاشات الكاميرا.
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ال يتوفر  Protuneلوضع ( Time Lapse Videoفيديو بلقطات متتابعة) .يتوفر اإلعداد
 Protuneلجميع قيم دقة الفيديو والصور.

صورة أكثر إعتامًا
تشويش أقل للصورة

ال تنطبق التغييرات التي تجريها في إعدادات  Protuneفي وضع التقاط واحد إال على وضع االلتقاط
ذلك نفسه .على سبيل المثال ،ال يؤثر تغيير ( EV Compتعويض قيمة التعرض) للصور الليلية في
( EV Compتعويض قيمة التعرض) للصور بلقطات متتابعة.

200

صورة أكثر إشرا ًقا
تشويش أكبر للصورة

قيم  ISOللفيديو:

400
صورة أكثر إعتامًا
تشويش أقل للصورة

50

400

800

1600

6400
صورة أكثر إشرا ًقا
تشويش أكبر للصورة
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PROTUNE

تخصيص كاميرا GOPRO

يعتمد سلوك  ISOعلى إعداد ( Shutterالغالق):
•في حالة ضبط ( Shutterالغالق) على ( Autoتلقائي) :يُستخدم اإلعداد  ISOالذي تحدده
كقيمة  ISOالقصوى .قد تكون قيمة  ISOالتي يتم تطبيقها أقل ،بحسب ظروف اإلضاءة .قيم
 ISOالمتاحة هي  ،6400و ،3200و ،1600و ،1200و ،800و.400
•في حالة عدم ضبط ( Shutterالغالق) على ( Autoتلقائي) :يُستخدم اإلعداد  ISOالذي تحدده
] في الجزء السفلي من الشاشة لقفل القيمة .قيم
كقيمة  ISOالقصوى ،ما لم تضغط على [
 ISOالمتاحة هي  ،6400و ،3200و ،1600و ،1200و ،800و.400

يمكنك إعداد الكاميرا للعمل بالطريقة التي تريدها ،بدءًا من تغيير مستوى صوت اإلشارات الصوتية
وصوالً إلى إيقاف تشغيل أضواء الحالة.

تعويض قيمة التعرض ()EV COMP
يؤثر تعويض قيمة التعرض في سطوع الفيديو أو الصورة .يمكن أن يؤدي ضبط هذا اإلعداد إلى
تحسين جودة الصورة عند التصوير في بيئات ذات ظروف إضاءة متناقضة.
خيارات نطاق هذا اإلعداد من  -2.0إلى  .+2.0اإلعداد االفتراضي هو  .0تنتج القيم األكبر صورً ا
أكثر سطوعًا.
نيفرتحملل ةحيصن :يقوم اإلعداد ( Exposure Value Compensationتعويض قيمة
التعرض) بضبط السطوع ضمن نطاق إعداد  ISOالحالي .في حالة وصول السطوع بالفعل إلى
إعداد  ISOفي البيئات ذات اإلضاءة المنخفضة ،لن تؤدي زيادة قيمة اإلعداد Exposure Value
( Compensationتعويض قيمة التعرض) إلى حدوث أي تأثير .لمواصلة زيادة السطوع ،حدد
قيمة  ISOأكبر.
( RESETإعادة الضبط)
يعيد هذا الخيار تعيين جميع إعدادات  Protuneإلى قيمها االفتراضية.
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تغيير التفضيالت
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Settingsاإلعدادات)
1.1اضغط على الزر عضولا [
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] لتحديده.
[
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Preferencesالتفضيالت)
2.2اضغط على الزر قلاغلا [
[
].
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى اإلعداد الذي تريد تغييره.
3.3اضغط على الزر عضولا [
4.4اضغط على الزر قلاغلا [
] لتحديد خيار جديد.
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Doneتم) ،ثم اضغط
5.5اضغط على الزر عضولا [
] لتحديده.
على الزر قلاغلا [
( BEEP VOLUMEمستوى صوت اإلشارات الصوتية)
ضبط مستوى صوت تنبيهات كاميرا  .GoProالخيارات هي ( Offإيقاف التشغيل) وLow
(منخفض) و( Mediumمتوسط) و( Highعال) (االفتراضي).
LED
تحديد أضواء الحالة التي تومض .الخياران المتاحان هما ( All Onتشغيل الكل) (االفتراضي)،
و( All Offإيقاف تشغيل الكل).
نيفرتحملل ةحيصن :أوقف تشغيل أضواء الحالة إذا كنت تلتقط الصور في منطقة بها نوافذ أو مرايا قد
تسبب انعكاسًا في اللقطة.
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تخصيص كاميرا GOPRO
التاريخ

تخصيص كاميرا GOPRO
الوقت

يتم تحديث التاريخ والوقت تلقائيًا عند توصيل الكاميرا بتطبيق تطبيق  GoProأو برنامج
 .Fusion Studioومع ذلك ،يمكنك تغيير هذه اإلعدادات يدويًا ،إذا لزم األمر.

مالحظة :في حال إخراج البطارية من الكاميرا لفترة طويلة ،ينبغي إعادة ضبط التاريخ والوقت (تلقائيًا أو يدويًا).

( GPSنظام تحديد المواقع العالمي)
يسجل هذا اإلعداد موقع التقاط الفيديو والصور .لرؤية هذه المعلومات ،اعرض الفيديو أو الصور
على تطبيق كمبيوتر مكتبي أو تطبيق جهاز محمول متوافق .لمعرفة التفاصيل ،تفضل بزيارة
.gopro.com/help

ضوء شاشة الحالة
يتحكم في اإلضاءة الخلفية على شاشة الحالة .الخياران المتاحان هما ( Onتشغيل) (االفتراضي)
و( Offإيقاف التشغيل).
( LANGUAGEاللغة)
يضبط هذا اإلعداد اللغة التي تظهر على شاشة الكاميرا .ال يتوفر هذا اإلعداد إال عند توصيل Fusion
بتطبيق تطبيق  .GoProلمعرفة التفاصيل ،راجع االتصال بتطبيق ( GoProالصفحة .)33

ال يتوفر هذا اإلعداد إال عند توصيل  Fusionبتطبيق تطبيق  .GoProلمعرفة التفاصيل ،راجع
االتصال بتطبيق ( GoProالصفحة .)33
تنسيق الفيديو
تعيين معدالت اإلطارات اإلقليمية التي تستخدمها الكاميرا لتسجيل الفيديو وتشغيله على أجهزة
التلفزيون/أجهزة التلفزيون العالية الدقة .يساعد تحديد الخيار المناسب لمنطقتك في منع الوميض عند
التقاط الفيديو في األماكن الداخلية.
اإلعداد

الوصف

( NTSCاالفتراضي)

حدد هذا الخيار لتشغيل الفيديو على تلفزيون NTSC
(أغلب أجهزة التلفزيون في أمريكا الشمالية)

PAL

حدد هذا الخيار لتشغيل الفيديو على أجهزة تلفزيون PAL
(أغلب أجهزة التلفزيون خارج أمريكا الشمالية)
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رسائل مهمة

إعادة ضبط كاميرا GOPRO

ُ Fusionتنبهك عندما توجد مشكلة في الكاميرا أو في بطاقتي  .microSDفي ما يلي أهم الرسائل
التي قد تراها.

إعادة تشغيل كاميرا GOPRO
إذا كانت الكاميرا ال تستجيب ،فاضغط مع االستمرار على الزر عضولا [
إليقاف تشغيل الكاميرا ثم أعِ د تشغيلها .يتم االحتفاظ بكل اإلعدادات.

رسالة درجة الحرارة
 TOO HOTSHUTTING
( DOWNساخنة
للغاية  -إيقاف
التشغيل)

تظهر رسالة على شاشة "حالة الكاميرا" عندما تصبح درجة حرارة
الكاميرا عالية ج ًدا وتحتاج إلى التبريد .ليس عليك إال أن تدعها لتبرد قبل
محاولة استخدامها مرة أخرى .تم تصميم الكاميرا للتعرف على حاالت
السخونة المفرطة والتوقف عن التشغيل عند الضرورة.

رمز إصالح الملف

FILE DAMAGED
(الملف تالف)

في حال توقف التسجيل بشكل مفاجئ ولم يتم حفظ ملف الفيديو بشكل
صحيح ،فقد يصبح الملف تال ًفا .إذا حدث ذلك ،فستعرض الكاميرا رسالة
( FILE DAMAGEDالملف تالف) .اضغط على الزر قلاغلا إلصالح
الملف .عند انتهاء هذه العملية ،ستتلقى رسالة تحدد ما إذا كانت عملية
اإلصالح ناجحة أم فاشلة .اضغط على أي زر لمواصلة استخدام الكاميرا.

رسائل بطاقة MICROSD
( NO SDال توجد
بطاقة )SD

ال توجد بطاقة .تتطلب الكاميرا إدخال بطاقة  microSDأو
 ،microSDHCأو ُ ( microSDXCتباع بشكل منفصل) اللتقاط الفيديو
والصور .توضح الرسالة البطاقة المفقودة.

SD CARDS
( FULLامتألت
بطاق َتا )SD

البطاقتان ممتلئتان .احذف بعض الملفات أو أدخل بطاق َتين مختلف َتين.

( SD ERRORخطأ
في بطاقة )SD

تتعذر على الكاميرا قراءة البطاقة المهيأة .أعد تهيئة البطاق َتين في
الكاميرا.
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ثوان
] لمدة 8
ٍ

إعادة ضبط كل اإلعدادات إلى القيم االفتراضية
يعيد هذا الخيار ضبط جميع إعدادات الكاميرا إلى القيم االفتراضية ،باستثناء التاريخ والوقت ،واسم
مستخدم الكاميرا وكلمة المرور.
1 .1صل كاميرا  Fusionبتطبيق تطبيق .GoPro
2 .2افتح اإلعدادات ثم اضغط على إعادة ضبط اإلعدادات االفتراضية .لمعرفة التفاصيل ،راجع
االتصال باألجهزة األخرى (الصفحة .)33
إعادة ضبط االتصاالت
يمسح هذا الخيار قائمة االتصاالت ويعيد ضبط كلمة المرور الخاصة بالكاميرا .في حالة إعادة ضبط
االتصاالت ،يجب إعادة توصيل أي أجهزة مطلوبة بكاميرا .GoPro
1.1اضغط على الزر عضولا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Settingsاإلعدادات)
] لتحديده.
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
[
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Connectionsاالتصاالت)
2.2اضغط على الزر قلاغلا [
[
].
3.3اضغط على الزر عضولا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Resetإعادة الضبط)،
] لتحديده.
ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] لتمييز ( Resetإعادة الضبط) ،ثم اضغط على الزر قلاغلا
4.4اضغط على الزر عضولا [
ً
] لتحديدهُ Fusion .تعيد ضبط االتصاالت تلقائ ّيا وتتوقف عن التشغيل.
[
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إعادة ضبط كاميرا GOPRO

التركيب

استعادة إعدادات المصنع
اتبع الخطوات التالية إلعادة ضبط كل اإلعدادات وكلمة مرور الكاميرا وإلغاء تسجيل الكاميرا من
حساب  .GoPro Plusيكون هذا الخيار مفي ًدا إذا كنت تريد إعادة بيع الكاميرا وإعادة ضبطها إلى
حالتها األصلية.

تثبيت الكاميرا في أدوات تركيب FUSION
ُتسهل أدوات تركيب  Fusionتثبيت الكاميرا في األسطح المنحنية والمسطحة للدراجات والمركبات
والمعدات Fusion .مضادة للماء حتى  5أمتار مع إغالق األبواب؛ ليست هناك حاجة إلى جراب
إضافي عند استخدام الكاميرا في الماء أو حوله.

] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Settingsاإلعدادات)
1.1اضغط على الزر عضولا [
] ،ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] لتحديده.
[
2.2اضغط على الزر قلاغلا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Preferencesالتفضيالت)
].
[
3.3اضغط على الزر عضولا [
] مرارً ا وتكرارً ا حتى تصل إلى ( Resetإعادة الضبط)،
] لتحديده.
ثم اضغط على الزر قلاغلا [
] لتمييز ( Resetإعادة الضبط) ،ثم اضغط على الزر قلاغلا
4.4اضغط على الزر عضولا [
ً
ُ
] لتحديده Fusion .تستعيد إعدادات المصنع تلقائ ّيا وتعيد التشغيل.
[
ال تؤدي استعادة إعدادات المصنع إلى مسح كل المحتويات من بطاقة  .microSDلمسح بطاقة
 ،microSDراجع إعادة تهيئة بطاق َتي ( microSDالصفحة .)9

أداة تركيب  Fusionمنحنية

أداة تركيب  Fusionمسطحة

1.1ثبِّت أداة تركيب  Fusionعلى سطح جاف ونظيف وأملس .تأكد من اتباع إرشادات التركيب
(الصفحة .)60
2.2استخدم برغ ًّيا إبهام ًّيا لتثبيت بيكرتلا ةدحو الموجودة في  Fusionفي أداة التركيب.
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التركيب

التركيب

إرشادات التركيب
اتبع اإلرشادات التالية عند تثبيت أدوات التركيب الالصقة:
•ثبّت أدوات التركيب الالصقة قبل االستخدام بـ  24ساعة على األقل.
•يجب تثبيت أدوات التركيب الالصقة فقط على أسطح ملساء .ال تم ّكن األسطح المسامية واألسطح
الخشنة من تثبيت األدوات بشكل سليم .عند استخدام أداة التركيب ،اضغط عليها بشدة لتستقر في
مكانها وتأكد من اتصالها الكامل بالسطح بأكمله.
•ال تستخدم أدوات التركيب الالصقة إال على األسطح النظيفة والجافة .يقلل الشمع أو الزيت أو
الغبار أو األتربة األخرى من إمكانية االلتصاق ،مما قد يتسبب في تثبيت غير محكم وبعرّ ض
الكاميرا لخطر الفك في حال لم ينجح التثبيت.
•ثبّت أدوات التركيب الالصقة في درجة حرارة الغرفة .ال تلتصق المواد الالصقة بصورة سليمة
إذا تم استخدامها في درجات حرارة منخفضة أو بيئات رطبة أو أسطح باردة أو رطبة.
•راجع اللوائح التنظيمية والقوانين المحلية والعامة للتأكد من أنّ تثبيت الكاميرا بالمعدات (مثل
معدات الصيد) مسموح به .احرص على االلتزام باللوائح التنظيمية التي تقيّد استخدام األجهزة
اإللكترونية أو الكاميرات الخاصة بالمستهلك.
•في األنشطة المائية ،استخدم حبل الكاميرا (يُباع بشكل منفصل) لمزيد من األمان لبقاء الكاميرا
طافية على سطح الماء.

لمزيد من المعلومات عن أدوات التركيب ،تفضل بزيارة .gopro.com

تحذير :ال يُنصح باستخدام أداة تركيب  Fusionالمنحنية لتثبيت الكاميرا على خوذة.
لتثبيت  Fusionعلى خوذة ،استخدم أداة التركيب الالصقة المنحنية ومشبك التركيب.
يتوفر هذان المنتجان في حقيبة التجميع (تُباع بشكل منفصل) على موقع
.gopro.com

لتجنب اإلصابة ،ال تستخدم الحبل عند تركيب الكاميرا على خوذة .ال تركّب الكاميرا
مباشرة على عصا أو لوح التزلج.

تحذير :في حال استخدام الكاميرا مع أداة تركيب  GoProأو حزام مخصص لالستخدام
مع خوذة ،احرص دائمًا على اختيار خوذة تستوفي معايير السالمة المعمول بها.
اختر الخوذة المالئمة لرياضتك أو نشاطك المحدد وتأكد من أنها تتناسب معك من حيث
الحجم .افحص الخوذة للتأكد من أنها بحالة جيدة ،واتبع تعليمات الجهة المُصنّعة للخوذة
بشأن االستخدام اآلمن لها.
يجب استبدال أي خوذة تتعرض لصدمة كبيرة .ال توجد خوذة يمكنها الوقاية من اإلصابة
في كل حادث.
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التركيب

التركيب

إزالة بيكرتلا ةدحو
تتيح لك إزالة بيكرتلا ةدحو بوضع  Fusionعلى الجزء السفلي من الكاميرا.
1.1اقلب األلسنة على بيكرتلا ةدحو.

إعادة تثبيت بيكرتلا ةدحو
تتيح لك بيكرتلا ةدحو تثبيت  Fusionفي أدوات تركيب .GoPro
1.1حرِّ ك بيكرتلا ةدحو داخل الكاميرا.

2.2حرِّ ك بيكرتلا ةدحو خارج الكاميرا.
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2.2اضغط على األلسنة لتثبيتها في مكانها.
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إزالة يبناج باب

إزالة يبناج باب

في بعض الحاالت ،مثل التقاط محتوى أثناء شحن كاميرا  ،Fusionقد يكون من المفيد إزالة
يبناج باب للوصول إلى منفذ .USB-C

إعادة تثبيت يبناج باب
1.1اضغط مع االستمرار على زر فتح المزالج وحرّ ك لسان الباب.

تحذير :أزل يبناج باب فقط عندما تستخدم الكاميرا في بيئة جافة خالية من األتربة.
عندما يكون الباب مفتوحً ا أو منزوعًا ،فال تكون الكاميرا مضادة للماء .ال تقم بتشغيل
الكاميرا مطل ًقا عندما يكون ةيراطبلا باب مفتوحً ا.

إزالة يبناج باب
1.1اضغط مع االستمرار وألسفل على زر فتح المزالج وحرّ ك الباب حتى يفتح.
2.2اسحب الباب إلى خارج الكاميرا.
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2.2اضغط باللسان على الشريط الفضي الصغير.
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الصيانة

معلومات حول البطارية

اتبع هذه التعليمات للحصول على أفضل أداء للكاميرا:
• ّ
خزن الكاميرا دائمًا في حقيبة  Fusionفي حال عدم استخدامها .تكون العدسات معرَّ ضة اللتقاط
محتوى كروي وغير محمية .ال يشمل الضمان الخدوش التي تتعرض لها العدسات.
•لحماية العدسات من التلف ،ال تضع كاميرا  Fusionعلى جانبها األمامي أو الخلفي .احرص
على عدم وضع العدسات على أي سطح.

إطالة عمر البطارية االفتراضي
تظهر رسالة على شاشة اللمس في حال انخفاض مستوى طاقة البطارية عن  .%10إذا وصلت
البطارية إلى  %0أثناء التسجيل ،فستحفظ الكاميرا الملف وستتوقف عن التشغيل.

•لتنظيف العدسة ،امسحها بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر .إذا أصبحت األوساخ عالقة بين
فأزلها باستخدام الماء أو الهواء .ال تضع أجسامًا غريبة حول العدسة.
العدسة والحلقة الدائريةِ ،
•في حال عدم استخدام كاميرا  ،Fusionاحرص على تخزينها في حقيبة  Fusionلحماية
العدسات من التلف.
•الكاميرا مضادة للماء حتى عمق  5أمتار  -ليست هناك حاجة إلى جراب .تأكد من غلق الباب
قبل استخدام الكاميرا في أو حول الماء أو األتربة أو الرمال.
•قبل إغالق األبواب ،تأكد من خلوّ األقفال من األوساخ .وعند الضرورة ،نظفها بقطعة من
القماش.
•قبل فتح األبواب ،تأكد من أنّ الكاميرا خالية من الماء أو الركام .إذا لزم األمر ،اشطف الكاميرا
بالماء ثم جففها بقطعة من القماش.
•إذا تصلبت الرمال أو الركام حول األبواب ،فضع الكاميرا في ماء صنبور دافئ لمدة  15دقيقة ثم
اشطفها تمامًا إلزالة الركام قبل فتح األبواب.
•للحصول على أفضل أداء صوتيّ ،
هز الكاميرا أو انفخ على الميكروفون إلزالة الماء واألتربة
من فتحات الميكروفون .لمنع تلف األغشية الداخلية المقاومة للماء ،ال تستخدم الهواء المضغوط
للنفخ في فتحات الميكروفون.
•بعد كل استخدام للكاميرا في الماء المالح ،اشطفها بماء عذب ،ثم جففها بقطعة من القماش الناعم.
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إلطالة عمر البطارية االفتراضي ،اتبع هذه التعليمات قدر اإلمكان:
•أوقف تشغيل االتصال الالسلكي
•أوقف تشغيل ( GPSنظام تحديد المواقع العالمي)
•أوقف تشغيل Protune
•استخدام ( QuikCaptureااللتقاط السريع) (الصفحة )24
التسجيل أثناء الشحن
باستخدام كابل  USB-Cالمرفق مع الكاميرا ،يمكنك التقاط مقاطع الفيديو والصور عندما تكون
الكاميرا متصلة بمحول شحن  USBأو شاحن  GoPro Superchargerأو شاحن  GoProآخر
أو حزمة الطاقة المحمولة من  .GoProعلى الرغم من أنّ البطارية ال تشحن أثناء التسجيل ،يمكنك
استخدام إحدى الطرق أعاله لتزويد الكاميرا بالطاقة والحصول على وقت تسجيل أطول .بعد التوقف
عن التسجيل ،يتم استئناف عملية الشحن( .ال يمكنك التسجيل أثناء شحن الكاميرا عبر الكمبيوتر).
مالحظة :عندما يكون الباب الجانبي مفتوحً ا أثناء الشحن ،ال تكون الكاميرا مضادة للماء.
تحذير :يمكن أن يؤدي استخدام شاحن حائطي غير جهاز الشحن من  GoProإلى
تعريض بطارية كاميرا  GoProللتلف ويمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو حدوث
تسرّ ب .باستثناء شاحن ( GoPro Superchargerيُباع بشكل منفصل) ،ال تستخدم
سوى الشواحن التي تحمل هذه البيانات :خرج  5فولت وشدة  1-3أمبير .إذا لم تكن
تعرف الجهد الكهربي والتيار الخاصَ ين بالشاحن ،فاستخدم كابل  USBالمضمّن لشحن
الكاميرا من الكمبيوتر.
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معلومات حول البطارية

معلومات حول البطارية

تخزين البطارية واستخدامها
تحتوي الكاميرا على مكونات حساسة ،بما في ذلك البطارية .تجنب تعريض الكاميرا لدرجات حرارة
منخفضة أو مرتفعة للغاية .قد تقلل ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة عمر البطارية
االفتراضي بصورة مؤقتة أو قد تتسبب في توقف الكاميرا مؤق ًتا عن العمل بطريقة سليمة .تجنب
التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة أو الرطوبة عند استخدام الكاميرا ،ألن ذلك قد يساهم في تكوّ ن
التكثيف على الكاميرا أو داخلها.

التخلص من البطارية
تم تصنيف معظم بطاريات أيون الليثيوم القابلة إلعادة الشحن كنفايات غير خطرة ويمكن التخلص
منها بشكل آمن مع النفايات العادية المحلية .تطبق العديد من المناطق قوانين تتطلب إعادة تدوير
البطاريات .راجع القوانين المحلية لديك للتأكد من إمكانية التخلص من البطاريات القابلة إلعادة الشحن
في القمامة العادية .للتخلص من بطاريات أيون الليثيوم بشكل آمن ،قم بحماية األطراف من التعرض
للمعادن األخرى باستخدام أشرطة التغليف أو الحماية أو األشرطة الكهربائية لكي ال تتسبب في نشوب
حريق أثناء نقل البطاريات.

ال تجفف الكاميرا أو البطارية باستخدام مصدر حرارة خارجي ،مثل فرن الميكروويف أو مجفف
الشعر .ال يغطي الضمان أي ضرر يلحق بالكاميرا أو بالبطارية جراء تسرّ ب الماء إلى داخل
الكاميرا.
ال ّ
تخزن البطارية مع أغراض معدنية ،مثل العمالت المعدنية أو المفاتيح أو الحلي .في حال حدث
تالمس بين أطراف البطارية واألغراض المعدنية ،فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
تجر أي تعديالت غير مصرّ ح بها في الكاميرا .قد تؤدي التغييرات غير المصرح بها إلى تعريض
ال ِ
السالمة ،والتوافق التنظيمي ،وأداء شاحن البطارية للخطر ،وقد تبطل الضمان.
تحذير :ال تسقط الكاميرا أو البطارية أو تفككها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنِها أو
تشوهها أو تثقبها أو تمزقها أو تدخلها في فرن الميكروويف أو تحرقها أو تطلِها .ال
تدخل أجسامًا غريبة في فتحة البطارية على الكاميرا .توقف عن استخدام الكاميرا أو
البطارية في حال تلفها — على سبيل المثال ،في حال تشققها أو ثقبها أو تعرضها للتلف
بفعل الماء .قد يؤدي تفكيك البطارية أو ثقبها إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق.
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ومع ذلك ،تحتوي بطاريات أيون الليثيوم على مواد قابلة إلعادة التدوير وهي صالحة إلعادة التدوير
بموجب برنامج إعادة تدوير البطاريات التابع لهيئة إعادة تدوير البطاريات القابلة إلعادة الشحن
( .)RBRCنشجعك على زيارة  Call2Recycleعلى موقع الويب  call2recycle.orgأو االتصال
بالرقم  1-800-BATTERYفي أمريكا الشمالية للعثور على موقع إعادة تدوير مناسب.
ال تتخلص من البطارية بإلقائها في النيران مطل ًقا ألنها قد تنفجر.

تحذير :ال تستخدم سوى البطاريات البديلة الموصى بها من قبل الجهة المُصنّعة للكاميرا.
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استكشاف األخطاء وإصالحها

استكشاف األخطاء وإصالحها

ّ
يتعذر عليّ تشغيل كاميرا GOPRO
تأكد من أنّ كاميرا  GoProمشحونة .لشحن الكاميرا ،استخدم كابل  USB-Cالمضمّن وجهاز
كمبيوتر .يمكنك أيضًا استخدام شاحن  GoPro Superchargerأو شاحن حائطي متوافق مع USB
أو الشاحن التلقائي (تباع كلها بشكل منفصل) أو أي جهاز شحن يحمل البيانات :خرج بجهد  5فولت
وشدة  1-3أمبير.

ال يمكنني إيجاد الرقم التسلسلي للكاميرا لدي
الرقم التسلسلي للكاميرا مذكور في عدة أماكن:
•في اليضفتلا > حول (يظهر الرقم التسلسلي تلقائ ًّيا بعد اسم الكاميرا وكلمة المرور)
•بالقرب من منفذ USB-C
•على بطاقة  microSDالخاصة بالكاميرا (في ملف  version.txtفي مجلد )MSC

ال تستجيب كاميرا  GOPROعند الضغط على أي زر
راجع إعادة تشغيل كاميرا ( GoProالصفحة .)57
التشغيل على الكمبيوتر متقطع
ال يشير التشغيل المتقطع إلى مشكلة بالملف في حد ذاته .إذا تجاوز مقطع فيديو ،فقد تعتبر المواقف
التالية هي المسبب لذلك:
•استخدام مشغل فيديو غير متوافق .ال تدعم جميع مشغالت الفيديو  .H.264 codecللحصول
على أفضل النتائج ،يمكنك تنزيل أحدث إصدار من برنامج  Fusion Studioمجا ًنا من
.gopro.com/apps
•ال يستوفي جهاز الكمبيوتر الحد األدنى من متطلبات التشغيل .كلما زادت قيمة الدقة ومعدالت
اإلطارات الخاصة بالفيديو ،كان من الصعب على الكمبيوتر تشغيل هذا الفيديو .تأكد من أنّ
الكمبيوتر لديك يلبي الحد األدنى من المتطلبات الالزمة لبرنامج التشغيل.

تعرضت العدسة للتلف
اتصل بدعم العمالء على  gopro.com/helpللحصول على تفاصيل عن مكان إرسال الكاميرا
إلصالحها.
لالطالع على المزيد من اإلجابات عن األسئلة الشائعة ،راجع .gopro.com/help

نسيتُ اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بالكاميرا
راجع تحديد اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالكاميرا (الصفحة .)14
ال أعرف إصدار البرنامج الموجود لدي
انتقل إلى اليضفتلا ،ثم حدد ( Aboutحول) .لمعرفة التفاصيل ،راجع تحديد إصدار البرنامج
(الصفحة .)13
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دعم العمالء
تلتزم  GoProبتقديم أفضل خدمة ممكنة .لالتصال بقسم دعم العمالء بشركة  ،GoProتفضل بزيارة
.gopro.com/help

العالمات التجارية
تعتبر  GoProو HEROوالشعارات الخاصة بهما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة
لشركة  GoPro, Inc.في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى .حقوق النشر ©  2017لشركة
 GoPro, Inc.كل الحقوق محفوظة .صُنع في الصين .Hecho en China .للحصول على
معلومات حول براءة االختراع ،يرجى زيارة GoPro, Inc., 3000 .gopro.com/patents
Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2,
81369 Munich, Germany

المعلومات التنظيمية
لالطالع على القائمة الكاملة لشهادات اعتماد الدول ،راجع التعليمات المهمة حول المنتج والسالمة
المرفقة مع الكاميرا أو تفضل بزيارة .gopro.com/help
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