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KÄYTÖN ALOITTAMINEN
Tervetuloa tutustumaan uuteen Fusion-kameraasi! Aloitetaan.
MICROSD-KORTIT
Fusion vaatii kaksi microSD-korttia (myydään erikseen). Käytä tunnetun
brändin muistikortteja, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
• microSD, microSDHC tai microSDXC
• Class 10- tai UHS-II/III-luokitus
• tallennuskapasiteetti enintään 128 Gt.

KÄYTÖN ALOITTAMINEN
2. Aseta kaksi microSD-korttia paikalleen siten, että korttien etupuoli on
akkuun päin, ja sulje luukku.

Saat parhaan tuloksen käyttämällä kahta saman brändin korttia, joiden
nopeusluokitus ja tallennuskapasiteetti ovat keskenään samat. Luettelo
suositelluista microSD-korteista on osoitteessa
gopro.com/workswithgopro.
Kortteja kannattaa ajatella parina: kun haluat vaihtaa yhden kortin, vaihda
myös toinen.
Jos muistikortit täyttyvät tallennuksen aikana, kamera lopettaa
tallennuksen ja tilanäytössä näkyy viesti FULL (TÄYNNÄ). Jos korttien
tallennuskapasiteetit ovat eri kokoiset, viesti tulee näkyviin, kun pienempi
kortti täyttyy.
HUOMAUTUS: Käsittele muistikortteja huolellisesti. Pidä ne etäällä
nesteistä, pölystä ja liasta. Katkaise kamerasta varmuuden vuoksi virta
ennen kuin asetat tai poistat kortit. Tarkista sallitut käyttölämpötilat
muistikortin valmistajan ohjeistuksesta.
MicroSD-korttien asentaminen
1. Paina luukussa olevaa lukituksen avauspainikettaja liu’uta akkutilan
luukku auki.
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Huom. Kortin voi poistaa painamalla sitä kynnellä syvemmälle aukkoon, jolloin se
ponnahtaa esiin.

MicroSD-korttien alustaminen
Alusta microSD-kortit aina ennen ensimmäistä käyttökertaa, jotta ne
toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Alustamalla kortit säännöllisesti
uudelleen voit varmistaa, että ne pysyvät hyvässä kunnossa.
HUOMAUTUS: Kortin alustaminen poistaa siltä kaiken sisällön, joten
varmista ensin, että olet siirtänyt kuvasi ja videosi talteen.
1. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Settings (Asetukset) [
], ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
].
-painiketta [
2. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
korostettuna on Preferences (Asetukset) [
].
3. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Format (Alusta), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
].
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KÄYTÖN ALOITTAMINEN
4. Paina Mode (Tila) -painiketta [
], kunnes korostettuna on
kortti, jonka haluat alustaa, ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
].
], kunnes korostettuna on Yes
5. Paina Mode (Tila) -painiketta [
(Kyllä), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
].

KÄYTÖN ALOITTAMINEN
2. Aseta akku paikalleen ja sulje luukku.

VAROITUS: Noudata varovaisuutta, kun käytät GoProkameraa. Huomioi aina ympäristösi, jotta et aiheuta vammaa
itsellesi tai muille.
Kun käytät GoPro-kameraa ja sen kiinnikkeitä ja lisävarusteita,
noudata kaikkia paikallisia lakeja, mukaan lukien kaikki
yksityisyyden suojaa koskevat lait, jotka saattavat rajoittaa
kuvaamista tietyillä alueilla.

AKUN LATAAMINEN
Jotta uusi kamerasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla, sen akku on
ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

3. Paina luukussa olevaa lukituksen avauspainiketta ja liu’uta
sivuluukku auki.

1. Paina luukussa olevaa lukituksen avauspainiketta ja liu’uta akkutilan
luukku auki.

4. Liitä kamera Supercharger-laturiin tai muuhun verkkolaturiin (myydään
erikseen) mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.
Kameran etupuolella oleva tilan merkkivalo syttyy latauksen alkaessa ja
sammuu, kun lataus on valmis.
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KÄYTÖN ALOITTAMINEN

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Verkkolaturilla akun latautuminen täyteen kestää noin 3,5 tuntia.
Supercharger-laturilla akku latautuu noin 2 tunnissa. Lisätietoja on
kohdassa Tietoja akusta (sivu 72).

OHJELMISTOVERSION SELVITTÄMINEN
1. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Settings (Asetukset) [
], ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
].
2. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
].
korostettuna on Preferences (Asetukset) [
3. Paina Mode (Tila) -painiketta [
], kunnes korostettuna on About
(Tietoja), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
].
Ohjelmistoversion numero tulee näkyviin ensimmäiseen näyttöön.
] ja valitse Done (Valmis).
4. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
5. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Done (Valmis), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
].

PRO-VINKKI: Voit nopeuttaa latautumista käyttämällä GoPro
Supercharger -laturia (myydään erikseen) ja sen mukana toimitettavaa
kaapelia. Voit ladata kameran myös USB-liittimellä varustetulla verkkotai autolaturilla.
KAMERAN OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN
Pitämällä GoPro-kamerasi ohjelmiston ajan tasalla voit varmistaa, että
kamerasi toimii aina parhaalla mahdollisella tavalla ja että siinä on aina
uusimmat ominaisuudet.
Päivittäminen käyttämällä GoPro-sovellusta
Kun GoPro-sovellus on muodostanut yhteyden kameraasi, saat
automaattisesti ilmoituksen, kun päivitys on saatavilla.
1. Lataa sovellus Applen App Storesta tai Google Play Kaupasta.
2. Varmista, että molemmat microSD-kortit ovat paikoillaan kamerassa.
3. Muodosta yhteys kameraan noudattamalla sovelluksen ohjeita. Jos
päivitys on saatavilla, sovellus antaa ohjeet sen asentamiseen.
Manuaalinen päivittäminen (SD-kortinlukijan/sovittimen avulla)
1. Siirry osoitteeseen gopro.com/update.
2. Valitse ensin kamerasi ja sitten kameran manuaalisen
päivittämisen vaihtoehto.
3. Varmista, että molemmat microSD-kortit ovat paikoillaan kamerassa.
4. Seuraa näytölle tulevia ohjeita.
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KÄYTÖN ALOITTAMINEN

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

KAMERAN KÄYTTÄJÄNIMEN JA SALASANAN SELVITTÄMINEN
Tarvitset kamerasi käyttäjänimeä ja salasanaa, kun liität sen toisiin
laitteisiin. Saat tarvittavat tiedot koska tahansa näkyviin seuraavasti:
1. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Settings (Asetukset) [
], ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
].
-painiketta [
2. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
korostettuna on Connections (Yhteydet) [
].
], kunnes korostettuna on Cam
3. Paina Mode (Tila) -painiketta [
Info (Kameran tiedot). Saat käyttäjänimen ja salasanan näkyviin
].
painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
4. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Done (Valmis), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
].

2s

VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN
Virran kytkeminen:
Paina Mode (Tila) -painiketta [
]. Kamerasta kuuluu useita
äänimerkkejä, ja tilan merkkivalo vilkkuu. Kun tilanäyttöön ilmestyy tietoja,
kameraan on kytketty virta.
Virran katkaiseminen:
Paina Mode (Tila) -painiketta [
] kahden sekunnin ajan. Kamerasta
kuuluu useita äänimerkkejä, ja tilan merkkivalo vilkkuu.
Huom. Fusion sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 7 minuuttiin.
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KÄYTÖN ALOITTAMINEN

GOPRO-KAMERAN VALIKOISSA
SIIRTYMINEN

TILANÄYTTÖ
Tilanäyttö kertoo olennaisimmat tiedot kyseisellä hetkellä käytössä olevista
asetuksista yhdellä silmäyksellä.
2

3

1

5

6

4

7

8
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kameratila
Protunen tila*
Ääniohjauksen tila*
Langattoman yhteyden tila*
GPS:n tila*
Asetukset
Tallennettujen tiedostojen määrä tai videon kesto
MicroSD-kortin jäljellä oleva tallennustila (ilmoitetaan kortista, jossa
tallennustilaa on jäljellä vähemmän)
9. Akun tila

KUVAUSTILOJEN JA ASETUSTEN MUUTTAMINEN
Fusion-kamerassasi on neljä kameratilaa: Video (Video), Photo (Valokuva),
Time Lapse (Intervallikuvaus) ja Settings (Asetukset).
Video (Video) [
]
Videotilassa on yksi kuvaustila: Video (Video). Löydät tarkemman
kuvauksen kohdasta Videotila: kuvaustila (sivu 38).
Photo (Valokuva) [
]
Photo (Valokuva) -tilassa on kolme kuvaustilaa: Photo (Valokuva), Burst
(Kuvasarja) ja Night (Yökuvaus). Löydät tarkemman kuvauksen kohdasta
Photo (Valokuva) -tila: kuvaustilat (sivu 43).
Time Lapse (Intervalli) [
]
Time Lapse (Intervalli) -tilassa on kolme kuvaustilaa: Time Lapse Video
(Intervallivideo), Time Lapse Photo (Intervallivalokuva) ja Night Lapse
Photo (Yöintervallikuvaus). Löydät tarkemman kuvauksen kohdasta Time
Lapse (Intervallikuvaus) -tila: kuvaustilat (sivu 46).
Settings (Asetukset) [
]
Settings (Asetukset) -tilassa on kunkin kameratilan kaikki asetukset. Lue
lisää kohdista Videotila: asetukset (sivu 39), Photo (Valokuva) -tila:
asetukset (sivu 44) ja Time Lapse (Intervallikuvaus) -tila: asetukset
(sivu 48). Asetuksista löytyvät myös seuraavat valikot: Connections
(Yhteydet), Voice Control (Ääniohjaus) ja Preferences (Asetukset).

Huom. Tilanäytössä näkyvät kuvakkeet ja asetukset vaihtelevat tilan mukaan. Yllä oleva
kuva esittää videotilan näkymää.
Kuvake näkyy, jos asetus on valittu käyttöön.

*
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GOPRO-KAMERAN VALIKOISSA
SIIRTYMINEN
1. Kun haluat vaihtaa tilasta toiseen, paina Mode (Tila) -painiketta
] toistuvasti, kunnes haluamasi tila on korostettuna.
[

2. Valitse tarvittaessa uusi kuvaustila ja asetukset:
] toistuvasti, kunnes
a. Paina Mode (Tila) -painiketta [
korostettuna on Settings (Asetukset) [
], ja valitse se
painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
].
b. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
haluamasi kameratila on korostettuna.

GOPRO-KAMERAN VALIKOISSA
SIIRTYMINEN
d. Paina Mode (Tila) -painiketta [
asetus, jota haluat vaihtaa.

], kunnes korostettuna on

] toistuvasti, kunnes
e. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
haluamasi vaihtoehto on korostettuna.
f. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
korostettuna on Done (Valmis), ja valitse se painamalla Shutter
(Suljin) -painiketta [
].
PRO-VINKKI: Voit poistua Settings (Asetukset) -valikosta ja alkaa kuvata
heti painamalla pitkään Shutter (Suljin) -painiketta [
].

c. Paina Mode (Tila) -painiketta [
], ja paina sitten Shutter
(Suljin) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes haluamasi kuvaustila
on korostettuna.
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TILA- JA ASETUSKARTTA

TILA- JA ASETUSKARTTA

Burst (Kuvasarja)

Night Photo
(Yövalokuva)

Connections (Yhteydet)

Night Lapse Photo
(Yöintervallikuvaus)

FOV (Kuva-ala)
FPS (Kuvataajuus)

Photo (Valokuva) -tila /
Photo (Valokuva)

Interval (Aikaväli)

Preferences (Asetukset)
Protune
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Rate (Nopeus)
RAW Format
(RAW-muoto)
Resolution (Resoluutio)
Settings (Asetukset)
Shutter (Suljin)

Time Lapse
(Intervallikuvaus) -tila
Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva)
Time Lapse Video
(Intervallivideo)
Videotila/video
Voice Control
(Ääniohjaus)
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VINKKEJÄ FUSION-KAMERALLA
KUVAAMISEEN
Jos 360 asteen kuvaaminen on sinulle uutta, seuraavien vinkkien avulla
saat parhaan kuvaustuloksen Fusion-kamerallasi.
• Fusion kuvaa kaiken ympärilläsi olevan riippumatta siitä, mihin
suuntaan kamera osoittaa. Parhaan kuvaustuloksen saat kuitenkin
silloin, kun suuntaat yhden linsseistä suoraan pääkohteeseen.
• OverCapturen avulla voit taltioida sisältöä kaikista ympäröivistä
suunnista yhdestä kuvakulmasta. Et siis tarvitse useita kameroita
varmistamaan, että saat täydellisen otoksen, ja mikä parasta, voit
valita sisällöstä parhaat palat vasta kuvaamisen jälkeen.
• Saat parhaan kuvaustuloksen, kun kiinnität Fusion-kamerasi sen
mukana toimitettuihin kiinnikkeisiin. Kiinnikkeillä voit loitontaa kameraa
kädestäsi, jotta kätesi ei näkyisi kuvassa.
• Kun kuvaat Fusion-kameralla käsivaralta ilman kiinnikettä, koukista
suurin osa sormistasi kameran alle lähelle kiinnitystappeja. Näin kätesi
ei tule mukaan kuvaan.

22

VINKKEJÄ FUSION-KAMERALLA
KUVAAMISEEN
• Jos kaipaat kuvien muokkausvaiheeseen lisää valinnanvaraa, käynnistä
Protune, kun alat kuvata.
• Jotta muokkausvaiheessa ei tarvitsisi tehdä ylimääräistä työtä, älä
aseta Fusion-kameraa kyljelleen, kun kuvaat.
• Pidä muokkausvaihe mielessä, kun kuvaat Fusion-kamerallasi.
Muista esimerkiksi asettua itse niin, ettet näy kuvassa, sekä piilottaa
tukikiinnikkeesi ja varusteesi siten, että saat sulautettua ne helposti
kuvaan muokkausvaiheessa.
VAROITUS: Fusionin kaksoisobjektiiveissa ei ole suojaa, ja
ne voivat naarmuuntua, ellei niitä käytetä varovasti. Säilytä
Fusionia aina mukana toimitetun linssinsuojan kanssa, jotta
objektiivi ei kosketa mitään pintaa. Takuu ei koske objektiivin
naarmuuntumista.
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QUIKCAPTURE

QUIKCAPTURE

QuikCapture on helpoin tapa tallentaa videoita tai intervallivalokuvia
Fusion-kameralla. Koska kameran virta on kytkettynä vain tallennuksen
aikana, myös akkuvirtaa säästyy.

INTERVALLIKUVAAMINEN QUIKCAPTURE-TOIMINNOLLA
Time Lapse (Intervallikuvaus) -tilan avulla voit näyttää, miten sama
näkymä muuttuu ajan kuluessa. Time Lapse Photo (Intervallivalokuva)
-tilan ja Night Lapse Photo (Yöintervallikuvaus) -tilan avulla voit taltioida
kuvasarjoja, joista löydät varmasti haluamasi otoksen.

Ohjeet muunlaisen sisällön kuvaamiseen löytyvät kohdasta Videon ja
valokuvien tallennus (sivu 27).
VIDEON TALLENTAMINEN QUIKCAPTURE-TOIMINNOLLA
1. Kun kameran virta on katkaistu, paina Shutter (Suljin)
-painiketta [
].

1. Kun kameran virta on katkaistu, paina Shutter (Suljin) -painiketta
[
] ja pidä se painettuna, kunnes tallennus käynnistyy.

3s

Kamera käynnistyy, siitä kuuluu useita äänimerkkejä ja videon tallennus
alkaa automaattisesti. Tilan merkkivalo vilkkuu, kun tallennus on
käynnissä. Videoresoluution oletusarvo on 5.2K30.
2. Lopeta tallentaminen painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
]
uudelleen.
Tallennus keskeytyy, kamerasta kuuluu useita äänimerkkejä ja kamera
sammuu automaattisesti.
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Kamera käynnistyy, siitä kuuluu useita merkkiääniä ja intervallikuvaus
valitussa tilassa (Time Lapse Video (Intervallivideo), Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva) tai Night Lapse Photo (Yöintervallikuvaus)) alkaa
automaattisesti. Tilan merkkivalo välähtää kerran jokaista otettua
kuvaa kohden.
2. Lopeta kuvaaminen painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
]
uudelleen.
Tallennus keskeytyy, kamerasta kuuluu useita äänimerkkejä ja se
sammuu automaattisesti akkuvirran säästämiseksi.
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QUIKCAPTURE

VIDEON JA VALOKUVIEN TALLENNUS

QUIKCAPTURE-TOIMINNON POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
QuikCapture-toiminto on oletuksena käytössä. Jos haluat poistaa sen
käytöstä, käynnistä Fusion, yhdistä GoPro-sovellus ja poista QuikCapture
käytöstä asetusluettelossa. Tarkempia tietoja on kohdassa Yhdistäminen
muihin laitteisiin (sivu 34).

VIDEON JA VALOKUVIEN TALLENNUS
Voit tallentaa videota ja valokuvia myös perinteisemmällä tavalla, siten,
että kamera pysyy käynnissä ja kuvaat tarpeen mukaan. Toisin kuin
QuikCapture-toiminnolla kuvattaessa, kamera jää päälle silloinkin, kun et
kuvaa. Sinun on itse sammutettava se, jos haluat säästää akkua. (Fusion
sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 7 minuuttiin.)
1. Käynnistä kamera painamalla Mode (Tila) -painiketta [
].
2. Valitse haluamasi tila ja asetukset. Tarkempia tietoja on kohdassa
Tilojen ja asetusten muuttaminen (sivu 17).
]. Kamerasta kuuluu
3. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
äänimerkki, ja tilan merkkivalo vilkkuu tallennuksen aikana.
4. Lopeta video- tai intervallikuvaus painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
]. Kamerasta kuuluu äänimerkki, ja tilan merkkivalo
vilkkuu nopeasti.
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VIDEON JA VALOKUVIEN TALLENNUS

GOPRO-KAMERAN ÄÄNIOHJAUS
Voit ohjata Fusion-kameraa sanomalla ääneen erilaisia äänikomentoja
(katso alla oleva luettelo).
Huom. Etäisyys ja tuuliset tai meluisat olosuhteet saattavat vaikuttaa ääniohjauksen
toimintaan. Pidä tuote puhtaana.

ÄÄNIOHJAUKSEN KÄYTTÄMINEN
Ääniohjaus toimii parhaiten, kun olet lähellä GoPro-kameraa.
1. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
], ja valitse se painamalla
korostettuna on Settings (Asetukset) [
].
Shutter (Suljin) -painiketta [
2. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
korostettuna on Voice Control (Ääniohjaus) [
].
] ja käynnistä ääniohjaus
3. Paina Mode (Tila) -painiketta [
painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
].

HILIGHT-TUNNISTEIDEN LISÄÄMINEN
Voit merkitä videosi kohokohdat tallennuksen tai toiston aikana HiLighttunnisteilla. HiLight-tunnisteiden avulla on helppo löytää hetket, jotka
haluat muidenkin näkevän.
Voit lisätä HiLight-tunnisteen painamalla Mode (Tila) -painiketta [
tai napauttamalla kuvaketta [ ] GoPro-sovelluksessa.

]

Huom. Säästä akkua sammuttamalla ääniohjaus, kun et käytä sitä.

4. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Done (Valmis), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
].
5. Sano jokin kohdassa Äänikomentoluettelo (sivu 30) mainituista
komennoista.
ÄÄNIKOMENTOLUETTELO
Kameraa voi ääniohjata kahdenlaisilla komennoilla:
• Toimintokomennoilla voit tallentaa videoita tai valokuvia
välittömästi. Jos esimerkiksi olet juuri lopettanut videon
tallentamisen, äänikomennon avulla voit ottaa valokuvan tai
aloittaa intervallikuvauksen ilman, että sinun tarvitsee ensin
vaihtaa kameran tilaa.
• Tilakomennoilla voit valita tilan ja aloittaa sitten tallentamisen
].
painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
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GOPRO-KAMERAN ÄÄNIOHJAUS
Kameran ei tarvitse olla tietyssä tilassa, jotta voit tallentaa videoita tai
ottaa valokuvia. Mikä tahansa toimintokomento on käytettävissä kaikissa
tiloissa. Kamera käyttää videon tai valokuvien tallentamiseen aiemmin
valittuja asetuksia.
Toimintokomento

Kuvaus

GoPro start recording

Aloittaa videon tallentamisen.

GoPro HiLight

Lisää videoon HiLight-tunnisteen
tallennuksen aikana.

GoPro stop recording

Lopettaa videon tallentamisen.

GoPro take a photo

Ottaa yksittäisen valokuvan.

GoPro shoot burst

Ottaa kuvasarjan.

GoPro start time lapse

Aloittaa intervallikuvauksen.

GoPro stop time lapse

Lopettaa intervallikuvauksen.

GoPro turn off

Katkaisee kameran virran.
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Tilakomento

Kuvaus

GoPro Video mode

Asettaa kameran videotilaan
(ei tallenna videota).

GoPro Photo mode

Asettaa kameran Photo (Valokuva)
-tilaan (ei ota valokuvaa).

GoPro Burst mode

Asettaa kameran Burst (Kuvasarja)
-tilaan (ei ota kuvasarjaa).

GoPro Time Lapse mode

Asettaa kameran Time Lapse
(Intervallikuvaus) -tilaan (ei ota
intervallivalokuvia).

Komentoluettelon uusin versio on saatavissa osoitteessa
gopro.com/help.
PRO-VINKKI: Mikäli tallennat videota tai käytät intervallikuvausta,
pysäytä tallennus ennen uuden komennon sanomista.
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SISÄLLÖN TOISTAMINEN

ÄÄNIOHJAUKSEN KIELEN VAIHTAMINEN
1. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
], ja valitse se painamalla
korostettuna on Settings (Asetukset) [
Shutter (Suljin) -painiketta [
].
] toistuvasti, kunnes
2. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
korostettuna on Voice Control (Ääniohjaus) [
].
] toistuvasti, kunnes
3. Paina Mode (Tila) -painiketta [
korostettuna on Voice Control Language (Ääniohjauksen kieli) [
],
].
ja valitse uusi kieli painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
4. Paina Mode (Tila) -painiketta [
], kunnes korostettuna on Done
(Valmis), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
].

Voit toistaa sisältöäsi tietokoneella tai mobiililaitteella.

ÄÄNIOHJAUKSEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
1. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
korostettuna on Settings (Asetukset) [
], ja valitse se painamalla
Shutter (Suljin) -painiketta [
].
2. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
].
korostettuna on Voice Control (Ääniohjaus) [
3. Paina Mode (Tila) -painiketta [
], ja ota ääniohjaus pois käytöstä
painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
].
4. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
korostettuna on Done (Valmis), ja valitse se painamalla Shutter
(Suljin) -painiketta [
].
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VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELU: TIETOKONE
Jos haluat toistaa videoita ja valokuvia tietokoneella, sinun on ensin
siirrettävä tiedostot tietokoneelle. Tarkempia tietoja on kohdassa Sisällön
siirtäminen (sivu 37).
Voit toistaa sisältöä myös asettamalla microSD-kortit suoraan tietokoneeseen.

VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELU: MOBIILILAITE
1. Yhdistä GoPro-sovellus kameraan. Tarkempia tietoja on kohdassa
Yhdistäminen muihin laitteisiin (sivu 34).
2. Toista sisältö älypuhelimessa tai tabletissa käyttämällä sovelluksen
ohjaimia. Voit katsella 360 asteen sisältöä siirtämällä itse laitetta tai
liikuttamalla sormeasi kosketusnäytössä.
PRO-VINKKI: Kun GoPro-sovellus toistaa videota, voit merkitä
kohokohdat HiLight-tunnisteella napauttamalla [ ] -kuvaketta.
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YHTEYDEN MUODOSTAMINEN GOPRO-SOVELLUKSEEN
GoPro-sovelluksen avulla voit etäohjata kameraasi älypuhelimella tai
tablet-laitteella. Sovelluksella voit etäohjata kaikkia kameran toimintoja ja
esikatsella sisältöä reaaliaikaisesti. Voit myös toistaa ja jakaa sisältöä sekä
päivittää kameran ohjelmiston.

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN: SMART REMOTE- JA REMOKAUKO-OHJAIMET
Lisätietoja Fusion-kameran yhdistämisestä Smart Remote -ohjaimeen tai
Remoon (vedenpitävään, ääniaktivoituvaan kauko-ohjaimeen) on laitteen
käyttöohjeessa osoitteessa gopro.com/help.

Yhteyden muodostaminen GoPro-sovellukseen ensimmäistä kertaa
1. Lataa GoPro-sovellus mobiililaitteellesi Applen App Storesta tai Google
Play Kaupasta.
2. Muodosta yhteys kameraan noudattamalla sovelluksen näytössä
näkyviä ohjeita.

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN: BLUETOOTH-LAITTEET
Voit yhdistää GoPro-kameran Bluetooth-laitteisiin, jotka seuraavat
aktiviteettisi tilastotietoja. Kerätyt tiedot lisätään automaattisesti
videoon, jotta näet aktiviteettisi kaikki mielenkiintoiset yksityiskohdat
samalla kertaa.

Yhteyden muodostaminen uudelleen GoPro‑sovellukseen
Kun GoPro-sovellus on kerran yhdistetty kameraan, voit jatkossa
muodostaa yhteyden kameran Connections (Yhteydet)
-valikon [
] kautta.
1. Käynnistä kamerasi langaton yhteys:
] toistuvasti, kunnes
a. Paina Mode (Tila) -painiketta [
korostettuna on Settings (Asetukset) [
], ja valitse se
].
painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
b. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
korostettuna on Connections (Yhteydet) [
].
c. Paina Mode (Tila) -painiketta [
], kunnes korostettuna on
Turn On (Käynnistä), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
].
d. Paina Mode (Tila) -painiketta [
], kunnes korostettuna
on Yes (Kyllä), ja käynnistä langaton yhteys painamalla Shutter
(Suljin) -painiketta [
].
e. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
korostettuna on Done (Valmis), ja valitse se painamalla Shutter
(Suljin) -painiketta [
].
2. Avaa GoPro-sovellus ja muodosta yhteys kameraan noudattamalla
näytön ohjeita.
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1. Yhdistä kamerasi GoPro-sovellukseen. Tarkempia tietoja on kohdassa
Yhteyden muodostaminen GoPro-sovellukseen (sivu 34).
2. Avaa sovelluksessa kameran asetukset ja valitse Bluetooth Devices
(Bluetooth-laitteet).
3. Seuraa näytölle tulevia ohjeita.
YHTEYSNOPEUDEN MUUTTAMINEN
GoPro-kamera käyttää oletusarvoisesti 5 GHz:n Wi-Fi-taajuusaluetta
muodostaessaan yhteyttä muihin laitteisiin. Tällä taajuusalueella
tietojen siirtäminen on nopeampaa kuin 2,4 GHz:n taajuusalueella.
Tiedonsiirtonopeus vaikuttaa siihen, kuinka paljon aikaa kuluu, kun videosi
ja valokuvasi kopioidaan puhelimeesi.
Jotta voit käyttää 5 GHz:n taajuusaluetta, myös puhelimen ja alueen
on tuettava sitä. Muussa tapauksessa voit määrittää GoPro-kameran
käyttämään 2,4 GHz:n Wi-Fi-taajuusaluetta.
1. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes Settings
(Asetukset) [
] on korostettuna. Valitse tämä asetus painamalla
Shutter (Suljin) -painiketta [
].
2. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
Connections (Yhteydet) [
] on korostettuna.
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3. Paina Mode (Tila) -painiketta [
], kunnes Band (Taajuusalue)
on korostettuna.
4. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
] ja valitse 2,4 GHz.
], kunnes Done (Valmis)
5. Paina Mode (Tila) -painiketta [
on korostettuna, ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
].

SISÄLLÖN SIIRTÄMINEN
Fusion Studio on maksuton GoPro-ohjelmisto, jonka avulla voit tuoda,
liittää, rajata ja jakaa 360 asteen sisältöäsi. Vaikka Fusion taltioikin videon
360 asteen kuva-alalla, OverCapture-ominaisuuden ansiosta voit poimia
siitä korkeatasoisen 1080p30-videon, joka on optimoitu litteille näytöille.
SISÄLLÖN SIIRTÄMINEN TIETOKONEELLE
Jos haluat toistaa videoita ja valokuvia tietokoneella tai
massamuistilaitteella, sinun on ensin siirrettävä tiedostot tietokoneelle.
Siirtäminen vapauttaa samalla tilaa microSD-korteilta uutta
sisältöä varten.
1. Lataa ja asenna Fusion Studio osoitteesta gopro.com/apps.
2. Yhdistä kamera tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.
3. Käynnistä kamera ja seuraa ohjelmiston näyttöön tulevia ohjeita
sisällön katselusta ja liittämisestä.
SISÄLLÖN SIIRTÄMINEN KORTINLUKIJALLA
RAW-valokuvien siirtäminen onnistuu vain kortinlukijan avulla.
1. Lataa ja asenna Fusion Studio osoitteesta gopro.com/apps.
2. Toimi seuraavasti kummankin microSD-kortin kohdalla:
a. Aseta microSD-kortti kortinlukijaan ja yhdistä
kortinlukija tietokoneeseen.
b. Siirrä tiedostot kortilta tietokoneeseesi manuaalisesti
tietokoneen resurssienhallinnassa.
3. Avaa Fusion Studio ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita sisällön
katselusta ja liittämisestä.
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VIDEOTILA: ASETUKSET

Videotilassa on yksi kuvaustila: Video (oletus). Tarkemmat ohjeet
asetusten muuttamisesta ovat kohdassa Tilojen ja asetusten muuttaminen
(sivu 17).

VIDEORESOLUUTIO
Videoresoluutio (RES) kuvaa videokuvan vaakasuuntaisten
linjojen määrää. Esimerkiksi arvo 3K tarkoittaa, että videossa on
3 000 vaakasuuntaista linjaa, joista kunkin leveys on 1 504 pikseliä. Mitä
enemmän linjoja ja pikseleitä on, sitä yksityiskohtaisempi ja selkeämpi on
kuva. Näin ollen 5,2K-resoluutioista videota pidetään laadukkaampana
kuin 3K-resoluutioista, koska 5,2K-videokuvassa on 4 992 linjaa, joista
kunkin leveys on 2 496 pikseliä.

VIDEO
Tämä kuvaustila taltioi videota. Resoluution oletusarvo on 5.2K30.
Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
Fusion-videoresoluutiot (sivu 41)
Protune (sivu 52)

5,2K

3K
1080p
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VIDEOTILA: ASETUKSET

Tämä taulukko osoittaa, mikä resoluutio sopii parhaiten
mihinkin aktiviteettiin.

FRAMES PER SECOND, FPS (KUVATAAJUUS)
Kuvataajuus (FPS) tarkoittaa yhden sekunnin aikana tallennettujen
videokuvien määrää.

Videoresoluutio

Paras käyttötapa

5.2K30

Kaunista suuren resoluution sisältöä.
Mahdollistaa kuvaformaatin 1080p30
OverCapture-videot tutussa GoProlaadussa. Laaja katselualue sopii hyvin
useimpiin tilanteisiin.

3K60

Suurella kuvataajuudella saat tasaista,
mukaansatempaavaa kuvaa, kun haluat tallentaa
nopeatempoista toimintaa. Mahdollistaa
kuvaformaatin 720p60 kiinteän kehyksen
OverCapture-videot. Tämä kuvataajuus
tuottaa luonnollisimman katselukokemuksen
virtuaalilaseilla (HMD), ja voit myös hidastaa
kuvaa muokkausvaiheessa.

Kun valitset resoluutiota ja FPS-asetusta, pohdi, millaista aktiviteettia aiot
kuvata. Tarkempia tietoja on kohdassa Videoresoluutio (sivu 39).
ASPECT RATIO (KUVASUHDE)
Fusion-videoiden kuvasuhde on 16:9, televisiosta ja muokkausohjelmista
tuttu standardi.
FIELD OF VIEW, FOV (KUVA-ALA)
Kuvausala (FOV) osoittaa, kuinka suuren osan näkymästä (asteina
mitattuna) kameran linssi tallentaa. Kaikkien Fusion-videoiden kuva-ala on
Spherical (360°), joka taltioi täydellisen 360 asteen näkymän.
FUSION-VIDEORESOLUUTIOT
Videoresoluutio
(RES)

Kuvataajuus
(NTSC/PAL)*

FOV (Kuva-ala)

Näytön
resoluutio

5,2K (oletus)

30/25

Spherical (360°)

4 992X2 496

3K

60/50

Spherical (360°)

3 000 × 1 504

*

NTSC ja PAL ovat videomuotoja, ja käytettävä muoto määräytyy alueen mukaan.
Lisätietoja on kohdassa Video Format (Videomuoto) (sivu 57).
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PHOTO (VALOKUVA) -TILA: KUVAUSTILAT

SUURET RESOLUUTIOT / SUURET KUVATAAJUUDET

Photo (Valokuva) -tilassa on kolme kuvaustilaa: Single (Yksittäinen kuva)
(oletus), Night (Yökuvaus) ja Burst (Kuvasarja). Kaikki valokuvat otetaan
18 Mpx:n resoluutiolla ja 360 asteen kuvausalalla. Kullakin kuvaustilalla
on omat asetuksensa. Tarkemmat ohjeet asetusten muuttamisesta ovat
kohdassa Tilojen ja asetusten muuttaminen (sivu 17).

Kun tallennat videota suurella resoluutiolla tai suurella kuvataajuudella
ympäristön lämpötilan ollessa korkea, kamera saattaa kuumentua ja
käyttää tavallista enemmän virtaa.
Jos ilma ei kierrä kameran ympärillä ja GoPro-sovellus on käytössä,
kameran lämpötila kohoaa entisestään, virrankulutus lisääntyy ja
tallennusaika lyhenee.
Kamera on suunniteltu tunnistamaan ylikuumenemistilanteet, ja se
sammuu tarvittaessa. Jos kamera kuumenee liikaa, näytöllä näkyy
kameran virran katkaisusta kertova viesti. Tarkempia tietoja on kohdassa
Tärkeät viestit (sivu 59).
Kun tallennat tasokkaimmilla videotiloilla, kuvaa paikallasi pysyessäsi
tavallista lyhyempiä videoleikkeitä ja/tai rajoita virrankulutusta
lisäävien ominaisuuksien käyttöä (esimerkiksi GoPro-sovellus). Jos
ympäristön lämpötila on korkea, sulje GoPro-sovellus ja käytä kameran
etäohjaukseen sen sijaan GoPro-kauko-ohjainta tai Remoa (vedenpitävää,
ääniaktivoituvaa kauko-ohjainta) (molemmat myydään erikseen).

PROTUNE
Protune-ominaisuus on käytettävissä, kun kuvaustilana on Video.
Tarkempia tietoja Protune-asetuksista on kohdassa Protune (sivu 52).

SINGLE (YKSITTÄINEN KUVA)
Single (Yksittäinen kuva) -tilassa kamera ottaa yhden kuvan, kun painat
Shutter (Suljin) -painiketta. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
RAW Format (RAW-muoto) (sivu 45)
Protune (sivu 52)
NIGHT (YÖKUVAUS)
Night (Yökuvaus) -tilassa voit ottaa valokuvia hämärissä tai pimeissä
valaistusolosuhteissa. Heikossa valaistuksessa suljin pysyy avoinna
tavallista pidempään päästääkseen läpi enemmän valoa, joten Night
(Yökuvaus) -tilaa ei suositella käsivaralta kuvattaessa tai tilanteissa, joissa
kamera on kiinnitetty mutta saattaa liikkua valotuksen aikana. Lisätietoja
on seuraavissa kohdissa:
Shutter (Suljin) (Yövalokuva) (sivu 44)
Protune (sivu 52)
BURST (KUVASARJA)
Burst (Kuvasarja) -tilassa kamera ottaa jopa 30 kuvaa sekunnissa, joten
tämä tila soveltuu erinomaisesti nopeiden aktiviteettien kuvaamiseen.
Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
Rate (Nopeus) (sivu 44)
Protune (sivu 52)
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RATE (NOPEUS)
Tämä asetus koskee vain Burst (Kuvasarja) -tilaa. Käytettävissä
olevat nopeudet:
• 30 kuvaa 1, 2, 3 tai 6 sekunnissa
• 10 kuvaa 1, 2 tai 3 sekunnissa
• 5 kuvaa sekunnissa
• 3 kuvaa sekunnissa
Oletusnopeus on 30 kuvaa sekunnissa.
SHUTTER (SULJIN) (YÖVALOKUVA)
Photo (Valokuva) -tilassa Shutter (Suljin) -asetus koskee vain Night Photo
(Yövalokuva) -tilaa. Tämän asetuksen avulla voit määrittää ajan, jonka
suljin on avoinna. Asetuksen vaihtoehdot ovat Auto (Automaattinen)
ja 2, 5, 10, 20 tai 30 sekuntia. Oletusasetuksena on 2 sekuntia.
Asetukset

Esimerkit

Auto
(Automaattinen)
(enintään 2 s)

Auringonnousu, auringonlasku, aamurusko,
iltarusko, iltahämärä, yö

2 s, 5 s, 10 s

Aamurusko, iltarusko, iltahämärä, yöliikenne,
maailmanpyörä, ilotulitus, valomaalaus

20 s

Yötaivas (jossa valoa)

30 s

Tähtitaivas, Linnunrata (ei lainkaan valoa)

PHOTO (VALOKUVA) -TILA: ASETUKSET
RAW FORMAT (RAW-MUOTO)
Kun tämä asetus on käytössä, kaikista otetuista valokuvista tallennetaan
myös .jpg-kuva, jota voi tarkastella saman tien kameralla ja jonka voi jakaa
GoPro-sovellusta käyttämällä. RAW-kuvat tallennetaan .gpr-tiedostoina,
jotka perustuvat Adoben .dng-muotoon. Näitä tiedostoja voi käyttää
Adobe Camera Raw (ACR) -ohjelmiston versiolla 9.7 tai sitä uudemmalla
versiolla. Muita mahdollisia ohjelmistoja ovat Adobe Photoshop
Lightroom CC (2015.7 tai uudempi) ja Adobe Photoshop Lightroom 6
(versio 6.7 tai uudempi).
RAW Format (RAW-muoto) -asetus on käytettävissä vain Photo
(Valokuva) -kuvaustilassa. Asetusvaihtoehdot ovat oletusarvoisesti valittu
Off (Ei käytössä) ja On (Käytössä).
PRO-VINKKI: .gpr-muotoiset kuvat tallennetaan samaan
sijaintiin ja samalla nimellä kuin .jpg-kuvat. Voit käyttää niitä
asettamalla microSD-kortit kortinlukijaan ja etsimällä tiedostot
tietokoneen resurssienhallinnasta.

PROTUNE
Photo (Valokuva) -tilassa Protune on käytettävissä kaikissa kolmessa
kuvaustilassa: Photo (Valokuva), Night (Yökuvaus) ja Burst (Kuvasarja).
Tarkempia tietoja Protune-asetuksista on kohdassa Protune (sivu 52).

PRO-VINKKI: Käyttäessäsi Night Photo (Yövalokuva) -tilaa voit
vähentää kuvan epätarkkuutta asettamalla kameran Fusion-kahva
-jalustalle tai muulle vakaalle, liikkumattomalle alustalle.
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TIME LAPSE (INTERVALLIKUVAUS) -TILA:
KUVAUSTILAT

Time Lapse (Intervallikuvaus) -tilassa on kolme kuvaustilaa: Time Lapse
Video (Intervallivideo), Time Lapse Photo (Intervallivalokuva) (oletus) ja
Night Lapse Photo (Yöintervallikuvaus). Kullakin kuvaustilalla on omat
asetuksensa. Tarkemmat ohjeet asetusten muuttamisesta ovat kohdassa
Tilojen ja asetusten muuttaminen (sivu 17).

NIGHT LAPSE PHOTO (YÖINTERVALLIKUVAUS)
Night Lapse Photo (Yöintervallikuvaus) -tilassa kamera ottaa sarjan
valokuvia määrätyin aikavälein tilanteessa, jossa valoa on vain vähän.
Heikossa valaistuksessa suljin pysyy avoinna tavallista pidempään ja
päästää läpi enemmän valoa.

TIME LAPSE VIDEO (INTERVALLIVIDEO)
Time Lapse Video (Intervallivideo) -tilassa kamera luo videon tietyin
aikavälein otetuista kuvista. Voit tallentaa intervallivideon ja katsoa
tai jakaa sen välittömästi. Time Lapse Video (Intervallivideo) -tila on
käytettävissä kummallakin resoluutiolla. Video kuvataan ilman ääntä.

Oletusarvoisesti yöintervallikuvauksen aikaväli on Auto (Automaattinen) ja
Shutter (Suljin) -asetus on 2 sekuntia. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

Oletusarvoisesti intervallivideon resoluutio on 5.2K30 ja aikaväli
0,5 sekuntia. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

Shutter (Suljin) (intervallikuvaus) (sivu 51)
Interval (Aikaväli) (intervallikuvaus) (sivu 49)
Protune (sivu 52)

Fusion-videoresoluutiot (sivu 41)
Interval (Aikaväli) (intervallikuvaus) (sivu 49)
TIME LAPSE PHOTO (INTERVALLIVALOKUVA)
Time Lapse Photo (Intervallivalokuva) -tilassa kamera ottaa sarjan
valokuvia tietyin aikavälein. Tämän tilan avulla voit ottaa valokuvia mistä
tahansa aktiviteetista ja valita parhaat kuvat myöhemmin.
Oletusarvoisesti intervallivalokuvan aikaväli on 0,5 sekuntia. Lisätietoja on
seuraavissa kohdissa:
Interval (Aikaväli) (intervallikuvaus) (sivu 49)
Protune (sivu 52)
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TIME LAPSE (INTERVALLIKUVAUS) -TILA:
ASETUKSET
INTERVALLIVIDEON RESOLUUTIO JA KUVA-ALA
Videoresoluutio (RES) kuvaa videokuvan vaakasuuntaisten
linjojen määrää. Esimerkiksi arvo 3K tarkoittaa, että videossa on
3 000 vaakasuuntaista linjaa, joista kunkin leveys on 1 504 pikseliä. Mitä
enemmän linjoja ja pikseleitä on, sitä yksityiskohtaisempi ja selkeämpi on
kuva. Näin ollen 5,2K-resoluutioista videota pidetään laadukkaampana kuin
3K-resoluutioista, koska 5,2K-videokuvassa on 5 228 linjaa, joista kunkin
leveys on 2 624 pikseliä.
Kuva-ala (FOV) osoittaa, kuinka suuren osan näkymästä (asteina
mitattuna) kameran linssi tallentaa.
Time Lapse Video (Intervallivideo) -tila on käytettävissä
kaikilla resoluutioilla.
INTERVALLIKUVAUKSEN KUVA-ALA (FOV)
Kaikkien intervallikuvaustilojen kuvausala on 360 astetta.
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TIME LAPSE (INTERVALLIKUVAUS) -TILA:
ASETUKSET
INTERVAL (AIKAVÄLI)
Interval (Aikaväli) -asetus määrittää kahden peräkkäisen kuvan ottamisen
välillä kuluvan ajan.
Intervallivalokuvan ja intervallivideon aikavälit
Time Lapse Video (Intervallivideo) -tilassa käytettävät aikavälit ovat 0,5
(oletus), 1, 2, 5, 10, 30 ja 60 sekuntia.
Interval (Aikaväli)

Esimerkit

0,5–2 sekuntia

Lainelautailu, pyöräily tai muu urheilu

2 sekuntia

Vilkas kadunkulma

5–10 sekuntia

Pilvet tai pitkäkestoiset ulkoilmanäkymät

10–60 sekuntia

Pitkäkestoiset aktiviteetit, kuten rakentaminen
tai taideteoksen valmistaminen

49

TIME LAPSE (INTERVALLIKUVAUS) -TILA:
ASETUKSET
Yöintervallikuvauksen aikavälit
Interval (Aikaväli) -asetus määrittää nopeuden, jolla kamera ottaa
valokuvia. Yöintervallikuvauksen mahdolliset aikaväliarvot ovat Auto
(Automaattinen), 4, 5, 10, 15, 20 ja 30 sekuntia sekä 1, 2, 5, 30 ja
60 minuuttia.
Oletusarvona on Auto (Automaattinen), eli aikaväli määritetään Shutter
(Suljin) -asetuksen mukaan. Esimerkiksi jos Shutter (Suljin) -asetukseksi
on määritetty 10 sekuntia ja Interval (Aikaväli) -asetuksena on Auto
(Automaattinen), kamera ottaa kuvan 10 sekunnin välein. Valokuvat
taltioidaan 18 Mpx:n resoluutiolla.
Interval (Aikaväli)

Esimerkit

Auto
(Automaattinen)

Soveltuu hyvin kaikille valotusajoille. Ottaa
kuvan mahdollisimman nopeasti Shutter (Suljin)
-asetuksen mukaan.

4–5 sekuntia

Kaupunkimaisema iltavalaistuksessa,
katuvalaistus tai näkymät, joissa on liikettä

10–15 sekuntia

Hämärä valaistus ja hitaasti muuttuva näkymä,
esimerkiksi yötaivaalla kulkevat pilvet ja
kirkas kuu

20–30 sekuntia

Erittäin heikko valaistus tai erittäin hitaasti
muuttuva näkymä, esimerkiksi tähtitaivas lähes
pimeässä ympäristössä kuvattaessa

TIME LAPSE (INTERVALLIKUVAUS) -TILA:
ASETUKSET
SHUTTER (SULJIN) (INTERVALLIKUVAUS)
Time Lapse (Intervallikuvaus) -tilassa tämä asetus koskee vain Night
Lapse Photo (Yöintervallikuvaus) -kuvaustilaa. Shutter (Suljin) -asetuksen
avulla voit määrittää ajan, jonka suljin on avoinna. Oletusasetuksena on
2 sekuntia.
Tämän taulukon avulla voit valita aktiviteettiisi parhaiten
sopivan asetuksen:
Asetukset

Esimerkit

Auto
(Automaattinen)
(enintään 2 s)

Auringonnousu, auringonlasku, aamurusko,
iltarusko, iltahämärä, yö

2 s, 5 s, 10 s

Aamurusko, iltarusko, iltahämärä, yöliikenne,
maailmanpyörä, ilotulitus, valomaalaus

15 s, 20 s

Yötaivas (jossa valoa)

30 s

Tähtitaivas, Linnunrata (ei lainkaan valoa)

PRO-VINKKI: Käyttäessäsi Night Lapse Photo (Yöintervallikuvaus) -tilaa
voit vähentää kuvan epätarkkuutta asettamalla kameran Fusion-kahva
-jalustalle tai muulle vakaalle, liikkumattomalle alustalle.

PROTUNE
Time Lapse (Intervallikuvaus) -tilassa Protune on käytettävissä, kun
kuvaustilana on Time Lapse Photo (Intervallivalokuva) tai Night Lapse
Photo (Yöintervallikuvaus). Tarkempia tietoja Protune-asetuksista on
kohdassa Protune (sivu 52).
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PROTUNE
Protune hyödyntää kameran koko potentiaalin ja takaa upean
kuvanlaadun, elokuvateatteritasoisen videon ja ammattilaistuotantoihin
sopivat valokuvat. Protune tarjoaa sisällöntuottajille ennennäkemätöntä
joustavuutta ja työnkulun tehokkuutta.
Protune on yhteensopiva ammattitason värinkorjaustyökalujen ja videonja kuvankäsittelyohjelmien kanssa (esimerkiksi Fusion Studio).
Protunen avulla voit hallita ISO-arvoa ja valotuksen korjausta
manuaalisesti ja hyödyntää näin videomateriaalien ja valokuvien edistyneitä
säätö- ja muokkausmahdollisuuksia.
PROTUNE
Protune on käytettävissä edistyneenä asetuksena tuetuissa kuvaustiloissa.
Asetusvaihtoehdot ovat oletusarvoisesti valittu Off (Ei käytössä) ja
On (Käytössä). Kun Protune on käytössä, kameran näytöissä näkyy
] -kuvake.
[

PROTUNE
ISO
ISO-arvo määrittää kameran valoherkkyyden ja luo kompromissin
kirkkauden ja siitä aiheutuvan kohinan välille. Kohina tarkoittaa
kuvan rakeisuutta.
Heikossa valaistuksessa suuri ISO-arvo tuottaa kirkkaan kuvan mutta
lisää samalla kohinan määrää. Matala arvo vähentää kohinaa, mutta
kuvista tulee tummempia. Kun muutat tätä asetusta, näet vaikutuksen
välittömästi kosketusnäytöltä.
ISO-arvot valokuville:
100

200

400

Tummempi kuva
Vähemmän kohinaa

800
Kirkkaampi kuva
Enemmän kohinaa

Protune ei ole käytettävissä Time Lapse Video (Intervallivideo) -tilassa.
Protune on käytettävissä kaikilla video- ja valokuvaresoluutioilla.
Protune-asetuksiin tehdyt muutokset otetaan käyttöön vain siinä
kuvaustilassa, jossa ne on tehty. Esimerkiksi valotuksen korjaus Night
Photo (Yövalokuva) -tilassa ei vaikuta Burst (Kuvasarja) -tilan valotukseen.

ISO-arvot videolle:
400
Tummempi kuva
Vähemmän kohinaa
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1600

6400
Kirkkaampi kuva
Enemmän kohinaa
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PROTUNE

GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN

ISO-arvon käyttäytyminen riippuu Shutter (Suljin) -asetuksesta:
• Shutter (Suljin) -asetuksena Auto (Automaattinen): Valitsemasi ISO-arvo
määrittää suurimman kameran käyttämän ISO-arvon. Käytetty ISO-arvo
voi olla pienempikin valaistusolosuhteista riippuen. Käytettävissä olevat
ISO-arvot ovat 6400, 3200, 1600, 1200, 800 ja 400.
• Shutter (Suljin) -asetuksena jokin muu kuin Auto (Automaattinen):
Valitsemasi ISO-arvo määrittää suurimman kameran käyttämän
] -kuvaketta näytön alalaidassa, jolloin
ISO-arvon, ellet napauta [
arvo lukittuu. Käytettävissä olevat ISO-arvot ovat 6400, 3200, 1600,
1200, 800 ja 400.

Voit määrittää kamerasi toimimaan haluamallasi tavalla esimerkiksi
säätämällä äänimerkin voimakkuutta ja poistamalla tilan merkkivalot
käytöstä.

EXPOSURE VALUE COMPENSATION, EV COMP
(VALOTUKSEN KORJAUS)
Exposure Value Compensation (Valotuksen korjaus) -asetus vaikuttaa
videon tai valokuvan kirkkauteen. Tätä asetusta säätämällä voit parantaa
kuvan laatua kuvatessasi ympäristöissä, joissa valaistusolosuhteet
vaihtelevat suuresti.
Asetusvaihtoehdot ovat –2,0...+2,0. Oletusasetuksena on 0. Korkeat arvot
tuottavat kirkkaamman kuvan.
PRO-VINKKI: Exposure Value Compensation (Valotuksen korjaus)
säätää kirkkautta valitun ISO-asetuksen määrittämien rajojen sisällä. Jos
kirkkaus on heikossa valaistuksessa jo ISO-asetuksen mukainen, Exposure
Value Compensation (Valotuksen korjaus) -arvon kasvattamisella ei ole
vaikutusta. Tällöin voit lisätä kirkkautta valitsemalla suuremman
ISO-arvon.
RESET (NOLLAA)
Tämä toiminto palauttaa kaikki Protune-asetukset oletusarvoisiksi.
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ASETUSTEN MUUTTAMINEN
1. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
korostettuna on Settings (Asetukset) [
], ja valitse se painamalla
Shutter (Suljin) -painiketta [
].
] toistuvasti, kunnes
2. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
korostettuna on Preferences (Asetukset) [
].
] toistuvasti, kunnes
3. Paina Mode (Tila) -painiketta [
korostettuna on asetus, jota haluat vaihtaa.
4. Valitse uusi vaihtoehto painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
].
5. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Done (Valmis), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
].
BEEP VOLUME (ÄÄNIMERKIN VOIMAKKUUS)
Tämä asetus määrittää GoPro-kameran äänimerkkien
äänenvoimakkuuden. Asetusvaihtoehdot ovat Off (Ei käytössä),
Low (Hiljainen), Medium (Keskitaso) ja High (Voimakas) (oletus).
LED (LED-VALO)
Tämä asetus määrittää, mitkä tilan merkkivalot vilkkuvat.
Asetusvaihtoehdot ovat All On (Kaikki käytössä) (oletus) ja All Off (Kaikki
pois käytöstä).
PRO-VINKKI: Poista tilavalot käytöstä, jos kuvaat paikassa, jossa valo voi
heijastua kuvaan ikkunoista tai peileistä.
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GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN
DATE (PÄIVÄMÄÄRÄ)

GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN
VIDEO FORMAT (VIDEOMUOTO)

TIME (AIKA)

Päivämäärä ja aika päivitetään automaattisesti, kun GoPro-sovellus tai
Fusion Studio yhdistetään kameraan. Voit kuitenkin tarvittaessa muuttaa
näitä asetuksia myös manuaalisesti.
Huom. Jos kamerasta poistetaan akku pitkäksi aikaa, päivämäärä ja aika on asetettava
uudelleen (automaattisesti tai manuaalisesti).

Tällä asetuksella määritetään alueelliset kuvataajuudet, joita kamera
käyttää videon tallentamiseen ja toistamiseen tavallisessa tai
teräväpiirtotelevisiossa. Alueelle sopivan asetuksen valitseminen ehkäisee
sisätiloissa kuvatun videon välkkymistä.
Asetus

Kuvaus

NTSC (oletus)

Tämä asetus soveltuu videon toistamiseen
NTSC-televisiossa (useimmat PohjoisAmerikan televisiot).

PAL

Tämä asetus soveltuu videon toistamiseen
PAL-televisiossa (useimmat muualla kuin
Pohjois-Amerikassa sijaitsevat televisiot).

GPS
Tämä toiminto tallentaa sijainnin, jossa videosi ja valokuvasi on otettu. Voit
tarkastella videoiden tai valokuvien GPS-tietoja yhteensopivalla työpöytätai mobiilisovelluksella. Tarkempia tietoja on osoitteessa gopro.com/help.
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun Fusion-kameraan on yhdistetty
GoPro-sovellus. Tarkempia tietoja on kohdassa Yhteyden muodostaminen
GoPro-sovellukseen (sivu 34).
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GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN
STATUS SCREEN LIGHT (TILANÄYTÖN VALO)
Tällä asetuksella hallitaan tilanäytön takaosan valoa. Asetusvaihtoehdot
ovat On (Käytössä) (oletus) ja Off (Ei käytössä).
LANGUAGE (KIELI)
Tällä asetuksella määritetään kameran käyttämä kieli. Tämä asetus on
käytettävissä vain, kun Fusion-kameraan on yhdistetty GoPro-sovellus.
Tarkempia tietoja on kohdassa Yhteyden muodostaminen GoProsovellukseen (sivu 34).

TÄRKEÄT VIESTIT
Fusion varoittaa sinua viestillä aina, kun kamerassa tai microSD-korteissa
on jokin vialla. Tärkeimmät viestit on lueteltu seuraavassa.
LÄMPÖTILAVAROITUS
TOO HOT –
SHUTTING DOWN
(LIIAN KUUMA –
SAMMUTETAAN)

TIEDOSTONKORJAUSKUVAKE

FILE DAMAGED
(TIEDOSTO
VAURIOITUNUT)
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Tilanäytössä näkyy viesti, kun kamera kuumenee
liikaa ja sen on annettava jäähtyä. Anna kameran
jäähtyä rauhassa, ennen kuin yrität käyttää sitä
uudelleen. Kamera on suunniteltu tunnistamaan
ylikuumenemistilanteet, ja se sammuu tarvittaessa.

Jos tallentaminen keskeytyy äkillisesti eikä
videotiedostoa tallenneta oikein, tiedosto saattaa
vaurioitua. Jos näin käy, kamerassa näkyy viesti
FILE DAMAGED. Voit korjata tiedoston painamalla
Shutter (Suljin) -painiketta. Kun korjaus on
valmis, näytössä näkyy korjauksen onnistumisesta
tai epäonnistumisesta kertova viesti. Voit
jatkaa kameran käyttämistä painamalla mitä
tahansa painiketta.
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TÄRKEÄT VIESTIT
MICROSD-KORTIN VIESTIT
NO SD
(EI SD-KORTTIA)

Korttia ei ole asennettu. Kamerassa on oltava
microSD-, microSDHC- tai microSDXC-kortti
(myydään erikseen), jotta sillä voi tallentaa videoita
tai valokuvia. Viesti kertoo, kumpi kortti puuttuu.

SD CARDS FULL
(SD-KORTIT
TÄYNNÄ)

Korttien tallennuskapasiteetti on täynnä. Poista
tiedostoja tai aseta kameraan uudet kortit.

SD ERROR
(SD-VIRHE)

Kamera ei voi lukea korttia, koska se on
alustettu väärään muotoon. Alusta kortit
uudelleen kamerassa.

GOPRO-KAMERAN ASETUSTEN
PALAUTTAMINEN
GOPRO-KAMERAN UUDELLEENKÄYNNISTYS
Jos kamera ei vastaa, katkaise siitä virta painamalla Mode (Tila)
] 8 sekunnin ajan ja käynnistä kamera sitten uudelleen.
-painiketta [
Kaikki asetukset pysyvät muistissa.
KAIKKIEN ASETUSTEN PALAUTTAMINEN OLETUSARVOISIKSI
Tämä toiminto palauttaa kaikki kameran asetukset oletusarvoisiksi lukuun
ottamatta päivämäärää, kellonaikaa, kameran käyttäjänimeä ja salasanaa.
1. Yhdistä GoPro-sovellus Fusion-kameraan.
2. Avaa asetukset ja napauta kohtaa Reset Defaults (Palauta oletukset).
Tarkempia tietoja on kohdassa Yhdistäminen muihin laitteisiin
(sivu 34).
YHTEYKSIEN NOLLAAMINEN
Tämä toiminto tyhjentää yhteysluettelon ja palauttaa kameran salasanan.
Jos nollaat yhteydet, haluamasi laitteet on yhdistettävä uudelleen
GoPro-kameraan.
1. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Settings (Asetukset) [
], ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
].
-painiketta [
2. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
korostettuna on Connections (Yhteydet) [
].
3. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Reset (Nollaa), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
].
4. Paina Mode (Tila) -painiketta [
], kunnes korostettuna on Reset
(Nollaa), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
].
Fusion nollaa yhteydet automaattisesti ja sammuu.
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GOPRO-KAMERAN ASETUSTEN
PALAUTTAMINEN
TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN
Voit nollata kaikki asetukset ja kameran salasanan sekä poistaa kameran
GoPro Plus -tililtä alla olevia ohjeita noudattamalla. Tämä toiminto on
hyödyllinen, jos myyt kamerasi ja haluat palauttaa sen alkuperäiseen tilaan.
1. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Settings (Asetukset) [
], ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
].
-painiketta [
2. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes
korostettuna on Preferences (Asetukset) [
].
3. Paina Mode (Tila) -painiketta [
] toistuvasti, kunnes korostettuna
on Reset (Nollaa), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
].
-painiketta [
4. Paina Mode (Tila) -painiketta [
], kunnes korostettuna
on Reset (Nollaa), ja valitse se painamalla Shutter (Suljin)
-painiketta [
]. Fusion palauttaa automaattisesti tehdasasetukset
ja käynnistyy uudelleen.
Tehdasasetuksien palauttaminen ei poista kaikkea microSD-kortin sisältöä.
Ohjeet microSD-kortin tyhjentämiseen ovat kohdassa MicroSD-korttien
alustaminen (sivu 9).
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KIINNITTÄMINEN
KAMERAN KIINNITTÄMINEN: FUSION-KIINNIKKEET
Fusion-kiinnikkeet auttavat kiinnittämään kameran helposti sekä kaareville
että litteille pinnoille esimerkiksi polkupyöriin, ajoneuvoihin ja varusteisiin.
Fusion on vedenpitävä 5 metriin (16 jalkaan) asti, kun mikään luukuista ei
ole avoinna. Kameraa voi siis käyttää vedessä tai veden tuntumassa
ilman lisäkoteloa.

Kaareva Fusion-kiinnike

Litteä Fusion-kiinnike

1. Kiinnitä Fusion-kiinnike kuivalle, puhtaalle ja tasaiselle pinnalle. Katso
lisätietoja kohdasta Kiinnitysohjeet (sivu 64).
2. Kiinnitä Fusion-kameran kiinnitystapit sormiruuvilla kiinnikkeeseen.
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KIINNITTÄMINEN
KIINNITYSOHJEET
Kun kiinnität tarrakiinnikkeitä, noudata seuraavia ohjeita:
• Kiinnitä tarrakiinnikkeet vähintään 24 tuntia ennen käyttöä.
• Tarrakiinnikkeen voi kiinnittää vain tasaiselle pinnalle. Huokoisiin tai
kuvioituihin pintoihin ei muodostu riittävän lujaa sidosta. Kun kiinnität
kiinnikkeen, paina se lujasti paikalleen ja varmista, että se kiinnittyy
koko pinnastaan.
• Käytä tarrakiinnikkeitä vain puhtailla, kuivilla pinnoilla. Vaha, öljy, kura
ja muut epäpuhtaudet vähentävät tarran pitoa, mikä saattaa heikentää
sidosta ja johtaa kameran menettämiseen, jos kiinnitys pettää.
• Kiinnitä tarrakiinnikkeet huoneenlämmössä. Tarrat eivät tartu kunnolla,
jos ne kiinnitetään kylmissä tai kosteissa olosuhteissa kylmälle tai
kostealle pinnalle.
• Tarkista kansallisesta ja alueellisesta lainsäädännöstä, että kameran
kiinnittäminen varusteisiin (esimerkiksi metsästysvarusteisiin) on
sallittua. Noudata aina kuluttajaelektroniikan tai kameroiden käyttöä
rajoittavia säädöksiä.
• Käytä vesiaktiviteeteissa kameran kiinnitysnauhaa (myydään erikseen),
jotta kamerasi ei pääse uppoamaan.

KIINNITTÄMINEN
VAROITUS: Fusionin kaarevaa kiinnikettä ei suositella
käyttöön kypärän kanssa. Kiinnitä Fusion kypärään kaarevalla
tarrakiinnikkeellä ja kiinnitysnivelellä. Tuotteet myydään
erikseen varustepakkauksessa, joka on saatavilla osoitteessa
gopro.com.

Vammojen välttämiseksi älä käytä kamerahihnaa, kun
kiinnität kameran kypärään. Älä kiinnitä kameraa suoraan
suksiin tai lumilautaan.

Lisätietoa kiinnikkeistä on osoitteessa gopro.com.
VAROITUS: Jos käytät kameraa kypärän kanssa käytettäväksi
tarkoitetun GoPro-kiinnikkeen tai hihnan kanssa, valitse aina
kypärä, joka täyttää soveltuvat turvallisuusstandardit.
Valitse urheilulajiin tai aktiviteettiin sopiva kypärä, joka on
oikean kokoinen ja istuu päähäsi hyvin. Tarkista, että kypärä
on hyvässä kunnossa, ja noudata kypärän valmistajan antamia
turvallisen käytön ohjeita.
Jos kypärään on kohdistunut kova isku, se on vaihdettava.
Mikään kypärä ei suojaa loukkaantumiselta kaikissa
onnettomuustilanteissa.
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KIINNITTÄMINEN

KIINNITTÄMINEN

KIINNITYSTAPPIEN IRROTTAMINEN
Kun irrotat kiinnitystapit, voit pitää Fusion-kameraa esimerkiksi pöydällä
pohja alaspäin.
1. Käännä kiinnitystapit siten, että niiden läpät nousevat ylös.

KIINNITYSTAPPIEN KIINNITTÄMINEN TAKAISIN
Kiinnitystappien avulla voit kiinnittää Fusion-kamerasi erilaisiin
GoPro-kiinnikkeisiin.
1. Liu’uta kiinnitystapit takaisin kameraan.

2. Liu’uta kiinnitystapit irti kamerasta.
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2. Paina läpät paikoilleen.
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SIVULUUKUN IRROTTAMINEN

SIVULUUKUN IRROTTAMINEN

Tietyissä tilanteissa (esimerkiksi silloin, kun taltioit sisältöä samalla kun
Fusion latautuu) voi olla hyödyllistä irrottaa sivuluukku, jotta pääset käsiksi
USB-C-liitäntään.

SIVULUUKUN KIINNITTÄMINEN UUDELLEEN
1. Paina lukituksen avauspainiketta ja vedä salpaosaa ulospäin.

VAROITUS: Irrota sivuluukku vain, kun käytät kameraa
kuivassa ja pölyttömässä ympäristössä. Kun luukku on avoinna
tai irrotettu, kamera ei ole vedenpitävä. Älä koskaan käytä
kameraa, kun akkutilan luukku on avoinna.

SIVULUUKUN IRROTTAMINEN
1. Paina lukituksen avauspainiketta ja liu’uta luukku auki.
2. Vedä luukku irti kamerasta.

68

2. Paina salpa pieneen hopeiseen säppiin.
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KUNNOSSAPITO
Noudata seuraavia ohjeita, jotta kamerasi toimii parhaalla
mahdollisella tavalla:
• Kun et käytä kameraa, säilytä sitä aina Fusion-kotelossa. Linssit on
suunniteltu kuvaamaan 360 asteen sisältöä, eikä niissä ole suojaa.
Takuu ei koske linssien naarmuuntumista.
• Suojaa linssejä vaurioitumiselta: älä jätä Fusion-kameraa lepäämään
niin, että sen etu- tai takaosa nojaa pintaa vasten. Varmista, että linssit
eivät kosketa mitään pintaa.

KUNNOSSAPITO
• Kun sinun on avattava jokin luukuista, varmista ensin, että kameran
pinnalla ei ole vettä tai likaa. Huuhtele kamera tarvittaessa raikkaalla
vedellä ja kuivaa se liinalla.
• Jos jonkin luukun ympäristö on kovettuneen hiekan tai lian peitossa,
liota kameraa lämpimässä vesijohtovedessä 15 minuutin ajan ja
huuhtele kamera sitten huolellisesti, jotta lika irtoaa. Avaa luukut vasta
tämän jälkeen.
• Poista vesi ja lika mikrofoniaukoista ravistamalla kameraa tai
puhaltamalla mikrofoniin. Näin varmistat parhaan mahdollisen
äänenlaadun. Älä käytä paineilmaa mikrofoniaukkojen puhdistamiseen,
jotta kameran sisällä olevat vedenpitävät kalvot eivät vaurioidu.
• Huuhdo kamera raikkaalla vedellä ja kuivaa se pehmeällä liinalla aina,
kun olet käyttänyt sitä suolaisessa vedessä.

• Voit puhdistaa linssit pyyhkimällä ne pehmeällä, nukkaamattomalla
liinalla. Jos linssin ja suojarenkaan väliin kerääntyy likaa,
poista se vedellä tai puhaltamalla. Älä työnnä vieraita esineitä
linssin läheisyyteen.
• Kun et käytä Fusion-kameraasi, säilytä se Fusion-kotelossa, jotta linssit
eivät pääse vaurioitumaan.
• Kamera on vedenpitävä 5 metriin (16 jalkaan) asti – koteloa ei tarvita.
Varmista, että mikään luukuista ei ole avoinna, ennen kuin
käytät kameraa ympäristössä, jossa kamera altistuu vedelle,
kuralle tai hiekalle.
• Varmista ennen luukkujen sulkemista, että tiivisteet ovat puhtaat.
Puhdista ne tarvittaessa liinalla.
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TIETOJA AKUSTA

TIETOJA AKUSTA

AKUN KESTON PIDENTÄMINEN
Tilanäytössä näkyy viesti, jos akun varaus on alle 10 %. Jos akku tyhjenee
tallennuksen aikana, kamera tallentaa tiedoston ja sammuu.

AKUN SÄILYTYS JA KÄSITTELY
Kamerassa on herkkiä osia, esimerkiksi akku. Älä altista kameraa
erittäin matalalle tai korkealle lämpötilalle. Matala tai korkea lämpötila
voi tilapäisesti lyhentää akunkestoa tai estää väliaikaisesti kameraa
toimimasta. Vältä nopeita lämpötilan tai kosteuden muutoksia käyttäessäsi
kameraa, jotta sen pinnalle tai sisään ei tiivisty vettä.

Voit pidentää akun kestoa noudattamalla seuraavia ohjeita aina
kun mahdollista:
• Poista langattomat yhteydet käytöstä.
• Poista GPS käytöstä.
• Poista Protune käytöstä.
• Ota käyttöön QuikCapture (sivu 24).
TALLENTAMINEN LATAUKSEN AIKANA
Voit tallentaa videoita ja ottaa valokuvia, kun kamera on yhdistetty
mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla USB-lataussovittimeen, GoPro
Supercharger -laturiin, johonkin muuhun GoPro-laturiin tai GoPro Portable
Power Pack -varavirtalähteeseen. Voit käyttää näitä latauslaitteita
kameran virtalähteenä ja saada näin lisää tallennusaikaa. Akku ei
kuitenkaan lataudu tallennuksen aikana. Kun lopetat tallennuksen, akku
alkaa jälleen latautua. (Kameralla ei voi tallentaa, kun sen akkua ladataan
tietokoneen kautta.)
HUOMAUTUS: Koska sivuluukku on avoinna, kamera ei ole vedenpitävä
latauksen aikana.
VAROITUS: Muun verkkolaturin kuin GoPro-latauslaitteen
käyttö voi vahingoittaa GoPro-kameran akkua ja johtaa
tulipaloon tai vuotoon. Erikseen myytävää GoPro
Supercharger -laturia lukuun ottamatta käytettävissä
latureissa on oltava merkintä, jonka mukaan ulostulon arvot
ovat 5 V ja 1–3 A. Jos et tiedä laturisi jännitettä ja virtaa, lataa
kamera tietokoneella mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.
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Älä käytä kameran tai akun kuivaamiseen ulkoista lämmönlähdettä,
kuten mikroaaltouunia tai hiustenkuivaajaa. Takuu ei kata kameran sisään
päässeen nesteen kameralle tai akulle aiheuttamia vaurioita.
Älä säilytä akkua yhdessä metalliesineiden, kuten kolikoiden, avainten
tai kaulakorujen, kanssa. Akun napojen joutuminen kosketuksiin
metalliesineiden kanssa saattaa aiheuttaa tulipalon.
Älä tee kameraan luvattomia muutoksia. Ne voivat vaarantaa
turvallisuuden, määräystenmukaisuuden ja moitteettoman toiminnan sekä
mitätöidä takuun.
VAROITUS: Älä pudota, pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä,
lävistä, revi, polta tai maalaa kameraa tai akkua äläkä käytä
kumpaakaan mikroaaltouunissa. Älä aseta vieraita esineitä
kameran akkutilaan. Älä käytä kameraa tai akkua, jos se on
vaurioitunut (esimerkiksi jos se on haljennut tai puhjennut tai
siinä on veden aiheuttamia vaurioita). Akun purkaminen tai
rei'ittäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
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AKUN HÄVITTÄMINEN
Useimmat ladattavat litiumioniakut on luokiteltu vaarattomiksi jätteiksi,
ja ne voi hävittää tavanomaisen kunnallisen jätehuollon kautta. Monilla
alueilla voimassa olevat lait edellyttävät akkujen kierrätystä. Tarkista
paikalliset määräykset varmistaaksesi, onko uudelleen ladattavien akkujen
hävittäminen normaalien jätteiden mukana sallittua. Litiumioniakut
hävitetään turvallisesti suojaamalla akun navat altistukselta muiden
metallien kanssa pakkaamalla tai peittämällä ne sähköteipillä, niin että ne
eivät aiheuta tulipaloja kuljetuksen aikana.

GOPRO-KAMERA EI KÄYNNISTY
Varmista, että GoPro-kamera on ladattu. Lataa kamera tietokoneella
mukana toimitetun USB-C-kaapelin avulla. Voit käyttää myös GoPron
Supercharger-laturia tai USB-liittimellä varustettua verkko- tai autolaturia
(kaikki myydään erikseen) tai mitä tahansa latauslaitetta, jossa on
ulostulomerkintä 5 V 1–3 A.

Litiumioniakut sisältävät kuitenkin kierrätettäviä materiaaleja, ja ne on
hyväksytty kierrätettäviksi Rechargeable Battery Recycling Corporationin
(RBRC) akunkierrätysohjelman mukaisesti. Suosittelemme, että vierailet
Call2Recycle-sivulla osoitteessa call2recycle.org tai soitat numeroon
1-800-BATTERY Yhdysvalloissa sopivan kierrätyspaikan löytämiseksi.
Älä koskaan hävitä akkua polttamalla, koska tämä voi aiheuttaa
räjähdyksen.
VAROITUS: Käytä kamerassa vain valmistajan suosittelemia
vara-akkuja.

GOPRO-KAMERA EI REAGOI PAINIKKEIDEN PAINAMISEEN
Katso kohta GoPro-kameran uudelleenkäynnistys (sivu 61).
TOISTO TIETOKONEELLA ON NYKIVÄÄ
Toiston nykiminen ei tavallisesti johdu tiedostosta. Jos video nykii, syynä
on todennäköisesti jokin seuraavista:
• Videosoitin ei ole yhteensopiva. Kaikki videosoittimet eivät tue H.264koodekkia. Käyttämällä aina uusinta ohjelmistoversiota saat parhaan
tuloksen. Lataa Fusion Studio maksutta osoitteesta gopro.com/apps.
• Tietokone ei täytä toiston vähimmäisvaatimuksia. Mitä suurempia
videon resoluutio ja kuvataajuus ovat, sitä raskaampaa tiedoston
toistaminen on tietokoneelle. Varmista, että tietokoneesi täyttää
toisto-ohjelman vähimmäisvaatimukset.
OLEN UNOHTANUT KAMERAN KÄYTTÄJÄNIMEN TAI SALASANAN
Katso kohta Kameran käyttäjänimen ja salasanan selvittäminen
(sivu 14).
EN TIEDÄ; MIKÄ OHJELMISTOVERSIO MINULLA ON KÄYTÖSSÄ
Siirry kohtaan Preferences (Asetukset) ja valitse About (Tietoja).
Tarkempia tietoja on kohdassa Ohjelmistoversion selvittäminen
(sivu 13).
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ASIAKASTUKI

EN LÖYDÄ KAMERAN SARJANUMEROA
Kameran sarjanumero on ilmoitettu seuraavissa paikoissa:
• Preferences (Asetukset) > About (Tietoja) (sarjanumero näkyy
automaattisesti kameran nimen ja salasanan perässä)
• USB-C-liitännän vieressä
• kameran microSD-kortilla (MSC-kansiossa olevassa
version.txt-tiedostossa).

GoPro haluaa tarjota parasta mahdollista palvelua. Voit ottaa yhteyttä
GoPron asiakastukeen osoitteessa gopro.com/help.

LINSSI ON VAURIOITUNUT
Ota yhteys asiakastukeen osoitteessa gopro.com/help ja kysy, minne voit
lähettää kamerasi korjattavaksi.

GoPro, HERO ja niiden logot ovat GoPro, Inc:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
© 2017 GoPro, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Valmistettu Kiinassa.
Hecho en China. Voit tutustua patenttitietoihin osoitteessa
gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA
94402, USA | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

Lisää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on osoitteessa
gopro.com/help.

TAVARAMERKIT

LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
Kameran mukana toimitetuista tärkeistä tuote- ja turvallisuusohjeista
löydät täydellisen luettelon maasertifikaateista. Voit tutustua luetteloon
myös osoitteessa gopro.com/help.
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