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Ηχείο
Φακός κάμερας (Πίσω)
Λυχνία κατάστασης
Κουμπί Mode
(Λειτουργία) [
]

5.
6.
7.
8.

Μικρόφωνα
Θύρα USB-C
Πλευρική πόρτα
Κουμπί απελευθέρωσης
μάνδαλου

9. Φακός κάμερας (Εμπρός)
10. Οθόνη κατάστασης
11. Υποδοχή για την κάρτα
microSD 1
12. Κουμπί Shutter
(Κλείστρο) [
]

13. Θύρα μπαταρίας
14. Υποδοχή για την κάρτα
microSD 2
15. Μπαταρία
16. Προεξοχές στήριξης

7

ΑΡΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Καλώς ήλθατε στη νέα σας Fusion! Ας ξεκινήσουμε.

Εισαγωγή των καρτών microSD
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης μάνδαλου στη θύρα
μπαταρίας και, στη συνέχεια, σύρετε τη θύρα για να ανοίξει.

ΚΑΡΤΕΣ MICROSD
Η Fusion χρειάζεται δύο κάρτες microSD (πωλούνται χωριστά).
Χρησιμοποιείτε επώνυμες κάρτες μνήμης που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις:
• microSD, microSDHC ή microSDXC
• Κλάση 10 ή κατάταξη UHS-II/III
• Χωρητικότητα έως 128GB
Για βέλτιστα αποτελέσματα, προτείνουμε η μάρκα, η κατάταξη ταχύτητας
και η χωρητικότητα των καρτών να είναι κοινά. Για να δείτε μια λίστα με τις
προτεινόμενες κάρτες microSD, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
gopro.com/workswithgopro.

2. Εισαγάγετε τις δύο κάρτες microSD με τις ετικέτες να είναι στραμμένες
προς την μπαταρία και, στη συνέχεια, κλείστε τη θύρα.

Να αντιμετωπίζετε πάντα τις κάρτες ως δύο συνεργάτες. Όταν αντικαθιστάτε
τη μία, να αντικαθιστάτε και την άλλη.
Αν οι κάρτες σας γεμίσουν κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η κάμερα
διακόπτει την εγγραφή και στην οθόνη κατάστασης εμφανίζεται το μήνυμα
FULL (Πλήρης). Για κάρτες με διαφορετική χωρητικότητα, αυτό το μήνυμα
εμφανίζεται όταν γεμίσει η μικρότερη κάρτα.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση καρτών μνήμης.
Αποφύγετε τα υγρά, τη σκόνη και τη βρομιά. Για λόγους προφύλαξης,
απενεργοποιήστε την κάμερα προτού εισαγάγετε ή αφαιρέσετε τις κάρτες.
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σε αποδεκτά εύρη θερμοκρασιών,
ελέγξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της κάρτας μνήμης.

Σημείωση: Για να αφαιρέσετε μια κάρτα, πιέστε την προς το εσωτερικό της υποδοχής με το νύχι και
θα βγει προς τα έξω.

Αναδιαμόρφωση των καρτών microSD
Για βέλτιστη απόδοση, να αναδιαμορφώνετε πάντα τις κάρτες microSD πριν
από την πρώτη χρήση. Για να διατηρείτε τις κάρτες σε καλή κατάσταση, να τις
αναδιαμορφώνετε σε τακτική βάση.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αναδιαμόρφωση διαγράφει όλο το περιεχόμενό σας, γι’
αυτό βεβαιωθείτε ότι προηγουμένως έχετε αδειάσει τις φωτογραφίες και τα
βίντεό σας.
8
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1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
] και πατήστε το κουμπί
Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
] μέχρι
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
να φτάσετε στις Προτιμήσεις [
].
]
3. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Format (Διαμόρφωση) και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
4. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για να επισημάνετε
ποιες κάρτες θέλετε να αναδιαμορφώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
5. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για να επισημάνετε
την επιλογή Yes (Ναι) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Shutter
] για να ορίσετε την επιλογή.
(Κλείστρο) [

ΑΡΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη νέα σας κάμερα, σας προτείνουμε να
φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης μάνδαλου στη θύρα
μπαταρίας και, στη συνέχεια, σύρετε τη θύρα για να ανοίξει.

2. Εισαγάγετε την μπαταρία και κλείστε τη θύρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε
την GoPro στο πλαίσιο του δραστήριου τρόπου ζωής σας.
Να γνωρίζετε πάντοτε τον περιβάλλοντα χώρο, για να αποφύγετε
να τραυματιστείτε εσείς ή άλλοι.
Να τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους κατά τη χρήση της
GoPro και των σχετικών βάσεων στήριξης και αξεσουάρ,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμων περί ιδιωτικού
απορρήτου, οι οποίοι ενδέχεται να απαγορεύουν την εγγραφή σε
συγκεκριμένες περιοχές.
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3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης μάνδαλου στην
πλευρική πόρτα και, στη συνέχεια, σύρετε την πόρτα για να ανοίξει.

ΑΡΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
Για να έχει η GoPro σας τις τελευταίες λειτουργίες και βέλτιστη
απόδοση, βεβαιωθείτε ότι η κάμερά σας χρησιμοποιεί πάντα το πιο
πρόσφατο λογισμικό.
Ενημέρωση με την εφαρμογή GoPro
Όταν συνδέετε την κάμερά σας με την εφαρμογή GoPro, λαμβάνετε
αυτόματα ειδοποίηση σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.

4. Συνδέστε την κάμερα στον Supercharger ή κάποιον άλλο επιτοίχιο
φορτιστή (και οι δύο πωλούνται χωριστά) χρησιμοποιώντας το καλώδιο
USB-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
Η λυχνία κατάστασης της κάμερας στο μπροστινό μέρος της ανάβει κατά
τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.
Με επιτοίχιους φορτιστές, η μπαταρία φορτίζει στο 100% σε περίπου
3,5 ώρες. Ο Supercharger φορτίζει την μπαταρία σε περίπου 2 ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Πληροφορίες μπαταρίας (σελίδα 74).

1. Κατεβάστε την εφαρμογή από το Apple App Store ή το Google Play.
2. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα περιλαμβάνει και τις δύο κάρτες microSD.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής
για να συνδέσετε την κάμερά σας. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση,
η εφαρμογή παρέχει οδηγίες για την εγκατάστασή σας.
Μη αυτόματη ενημέρωση (με συσκευή ανάγνωσης καρτών
SD/προσαρμογέα)
1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση gopro.com/update.
2. Επιλέξτε την κάμερά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή για
μη αυτόματη ενημέρωση της κάμερας.
3. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα περιλαμβάνει και τις δύο κάρτες microSD.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Για πιο γρήγορη φόρτιση, χρησιμοποιήστε τον
Supercharger της GoPro (πωλείται χωριστά) και το καλώδιο που
περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την κάμερά
σας με συμβατό με USB επιτοίχιο φορτιστή ή φορτιστή αυτοκινήτου.
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ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΑΣ
1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
] και, στη συνέχεια, πατήστε το
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
] μέχρι
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
να φτάσετε στις Προτιμήσεις [
].
] για να επισημάνετε την
3. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
επιλογή About (Πληροφορίες) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
] για να ορίσετε την επιλογή. Η έκδοση
Shutter (Κλείστρο) [
λογισμικού εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.
4. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να επιλέξετε
Done (Τέλος).
5. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Done (Τέλος) και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΑΣ
Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης της κάμεράς σας χρειάζονται
όταν συνδέετε την κάμερά σας με άλλες συσκευές. Για προβολή αυτών των
πληροφοριών ανά πάσα στιγμή, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα.
1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
] και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] μέχρι
να φτάσετε στις Συνδέσεις [
].
3. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για να επισημάνετε το
στοιχείο Cam Info (Πληροφορίες κάμερας) και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να εμφανιστεί το όνομα χρήστη
και ο κωδικός πρόσβασης.
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4. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Done (Τέλος) και, στη συνέχεια, πατήστε
] για να ορίσετε την επιλογή.
το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [

2 δευτ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ + ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Για ενεργοποίηση:
Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]. Η κάμερα παράγει αρκετές
φορές έναν χαρακτηριστικό ήχο μπιπ ενώ οι λυχνίες κατάστασης της
κάμερας αναβοσβήνουν. Όταν εμφανίζονται πληροφορίες στην οθόνη
κατάστασης, η κάμερα είναι ενεργοποιημένη.
Για απενεργοποίηση:
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για δύο
δευτερόλεπτα. Η κάμερα παράγει αρκετές φορές έναν χαρακτηριστικό ήχο
μπιπ ενώ οι λυχνίες κατάστασης της κάμερας αναβοσβήνουν.
Σημείωση: Η Fusion απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 7 λεπτά αδράνειας.
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ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ GOPRO ΣΑΣ

ΟΘΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η οθόνη κατάστασης περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με
τρόπους λειτουργίας και ρυθμίσεις, για να μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά
τις βασικές πληροφορίες για την τρέχουσα ρύθμιση:

ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Η Fusion σας έχει τέσσερις λειτουργίες κάμερας: Video (Βίντεο), Photo
(Φωτογραφία), Time Lapse και Settings (Ρυθμίσεις).
Βίντεο [
]
Η λειτουργία "Βίντεο" περιλαμβάνει έναν τρόπο καταγραφής: Video (Βίντεο).
Για περιγραφή, βλ. Λειτουργία Βίντεο: Λειτουργία καταγραφής (σελίδα 39).

2

3

1

5

6

4

Φωτογραφία [
]
Η λειτουργία "Φωτογραφία" περιλαμβάνει τρεις τρόπους καταγραφής: Photo
(Φωτογραφία), Burst (Ριπή) και Night (Νύχτα). Για περιγραφή, βλ. Λειτουργία
φωτογραφίας: Λειτουργίες καταγραφής (σελίδα 44).

9

Time Lapse [
]
Η λειτουργία Time Lapse περιλαμβάνει τρεις τρόπους καταγραφής: Time
Lapse Video (Βίντεο Time Lapse), Time Lapse Photo (Φωτογραφία Time
Lapse) και Night Lapse Photo (Φωτογραφία lapse νύχτας). Για περιγραφή,
βλ. Λειτουργία Time Lapse: Λειτουργίες Καταγραφής (σελίδα 48).

7

8

Λειτουργία κάμερας
Κατάσταση Protune *
Κατάσταση φωνητικού ελέγχου*
Κατάσταση ασύρματης σύνδεσης*
Κατάσταση GPS*
Ρυθμίσεις
Αριθμός καταγεγραμμένων αρχείων ή διάρκεια βίντεο
Αποθηκευτικός χώρος που απομένει στην κάρτα microSD (με βάση την
κάρτα με τον λιγότερο εναπομείναντα αποθηκευτικό χώρο)
9. Κατάσταση μπαταρίας

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

Ρυθμίσεις [
]
Στην επιλογή "Ρυθμίσεις" περιλαμβάνονται όλες οι ρυθμίσεις για κάθε
λειτουργία κάμερας. Για λεπτομέρειες, βλ. Λειτουργία βίντεο: Ρυθμίσεις
(σελίδα 40), Λειτουργία φωτογραφίας: Ρυθμίσεις (σελίδα 46), και
Λειτουργία Time Lapse: Ρυθμίσεις (σελίδα 50). Η επιλογή "Ρυθμίσεις"
περιλαμβάνει επίσης τα μενού "Συνδέσεις", "Φωνητικός έλεγχος"
και "Προτιμήσεις".

Σημείωση: Τα εικονίδια και οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη κατάστασης διαφέρουν
ανάλογα με τη λειτουργία. Τα εικονίδια που παρουσιάζονται παραπάνω αφορούν τη λειτουργία
Video (Βίντεο).
Το εικονίδιο εμφανίζεται αν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη

*
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ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ GOPRO ΣΑΣ
1. Για αλλαγή λειτουργιών, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί
Mode (Λειτουργία) [
] μέχρι να φτάσετε στη λειτουργία
που θέλετε.

2. Αν χρειάζεται, επιλέξτε μια νέα λειτουργία και νέες
ρυθμίσεις καταγραφής:
α. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
] και, στη συνέχεια, πατήστε
] για να ορίσετε την επιλογή.
το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
β. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
]
μέχρι να φτάσετε στη λειτουργία κάμερας που θέλετε.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ GOPRO ΣΑΣ
δ. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

] μέχρι να φτάσετε

ε. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
]
μέχρι να φτάσετε στην επιλογή που θέλετε.
]
στ. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Done (Τέλος) και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε
την επιλογή.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού "Ρυθμίσεις"
και να ξεκινήσετε άμεσα την εγγραφή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Shutter
(Κλείστρο) [
].

γ. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] και, στη συνέχεια,
πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
]
μέχρι να φτάσετε στη λειτουργία καταγραφής που θέλετε.
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ΧΑΡΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Ριπή

Νυχτερινή
φωτογραφία

Ρυθμός

Λειτουργία
Time Lapse

Συνδέσεις

Φωτογραφία
lapse νύχτας

Μορφή RAW

Φωτογραφία
Time Lapse

FOV
FPS
Διάστημα

Λειτουργία
Φωτογραφίας /
Φωτογραφία
Προτιμήσεις

Ανάλυση
Ρυθμίσεις
Κλείστρο

Βίντεο Time Lapse
Λειτουργία
Βίντεο / Βίντεο
Φωνητικός έλεγχος

Protune
20
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ
ΤΗ FUSION
Αν δεν έχετε εμπειρία στη λήψη σφαιρικού περιεχομένου, παρακάτω θα
βρείτε μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να έχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα με τη Fusion.
• Η Fusion καταγράφει τα πάντα τριγύρω σας, ανεξάρτητα από την
κατεύθυνση της κάμερας. Ωστόσο, για βέλτιστα αποτελέσματα, στρέψτε
έναν από τους φακούς απευθείας στο κύριο θέμα σας.
• Το OverCapture σάς επιτρέπει να καταγράφετε περιεχόμενο σε όλες
τις κατευθύνσεις από μία μοναδική οπτική γωνία. Έτσι, δεν χρειάζεστε
πολλές κάμερες για να διασφαλίσετε ότι θα πραγματοποιήσετε τη λήψη
που θέλετε. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το περιεχόμενο που είναι
σημαντικό για εσάς μετά την καταγραφή.
• Για τα βέλτιστα αποτελέσματα, προσαρτήστε τη Fusion στις βάσεις που
περιέχονταν στη συσκευασία της κάμερας. Εάν χρησιμοποιήσετε τις
βάσεις, η κάμερα απομακρύνεται από το χέρι σας και με αυτόν τον τρόπο
μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης του χεριού σας στη λήψη.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη Fusion ως κάμερα χειρός χωρίς βάση,
μαζέψτε τα περισσότερα δάκτυλά σας κάτω από την κάμερα, κοντά
στις προεξοχές στήριξης. Αυτή η τοποθέτηση μειώνει την πιθανότητα
εμφάνισης του χεριού σας στη λήψη:
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ
ΤΗ FUSION
• Για περισσότερο έλεγχο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας,
πραγματοποιήστε λήψεις με το Protune ενεργοποιημένο.
• Για να αποφύγετε πρόσθετο φόρτο εργασίας κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας, μην αφήνετε την Fusion στο πλάι κατά τη λήψη.
• Έχετε κατά νου την επεξεργασία όταν πραγματοποιείτε λήψεις με τη
Fusion. Για παράδειγμα, μην ξεχνάτε να κρύβεστε ή να κρύβετε τις
βοηθητικές βάσεις και τον εξοπλισμό κάπου όπου θα διευκολύνει
την επεξεργασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι δύο φακοί της Fusion δεν προστατεύονται
και υπόκεινται σε γραντζουνιές, αν δεν τους δώσετε την
απαραίτητη προσοχή. Να αποθηκεύετε πάντα τη Fusion με την
παρεχόμενη προστασία φακών και να αποφεύγετε την τοποθέτηση
του φακού σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Οι γραντζουνιές στον φακό
δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
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QUIKCAPTURE

QUIKCAPTURE

Το QuikCapture είναι ο γρηγορότερος τρόπος λήψης βίντεο ή φωτογραφιών
time lapse με τη Fusion. Καθώς η κάμερα ενεργοποιείτε μόνο όταν
πραγματοποιεί λήψη, εξοικονομείτε και μπαταρία.

ΛΗΨΗ TIME LAPSE ΜΕ ΤΟ QUIKCAPTURE
Η λειτουργία Time Lapse είναι ιδανική για την προβολή του τρόπου αλλαγής
μιας σκηνής με την πάροδο του χρόνου. Με τη λειτουργία Time Lapse
Photo (Φωτογραφία Time Lapse) ή Night Lapse Photo (Φωτογραφία
lapse νύχτας), μπορείτε να καταγράψετε μια σειρά φωτογραφιών για να
βεβαιωθείτε ότι θα πραγματοποιήσετε τη λήψη που θέλετε.

Για λήψη άλλων τύπων περιεχομένου, βλ. Λήψη βίντεο και φωτογραφιών
(σελίδα 27).
ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ QUIKCAPTURE
1. Ενώ η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί
Shutter (Κλείστρο) [
].

1. Ενώ η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] μέχρι να ξεκινήσει η καταγραφή.

3 δευτ.
Η κάμερα ενεργοποιείται, παράγει αρκετές φορές έναν χαρακτηριστικό
ήχο μπιπ και ξεκινά αυτόματα την εγγραφή βίντεο. Οι λυχνίες
κατάστασης κάμερας αναβοσβήνουν όσο η κάμερα πραγματοποιεί λήψη.
Η προεπιλεγμένη ανάλυση βίντεο είναι 5.2K30.
2. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε ξανά το κουμπί
Shutter (Κλείστρο) [
].
Η κάμερα σταματά την εγγραφή, παράγει αρκετές φορές ένα
χαρακτηριστικό ήχο μπιπ και απενεργοποιείται αυτόματα.
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Η κάμερά σας ενεργοποιείται, παράγει αρκετές φορές έναν
χαρακτηριστικό ήχο μπιπ και ξεκινά αυτόματα τη λήψη στην τρέχουσα
λειτουργία Time Lapse (Βίντεο Time Lapse, Φωτογραφία Time Lapse
ή Φωτογραφία lapse νύχτας). Οι λυχνίες κατάστασης της κάμερας
αναβοσβήνουν μία φορά για κάθε φωτογραφία που λαμβάνεται.
2. Για να σταματήσετε τη λήψη, πατήστε ξανά το κουμπί Shutter
(Κλείστρο) [
].
Η κάμερα σταματά την εγγραφή, παράγει αρκετές φορές ένα
χαρακτηριστικό ήχο μπιπ και απενεργοποιείται αυτόματα, για
μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.
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QUIKCAPTURE

ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ QUIKCAPTURE
Το QuikCapture είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να το
απενεργοποιήσετε, συνδέστε τη Fusion με την εφαρμογή GoPro και
απενεργοποιήστε το QuikCapture στη λίστα ρυθμίσεων. Για λεπτομέρειες,
βλ. Σύνδεση με άλλες συσκευές (σελίδα 34).

ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια πιο παραδοσιακή μέθοδο για
τη λήψη βίντεο και φωτογραφιών κατά την οποία αφήνετε την κάμερα
ενεργοποιημένη και πραγματοποιείτε λήψεις, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Σε αντίθεση με το QuikCapture, η κάμερα παραμένει ενεργοποιημένη όταν
δεν πραγματοποιείτε λήψη, γι' αυτό πρέπει να την απενεργοποιήσετε μη
αυτόματα, για να εξοικονομήσετε μπαταρία. (Η Fusion απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από 7 λεπτά αδράνειας.)
1. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για να ενεργοποιήσετε
την κάμερα.
2. Επιλέξτε λειτουργία και ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες, βλ. Αλλαγή
λειτουργιών και ρυθμίσεων (σελίδα 17).
]. Η κάμερα παράγει
3. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
έναν χαρακτηριστικό ήχο μπιπ και οι λυχνίες κατάστασης της κάμερας
αναβοσβήνουν όσο η κάμερα κάνει εγγραφή.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή βίντεο ή time lapse, πατήστε το κουμπί
Shutter (Κλείστρο) [
]. Η κάμερα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο
μπιπ και οι λυχνίες κατάστασης της κάμερας αναβοσβήνουν γρήγορα.
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ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ GOPRO ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΑΣ
Μπορείτε να χειριστείτε τη Fusion με τη φωνή σας, χρησιμοποιώντας ένα
σύνολο συγκεκριμένων εντολών (βλ. την παρακάτω λίστα).
Σημείωση: Η απόδοση της λειτουργίας Voice Control (Φωνητικός έλεγχος) ενδέχεται να
επηρεάζεται από την απόσταση, τον άνεμο και τον θόρυβο. Διατηρείτε το προϊόν καθαρό,
χωρίς σκόνες.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ HILIGHT
Μπορείτε να επισημάνετε ορισμένες στιγμές στο βίντεο κατά τη διάρκεια
της εγγραφής ή της αναπαραγωγής με ετικέτες HiLight. Οι ετικέτες HiLight
διευκολύνουν την εύρεση των καλύτερων στιγμιότυπων για κοινοποίηση.
Για να προσθέσετε μια ετικέτα HiLight, πατήστε το κουμπί Mode
(Λειτουργία) [
] ή πατήστε [ ] στην εφαρμογή GoPro.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η λειτουργία "Φωνητικός έλεγχος" έχει καλύτερη απόδοση όταν βρίσκεστε
σε κοντινή απόσταση από την GoPro σας.
]
1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
] και, στη συνέχεια, πατήστε το
] για να ορίσετε την επιλογή.
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] μέχρι
να φτάσετε στην επιλογή "Φωνητικός έλεγχος" [
].
] και, στη
3. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
συνέχεια, πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Φωνητικός έλεγχος".
Σημείωση: Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απενεργοποιήστε τον Φωνητικό
έλεγχο όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

4. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Done (Τέλος) και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
5. Πείτε μια εντολή από τη Λίστα φωνητικών εντολών (σελίδα 30).
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ GOPRO ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΑΣ
ΛΙΣΤΑ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ
Με τη λειτουργία «Φωνητικός έλεγχος» υπάρχουν δύο είδη εντολών:
• Οι εντολές ενέργειας σάς επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε απευθείας
λήψη βίντεο και φωτογραφιών. Για παράδειγμα, αν μόλις σταματήσατε
την εγγραφή βίντεο, μπορείτε να πείτε την εντολή για τη λήψη μιας
φωτογραφίας ή την έναρξη εγγραφής time lapse, χωρίς να χρειάζεται να
αλλάξετε πρώτα τη λειτουργία.
• Οι εντολές τρόπων λειτουργίας είναι χρήσιμες αν θέλετε να επιλέξετε
γρήγορα έναν τρόπο λειτουργίας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε
] για τη λήψη.
το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
Η κάμερά σας δεν χρειάζεται να βρίσκεται σε συγκεκριμένη λειτουργία για
τη λήψη βίντεο ή φωτογραφιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές
ενεργειών από οποιαδήποτε λειτουργία. Η κάμερά σας πραγματοποιεί λήψη
βίντεο ή φωτογραφιών με βάση τις ρυθμίσεις που επιλέξατε νωρίτερα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ GOPRO ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΑΣ
Εντολή λειτουργίας

Περιγραφή

GoPro Video mode

Αλλαγή της λειτουργίας της κάμερας σε
λειτουργία "Βίντεο" (δεν πραγματοποιεί
λήψη βίντεο)

GoPro Photo mode

Αλλαγή της λειτουργίας της κάμερας
σε λειτουργία "Φωτογραφία" (δεν
πραγματοποιεί λήψη φωτογραφιών)

GoPro Burst mode

Αλλαγή της λειτουργίας της κάμερας σε
λειτουργία "Ριπή" (δεν πραγματοποιεί
λήψη φωτογραφιών σε ριπή)

GoPro Time Lapse mode

Αλλαγή της λειτουργίας της κάμερας
σε λειτουργία Time Lapse (δεν
πραγματοποιεί λήψη φωτογραφιών
Time Lapse)

Εντολή ενέργειας

Περιγραφή

GoPro start recording

Έναρξη λήψης βίντεο

GoPro HiLight

Προσθήκη ετικέτας HiLight σε βίντεο
κατά τη διάρκεια της εγγραφής

Για την πιο ενημερωμένη λίστα εντολών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
gopro.com/help.

GoPro stop recording

Διακοπή λήψης βίντεο

GoPro take a photo

Λήψη μίας φωτογραφίας

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Αν πραγματοποιείτε εγγραφή βίντεο ή time lapse, πρέπει
να σταματήσετε την εγγραφή πριν από την έκδοση μιας νέας εντολής.

GoPro shoot burst

Λήψη φωτογραφιών σε ριπή

GoPro start time lapse

Έναρξη λήψης time lapse

GoPro stop time lapse

Διακοπή λήψης time lapse

GoPro turn off

Απενεργοποίηση της κάμερας
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ GOPRO ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΑΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
] και, στη συνέχεια, πατήστε το
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
] μέχρι
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
να φτάσετε στην επιλογή "Φωνητικός έλεγχος" [
].
]
3. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
μέχρι να φτάσετε στη Γλώσσα φωνητικού ελέγχου [
] και, στη
] για να επιλέξετε
συνέχεια, πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
μια νέα γλώσσα.
4. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για να επισημάνετε
την επιλογή Done (Τέλος) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Shutter
(Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του περιεχομένου σας σε
υπολογιστή ή κινητή συσκευή.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
] και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] μέχρι
να φτάσετε στην επιλογή "Φωνητικός έλεγχος" [
].
3. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου.
4. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Done (Τέλος) και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.

32

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή βίντεο και φωτογραφιών
σε έναν υπολογιστή, πρέπει αρχικά να μεταφέρετε αυτά τα αρχεία
σε έναν υπολογιστή. Για λεπτομέρειες, βλ. Άδειασμα του περιεχομένου σας
(σελίδα 37).
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις κάρτες microSD σε υπολογιστή.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
1. Συνδέστε την κάμερά σας με την εφαρμογή GoPro. Για λεπτομέρειες, βλ.
Σύνδεση με άλλες συσκευές (σελίδα 34).
2. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου στην εφαρμογή για την
αναπαραγωγή του υλικού σας στο smartphone/tablet. Μπορείτε να
μετακινήσετε την ίδια τη συσκευή ή να πλοηγηθείτε με την οθόνη αφής
για να εξερευνήσετε την πλήρη εικόνα 360 μοιρών.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Κατά την αναπαραγωγή του βίντεό σας με την εφαρμογή
GoPro, μπορείτε να επισημάνετε τις καλύτερες στιγμές πατώντας [ ] για
να προσθέσετε μια ετικέτα HiLight.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GOPRO
Η εφαρμογή GoPro σάς επιτρέπει να ελέγχετε την κάμερά σας από
απόσταση μέσω smartphone ή tablet. Ανάμεσα στις δυνατότητες είναι ο
πλήρης έλεγχος της κάμερας, η ζωντανή προεπισκόπηση, η αναπαραγωγή
και η κοινοποίηση περιεχομένου, καθώς και οι ενημερώσεις λογισμικού
της κάμερας.
Σύνδεση με την εφαρμογή GoPro για πρώτη φορά
1. Κατεβάστε την εφαρμογή GoPro στην κινητή συσκευή σας από το Apple
App Store ή το Google Play.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για να συνδέσετε
την κάμερά σας.
Επανασύνδεση με την εφαρμογή GoPro
Αφού συνδεθείτε με την εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να συνδέεστε
στο μέλλον μέσω του μενού "Συνδέσεις" [
] στην κάμερα.
1. Ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση της κάμεράς σας:
]
α. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
] και, στη συνέχεια, πατήστε
] για να ορίσετε την επιλογή.
το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
]
β. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
μέχρι να φτάσετε στις Συνδέσεις [
].
γ. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για να επισημάνετε
την επιλογή Turn On (Ενεργοποίηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
δ. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για να
επισημάνετε την επιλογή Yes (Ναι) και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ενεργοποιήσετε την
ασύρματη σύνδεση.
ε. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Done (Τέλος) και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε
την επιλογή.
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2. Αφού ανοίξετε την εφαρμογή GoPro, ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε την κάμερά σας.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΤΟ REMO
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση της Fusion με το Έξυπνο
τηλεχειριστήριο ή το Remo (Αδιάβροχο τηλεχειριστήριο φωνητικής
ενεργοποίησης), βλ. το εγχειρίδιο χρήστη για τη συσκευή στη
διεύθυνση gopro.com/help.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BLUETOOTH
Μπορείτε να συνδέσετε την GoPro σας με συσκευές Bluetooth που
παρακολουθούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά σας.
Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά προστίθενται αυτόματα στο βίντεό σας, για
τη δημιουργία ενός πιο συναρπαστικού αρχείου της δραστηριότητάς σας.
1. Συνδέστε την κάμερα με την εφαρμογή GoPro. Για λεπτομέρειες, βλ.
Σύνδεση με την εφαρμογή GoPro (σελίδα 34).
2. Στην εφαρμογή, ανοίξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας και, στη συνέχεια,
πατήστε Bluetooth Devices (Συσκευές Bluetooth).
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΑ ΧΥ ΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Από προεπιλογή, η GoPro χρησιμοποιεί τη ζώνη Wi-Fi 5 GHz για σύνδεση
με άλλες συσκευές. Αυτή η ζώνη παρέχει πιο γρήγορη ταχύτητα μεταφοράς
συγκριτικά με τη ζώνη 2,4 GHz. Η ταχύτητα μεταφοράς επηρεάζει τον χρόνο
που απαιτείται για την αντιγραφή των βίντεο και των φωτογραφιών σας στο
τηλέφωνό σας.
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ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΣ

Για να χρησιμοποιήσετε τη ζώνη των 5 GHz, το τηλέφωνο και η περιοχή σας
πρέπει επίσης να υποστηρίζουν αυτήν τη ζώνη. Διαφορετικά, μπορείτε να
αλλάξετε τη ζώνη Wi-Fi στην GoPro σας στα 2,4 GHz.
1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
] και, στη συνέχεια, πατήστε το
] για να ορίσετε την επιλογή.
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] μέχρι
να φτάσετε στις Συνδέσεις [
].
3. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για να επισημάνετε την
επιλογή Band (Ζώνη).
4. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να επιλέξετε 2,4GHz.
5. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για να επισημάνετε
την επιλογή Done (Τέλος) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Shutter
(Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.

Το Fusion Studio είναι ένα δωρεάν λογισμικό GoPro που σας επιτρέπει
να πραγματοποιείτε εισαγωγή, συρραφή, περικοπή και κοινοποίηση του
σφαιρικού περιεχομένου σας. Αν και το βίντεο Fusion καταγράφεται
με Spherical FOV (Σφαιρικό οπτικό πεδίο), η λειτουργία Overcapture
(Υπερκαταγραφή) σάς επιτρέπει να εξαγάγετε βίντεο υψηλής ποιότητας
1080p30 που είναι βελτιστοποιημένο για επίπεδες οθόνες.
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ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή βίντεο και φωτογραφιών σε
υπολογιστή ή συσκευή μαζικής αποθήκευσης, πρέπει αρχικά να μεταφέρετε
αυτά τα αρχεία σε έναν υπολογιστή. Με τη μεταφορά απελευθερώνεται
επίσης χώρος στις κάρτες microSD για νέο περιεχόμενο.
1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το Fusion Studio από τη διεύθυνση
gopro.com/apps.
2. Συνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το
καλώδιο USB-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
3. Ενεργοποιήστε την κάμερα και ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη του λογισμικού για να πραγματοποιήσετε
προβολή και συρραφή του περιεχομένου σας.
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ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε συσκευή ανάγνωσης καρτών για το άδειασμα
φωτογραφιών RAW.
1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το Fusion Studio από τη διεύθυνση
gopro.com/apps.
2. Για κάθε κάρτα microSD, ολοκληρώστε αυτά τα βήματα:
α. Εισαγάγετε μια κάρτα microSD στη συσκευή ανάγνωσης καρτών
και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης καρτών με
τον υπολογιστή.
β. Χρησιμοποιήστε την εξερεύνηση αρχείων του υπολογιστή σας
για μη αυτόματη μεταφορά των αρχείων από την κάρτα στον
υπολογιστή σας.
3. Ανοίξτε το Fusion Studio και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
πραγματοποιήσετε προβολή και συρραφή του περιεχομένου σας.

Η λειτουργία "Βίντεο" περιλαμβάνει έναν τρόπο καταγραφής: Video
(Βίντεο) (προεπιλογή). Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των
ρυθμίσεων, βλ. Αλλαγή λειτουργιών και ρυθμίσεων (σελίδα 17).
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ΒΊΝΤΕΟ
Αυτή η λειτουργία καταγραφής εγγράφει βίντεο. Η προεπιλεγμένη ανάλυση
είναι 5.2K30. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. αυτά τα θέματα:
Αναλύσεις βίντεο Fusion (σελίδα 42)
Protune (σελίδα 55)
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
Η ανάλυση βίντεο (RES) αναφέρεται στον αριθμό οριζόντιων γραμμών
στο βίντεο. Για παράδειγμα, το 3K σημαίνει ότι το βίντεο διαθέτει 3.000
οριζόντιες γραμμές, η καθεμία με πλάτος 1.504 pixel. Περισσότερες γραμμές
και pixel έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια και μεγαλύτερη
ευκρίνεια. Έτσι, ένα βίντεο με ανάλυση 5,2K θεωρείται ότι έχει καλύτερη
ποιότητα από ένα βίντεο 3K επειδή αποτελείται από 4.992 γραμμές, η
καθεμιά με πλάτος 2.496 pixel.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα ως βοήθεια προκειμένου να καθορίσετε
τη βέλτιστη ανάλυση για τη δραστηριότητά σας.
Ανάλυση βίντεο

Βέλτιστη χρήση

5.2K30

Όμορφο περιεχόμενο υψηλής ανάλυσης.
Επιτρέπει τη λήψη βίντεο 1080p30 OverCapture
με την παραδοσιακή όψη και αίσθηση
GoPro. Έχει ως αποτέλεσμα μια μεγάλη
περιοχή προβολής, γι' αυτό συνιστάται για τις
περισσότερες περιπτώσεις.

3K60

Ο υψηλός ρυθμός καρέ προσφέρει τα πιο
ομαλά και συναρπαστικά αποτελέσματα για την
καταγραφή δραστηριοτήτων με γρήγορη δράση.
Επιτρέπει τη λήψη βίντεο 720p60 OverCapture
σταθερού καρέ. Ο συγκεκριμένος ρυθμός καρέ
ανά δευτερόλεπτο (FPS) σάς χαρίζει την πιο
φυσική αναπαραγωγή σε οθόνες κεφαλής (HMD)
και δίνει τη δυνατότητα αργής κίνησης κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας.

5,2K

3K
1080p
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ΚΑΡΕ ΑΝΑ ΔΕΥ ΤΕΡΟΛΕΠΤΟ - FPS
Τα καρέ ανά δευτερόλεπτο (FPS) αναφέρονται στον αριθμό των καρέ βίντεο
που καταγράφονται σε κάθε δευτερόλεπτο.
Όταν επιλέγετε συνδυασμό ανάλυσης και FPS, να λαμβάνετε υπόψη τη
δραστηριότητα που θέλετε να καταγράψετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
βλ. Ανάλυση βίντεο (σελίδα 40).
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
Η ανάλυση των βίντεο Fusion καταγράφεται με αναλογία εικόνας
16:9, η οποία είναι η τυπική ανάλυση για τις τηλεοράσεις και τα
προγράμματα επεξεργασίας.
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - FOV
Το οπτικό βίντεο (FOV) αναφέρεται στο μέγεθος της σκηνής (μετριέται
σε μοίρες) που μπορεί να ληφθεί μέσω του φακού της κάμερας. Το FOV
(Οπτικό πεδίο) για όλα τα βίντεο Fusion είναι Spherical (Σφαιρικό), γεγονός
που καταγράφει μια πλήρη εικόνα 360 μοιρών.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ FUSION
Ανάλυση
βίντεο
(RES)

FOV

Ανάλυση
οθόνης

5.2K
30/25
(προεπιλογή)

Spherical
(Σφαιρικό)

4992X2496

3K

Spherical
(Σφαιρικό)

3000X1504

*

FPS (NTSC/PAL)*

60/50

Τα NTSC και PAL αναφέρονται στη μορφή βίντεο, η οποία εξαρτάται από την περιοχή στην οποία
βρίσκεστε. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Μορφή βίντεο (σελίδα 60).
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ΥΨΗΛΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ/ΥΨΗΛΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΡΕ
Κατά την καταγραφή βίντεο σε υψηλές αναλύσεις ή σε υψηλούς ρυθμούς
καρέ, σε ζεστές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η κάμερα ενδέχεται να
θερμανθεί και να χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια.
Επιπλέον, η έλλειψη ροής αέρα γύρω από την κάμερα και η χρήση της
κάμερας με την εφαρμογή GoPro αυξάνουν περισσότερο την θερμοκρασία
της κάμερας και την κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα μειώνουν τον
χρόνο εγγραφής της κάμερας.
Η κάμερά σας σχεδιάστηκε για να αναγνωρίζει τις συνθήκες υπερθέρμανσης
και να απενεργοποιείται όταν χρειάζεται. Αν η θερμοκρασία της κάμερας
ανέβει πολύ, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη, το οποίο υποδεικνύει
ότι η κάμερα απενεργοποιείται. Για λεπτομέρειες, βλ. Σημαντικά μηνύματα
(σελίδα 61).
Κατά την εγγραφή σε λειτουργίες βίντεο υψηλής απόδοσης, τραβήξτε
συντομότερα βίντεο κλιπ όταν η κάμερα παραμένει σταθερή, ή/και
περιορίστε την από μέρους σας χρήση λειτουργιών που αυξάνουν την
κατανάλωση ενέργειας, όπως η εφαρμογή GoPro. Για να ελέγξετε την
κάμερά σας από απόσταση σε υψηλές θερμοκρασίες, χρησιμοποιήστε
ένα τηλεχειριστήριο GoPro ή ένα Remo (Αδιάβροχο τηλεχειριστήριο
φωνητικής ενεργοποίησης) (και τα δύο πωλούνται χωριστά) αντί για την
εφαρμογή GoPro.

PROTUNE
Το Protune διατίθεται για τη λειτουργία καταγραφής Βίντεο. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τις ρυθμίσεις Protune, βλ. Protune (σελίδα 55).
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Η λειτουργία "Φωτογραφία" περιλαμβάνει τρεις τρόπους καταγραφής:
Single (Μεμονωμένη) (προεπιλογή), Night (Νύχτα) και Burst (Ριπή). Όλες
οι φωτογραφίες καταγράφονται στα 18MP με Spherical FOV (Σφαιρικό
οπτικό πεδίο). Κάθε λειτουργία καταγραφής διαθέτει τις δικές της ρυθμίσεις.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων, βλ. Αλλαγή
λειτουργιών και ρυθμίσεων (σελίδα 17).

ΝΥΧΤΑ
Η λειτουργία "Νύχτα" τραβάει φωτογραφίες σε χαμηλό ή σκοτεινό φωτισμό.
Το κλείστρο παραμένει ανοιχτό για περισσότερη ώρα, για να επιτρέψει
την εισροή περισσότερου φωτός σε σκοτεινά περιβάλλοντα. Συνεπώς,
η φωτογραφία "Νύχτα" δεν προτείνεται για λήψεις με την κάμερα στο χέρι
ή για λήψεις σε βάση, όταν η κάμερα ενδέχεται να κινηθεί κατά τη διάρκεια
της έκθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. αυτά τα θέματα:

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ
Η Λειτουργία "Μεμονωμένη" τραβάει μόνο μία φωτογραφία όταν πατάτε
το κουμπί Shutter (Κλείστρο). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. αυτά
τα θέματα:
Μορφή RAW (σελίδα 47)
Protune (σελίδα 55)

Κλείστρο (Φωτογραφία νύχτας) (σελίδα 46)
Protune (σελίδα 55)
BURST
Η λειτουργία "Ριπή" τραβάει έως 30 φωτογραφίες σε 1 δευτερόλεπτο, γι'
αυτό είναι ιδανική για την καταγραφή δραστηριοτήτων με γρήγορες κινήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. αυτά τα θέματα:
Ρυθμός (σελίδα 46)
Protune (σελίδα 55)
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ΡΥΘΜΟΣ
Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για τη λειτουργία "Ριπή". Διαθέσιμοι ρυθμοί:
• 30 φωτογραφίες σε 1, 2, 3 ή 6 δευτερόλεπτα
• 10 φωτογραφίες σε 1, 2 ή 3 δευτερόλεπτα
• 5 φωτογραφίες σε 1 δευτερόλεπτο
• 3 φωτογραφίες σε 1 δευτερόλεπτο
Ο προεπιλεγμένος ρυθμός είναι 30 φωτογραφίες σε 1 δευτερόλεπτο.
ΚΛΕΙΣΤΡΟ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΥΧΤΑΣ)
Εντός της λειτουργίας "Φωτογραφία", το Shutter (Κλείστρο) ισχύει μόνο
για τη λειτουργία "Φωτογραφία νύχτας". Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να
καθορίσετε πόσο χρόνο παραμένει ανοιχτό το κλείστρο. Οι επιλογές για
αυτήν τη ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματο) και 2, 5, 10, 20 και 30 seconds
(δευτερόλεπτα). Η προεπιλεγμένη επιλογή είναι 2 seconds (δευτερόλεπτα).
Ρυθμίσεις

Παραδείγματα

Auto (Αυτόματο έως 2 δευτ.)

Ανατολή, ηλιοβασίλεμα, αυγή, σούρουπο,
λυκόφως, νύχτα

2 sec (δευτ.), 5 sec
(δευτ.), 10 sec (δευτ.)

Αυγή, σούρουπο, λυκόφως, κυκλοφορία τη
νύχτα, ρόδα λούνα παρκ, πυροτεχνήματα,
ζωγραφική με φώτα

20 sec (δευτ.)

Νυχτερινός ουρανός (με φως)

30 sec (δευτ.)

Αστέρια τη νύχτα, Γαλαξίας (απόλυτο σκοτάδι)
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Για να μειώσετε τον βαθμό θολώματος κατά τη χρήση της
λειτουργίας «Νύχτα», τοποθετήστε την κάμερά σας σε τρίποδο Fusion Grip
ή σε άλλη επιφάνεια που είναι σταθερή και δεν μπορεί να κινηθεί.
ΜΟΡΦΗ RAW
Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, όλες οι φωτογραφίες
καταγράφονται με μια συνοδευτική εικόνα .jpg για άμεση προβολή στην
κάμερά σας ή κοινή χρήση με την εφαρμογή GoPro. Οι φωτογραφίες RAW
αποθηκεύονται ως αρχεία .gpr, τα οποία βασίζονται στη μορφή Adobe
.dng. Αυτά τα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Adobe Camera Raw
(ACR), έκδοση 9.7 ή νεότερη έκδοση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
τα Adobe Photoshop Lightroom CC (έκδοση 2015.7 ή νεότερη) και
Adobe Photoshop Lightroom 6 (έκδοση 6.7 ή νεότερη έκδοση).
Η Μορφή RAW είναι διαθέσιμη μόνο για τη λειτουργία λήψης "Φωτογραφία".
Οι επιλογές για αυτήν τη ρύθμιση είναι Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή)
και On (Ενεργοποίηση).
ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Οι φωτογραφίες σε μορφή .gpr καταγράφονται στην ίδια
θέση και με το ίδιο όνομα αρχείου ως αρχεία .jpg. Για να έχετε πρόσβαση σε
αυτές, τοποθετήστε τις κάρτες microSD σε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών
και εντοπίστε τα αρχεία με τον εξερευνητή αρχείων του υπολογιστή σας.

PROTUNE
Εντός της λειτουργίας "Φωτογραφία", το Protune είναι διαθέσιμο για όλες
τις λειτουργίες καταγραφής (Φωτογραφία, Νύχτα και Ριπή). Για λεπτομέρειες
σχετικά με τις ρυθμίσεις Protune, βλ. Protune (σελίδα 55).
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TIME LAPSE:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TIME LAPSE:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η λειτουργία Time Lapse περιλαμβάνει τρεις τρόπους καταγραφής:
Time Lapse Video (Βίντεο Time Lapse), Time Lapse Photo (Φωτογραφία
Time Lapse) (προεπιλογή) και Night Lapse Photo (Φωτογραφία lapse
νύχτας). Κάθε λειτουργία καταγραφής διαθέτει τις δικές της ρυθμίσεις.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων, βλ. Αλλαγή
λειτουργιών και ρυθμίσεων (σελίδα 17).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ TIME LAPSE
Μια Φωτογραφία Time Lapse καταγράφει μια σειρά φωτογραφιών ανά
συγκεκριμένα διαστήματα. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για τη λήψη
φωτογραφιών οποιασδήποτε δραστηριότητας και, στη συνέχεια, επιλέξτε
τις καλύτερες.

ΒΙΝΤΕΟ TIME LAPSE
Η λειτουργία Time Lapse Video (Βίντεο Time Lapse) δημιουργεί βίντεο
από καρέ που τραβήχτηκαν σε συγκεκριμένα διαστήματα. Η επιλογή αυτή
σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε καταγραφή ενός συμβάντος time lapse
και να το δείτε ή να το κοινοποιήσετε αμέσως ως βίντεο. Η λειτουργία Time
Lapse Video (Βίντεο Time Lapse) είναι διαθέσιμη και στις δύο αναλύσεις και
η λήψη πραγματοποιείται χωρίς ήχο.
Η προεπιλεγμένη ανάλυση για τη λειτουργία Time Lapse Video (Βίντεο Time
Lapse) είναι 5.2K30, με το προεπιλεγμένο διάστημα στο 0,5 δευτερόλεπτο.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. αυτά τα θέματα:
Αναλύσεις βίντεο Fusion (σελίδα 42)
Διάστημα (Time Lapse) (σελίδα 51)

Το προεπιλεγμένο διάστημα για τη λειτουργία Time Lapse Photo
(Φωτογραφία Time Lapse) έχει οριστεί στο 0,5 δευτερόλεπτο. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. αυτά τα θέματα:
Διάστημα (Time Lapse) (σελίδα 51)
Protune (σελίδα 55)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ LAPSE ΝΥΧΤΑΣ
Η λειτουργία Night Lapse Photo (Φωτογραφία lapse νύχτας) καταγράφει
μια σειρά φωτογραφιών σε καθορισμένα διαστήματα, όταν υπάρχει
ελάχιστος φωτισμός. Το κλείστρο παραμένει ανοικτό για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα, για να επιτρέψει την είσοδο περισσότερου φωτός σε
σκοτεινά περιβάλλοντα.
Για τη λειτουργία Night Lapse Photo (Φωτογραφία lapse νύχτας),
το προεπιλεγμένο Interval (Διάστημα) είναι Auto (Αυτόματο) και η
προεπιλεγμένη ρύθμιση για το Shutter (Κλείστρο) είναι 2 seconds
(δευτερόλεπτα). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. αυτά τα θέματα:
Κλείστρο (Time Lapse) (σελίδα 53)
Διάστημα (Time Lapse) (σελίδα 51)
Protune (σελίδα 55)
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TIME LAPSE: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ TIME LAPSE
Η ανάλυση βίντεο (RES) αναφέρεται στον αριθμό οριζόντιων
γραμμών στο βίντεο. Για παράδειγμα, το 3K σημαίνει ότι το βίντεο
διαθέτει 3.000 οριζόντιες γραμμές, η καθεμία με πλάτος 1.504 pixel.
Περισσότερες γραμμές και pixel έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη
λεπτομέρεια και μεγαλύτερη ευκρίνεια. Έτσι, ένα βίντεο με ανάλυση 5,2K
θεωρείται ότι έχει καλύτερη ποιότητα από ένα βίντεο 3K επειδή αποτελείται
από 5228 γραμμές, η καθεμιά με πλάτος 2624 pixel.
Το οπτικό βίντεο (FOV) αναφέρεται στο μέγεθος της σκηνής (μετριέται σε
μοίρες) που μπορεί να ληφθεί μέσω του φακού της κάμερας.
Η λειτουργία Time Lapse Video (Βίντεο Time Lapse) είναι διαθέσιμη σε
όλες τις αναλύσεις.
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (FOV) ΓΙΑ TIME LAPSE
Το FOV (Οπτικό πεδίο) για όλες τις λειτουργίες καταγραφής time lapse είναι
Spherical (Σφαιρικό).
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TIME LAPSE: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ (TIME LAPSE)
Η ρύθμιση Interval (Διάστημα) καθορίζει τον χρόνο που περνάει ανάμεσα σε
κάθε λήψη καρέ.
Διαστήματα για τις λειτουργίες Time Lapse Photo (Φωτογραφία Time
Lapse) και Time Lapse Video (Βίντεο Time Lapse)
Τα διαθέσιμα διαστήματα για τη λειτουργία Time Lapse Video
(Βίντεο Time Lapse) είναι 0,5 (προεπιλογή), 1, 2, 5, 10, 30 και
60 seconds (δευτερόλεπτα).
Διάστημα

Παραδείγματα

0.5-2 seconds
(δευτερόλεπτα)

Σέρφινγκ, ποδηλασία ή άλλο άθλημα

2 seconds
(δευτερόλεπτα)

Πολυσύχναστη γωνιά του δρόμου

5-10 seconds
(δευτερόλεπτα)

Σύννεφα ή υπαίθριες σκηνές με μεγάλη διάρκεια

10-60 seconds
(δευτερόλεπτα)

Μεγάλης διάρκειας δραστηριότητες, όπως μια
κατασκευή ή ένα έργο τέχνης
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TIME LAPSE: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Διάστημα φωτογραφίας lapse νύχτας
Το Interval (Διάστημα) καθορίζει τον ρυθμό με τον οποίο λαμβάνονται
φωτογραφίες. Τα διαστήματα της λειτουργίας Night Lapse είναι Auto
(Αυτόματο), 4, 5, 10, 15, 20 και 30 seconds (δευτερόλεπτα), καθώς και 1, 2,
5, 30 και 60 minutes (λεπτά).
Η επιλογή Auto (Αυτόματο) (προεπιλογή) έχει ως αποτέλεσμα το Interval
(Διάστημα) να αντιστοιχίζεται με τη ρύθμιση Shutter (Κλείστρο). Για
παράδειγμα, αν το Shutter (Κλείστρο) έχει οριστεί σε 10 seconds
(δευτερόλεπτα) και το Interval (Διάστημα) έχει οριστεί σε Auto (Αυτόματο),
η κάμερά σας τραβάει μια φωτογραφία κάθε 10 δευτερόλεπτα. Η λήψη των
φωτογραφιών πραγματοποιείται στα 18MP.
Διάστημα

Παραδείγματα

Auto (Αυτόματο)

Εκπληκτικό για όλες τις επιλογές έκθεσης.
Πραγματοποιεί λήψη όσο πιο γρήγορα γίνεται,
ανάλογα με τη ρύθμιση Shutter (Κλείστρο).

4-5 seconds
(δευτερόλεπτα)

Βραδινή σκηνή πόλης, φωτισμός δρόμου ή
σκηνές με κίνηση

10-15 seconds
(δευτερόλεπτα)

Χαμηλός φωτισμός με αργές αλλαγές σκηνής,
όπως νυχτερινά σύννεφα με φωτεινό φεγγάρι

20-30 seconds
(δευτερόλεπτα)

Πολύ χαμηλός φωτισμός ή πολύ αργή αλλαγή
σκηνής, όπως τα αστέρια με ελάχιστο φωτισμό
περιβάλλοντος ή δρόμου
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TIME LAPSE: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΛΕΙΣΤΡΟ (TIME LAPSE)
Εντός της λειτουργίας Time Lapse, αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο
για τη λειτουργία Night Lapse Photo (Φωτογραφία lapse νύχτας).
Η ρύθμιση Shutter (Κλείστρο) σάς επιτρέπει να καθορίσετε πόσο
χρόνο παραμένει ανοιχτό το κλείστρο. Η προεπιλεγμένη επιλογή είναι
2 seconds (δευτερόλεπτα).
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα προκειμένου να επιλέξετε την πιο
κατάλληλη ρύθμιση για τη δραστηριότητά σας:
Ρυθμίσεις

Παραδείγματα

Auto (Αυτόματο έως 2 δευτ.)

Ανατολή, ηλιοβασίλεμα, αυγή, σούρουπο,
λυκόφως, νύχτα

2 sec (δευτ.), 5 sec
(δευτ.), 10 sec (δευτ.)

Αυγή, σούρουπο, λυκόφως, κυκλοφορία
τη νύχτα, ρόδα λούνα παρκ, πυροτεχνήματα,
ζωγραφική με φώτα

15 sec (δευτ.),
20 sec (δευτ.)

Νυχτερινός ουρανός (με φως)

30 sec (δευτ.)

Αστέρια τη νύχτα, Γαλαξίας (απόλυτο σκοτάδι)

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Για να μειώσετε τον βαθμό θολώματος κατά τη χρήση της
λειτουργίας Night Lapse Photo (Φωτογραφία lapse νύχτας), τοποθετήστε
την κάμερά σας σε τρίποδο Fusion Grip ή σε άλλη επιφάνεια που είναι
σταθερή και δεν μπορεί να κινηθεί.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TIME LAPSE: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
PROTUNE
Εντός της λειτουργίας Time Lapse, το Protune είναι διαθέσιμο για τη
λειτουργία Time Lapse Photo (Φωτογραφία Time Lapse) και Night
Lapse Photo (Φωτογραφία lapse νύχτας). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις
ρυθμίσεις Protune, βλ. Protune (σελίδα 55).

PROTUNE
Το Protune ξεδιπλώνει όλες τις δυνατότητες της κάμεράς σας,
παρέχοντας εκπληκτική ποιότητα εικόνας, καθώς και βίντεο και εικόνες
κινηματογραφικού επιπέδου, βελτιστοποιημένα για επαγγελματικές
παραγωγές. Το Protune παρέχει στους δημιουργούς περιεχομένου
μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη ροή εργασιών από ποτέ.
Το Protune είναι συμβατό με επαγγελματικά εργαλεία διόρθωσης
χρωμάτων, το Fusion Studio, και άλλο λογισμικό επεξεργασίας βίντεο
και φωτογραφιών.
Το Protune επιτρέπει τον μη αυτόματο έλεγχο των στοιχείων ISO και
EV Comp (Αντιστάθμιση τιμής έκθεσης), για τον προηγμένο έλεγχο και
προσαρμογή των βίντεο και των φωτογραφιών σας.
PROTUNE
Το Protune είναι διαθέσιμο ως προηγμένη ρύθμιση για τις λειτουργίες
καταγραφής που υποστηρίζονται. Οι επιλογές για αυτήν τη ρύθμιση είναι
Off (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) και On (Ενεργοποίηση). Όταν το
] εμφανίζεται στις οθόνες
Protune είναι ενεργοποιημένο, το σήμα [
της κάμερας.
Το Protune δεν είναι διαθέσιμο για τη λειτουργία Time Lapse Video (Βίντεο
Time Lapse). Το Protune είναι διαθέσιμο για όλες τις αναλύσεις βίντεο
και φωτογραφιών.
Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στις ρυθμίσεις του Protune σε μια
λειτουργία καταγραφής, εφαρμόζονται μόνο στη συγκεκριμένη λειτουργία
καταγραφής. Για παράδειγμα, η αλλαγή του στοιχείου EV Comp
(Αντιστάθμιση τιμής έκθεσης) για τη λειτουργία Night Photo (Φωτογραφία
νύχτας) δεν επηρεάζει το στοιχείο EV Comp (Αντιστάθμιση τιμής έκθεσης)
για τις φωτογραφίες Burst (Ριπή).
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PROTUNE

PROTUNE

ISO
Το ISO καθορίζει την ευαισθησία της κάμερας στο φως, και δημιουργεί
μια αντιστάθμιση ανάμεσα στη φωτεινότητα στο θόρυβο της εικόνας
που προκύπτει. Ο θόρυβος της εικόνας αναφέρεται στον βαθμό κόκκων
στην εικόνα.
Σε χαμηλό φωτισμό, υψηλότερες τιμές ISO έχουν ως αποτέλεσμα
φωτεινότερες εικόνες, αλλά με μεγαλύτερο θόρυβο εικόνας. Οι χαμηλότερες
τιμές καταλήγουν σε πιο σκούρες εικόνες με χαμηλότερο θόρυβο εικόνας.
Όταν αλλάζετε αυτήν τη ρύθμιση, στην οθόνη αφής εμφανίζεται αμέσως
η επίδραση στην εικόνα σας.
Τιμές ISO για φωτογραφίες:
100

200

400

Πιο σκούρα εικόνα
Μικρότερος θόρυβος εικόνας

800

Πιο φωτεινή εικόνα
Μεγαλύτερος θόρυβος εικόνας

Τιμές ISO για βίντεο:
400
Πιο σκούρα εικόνα
Μικρότερος θόρυβος εικόνας
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1600

6400
Πιο φωτεινή εικόνα
Μεγαλύτερος θόρυβος εικόνας

Η συμπεριφορά ISO εξαρτάται από τη ρύθμιση Shutter (Κλείστρο):
• Shutter (Κλείστρο) ρυθμισμένο στο Auto (Αυτόματο): Το ISO που
επιλέγετε χρησιμοποιείται ως η μέγιστη τιμή ISO. Η τιμή ISO που
εφαρμόζεται ενδέχεται να είναι χαμηλότερη, ανάλογα με τις συνθήκες
φωτισμού. Οι διαθέσιμες τιμές ISO είναι 6400, 3200, 1600, 1200, 800, 400.
• Shutter (Κλείστρο) μη ρυθμισμένο στο Auto (Αυτόματο): Το ISO
που επιλέγετε χρησιμοποιείται ως η μέγιστη τιμή ISO, εκτός και αν
] στο κάτω μέρος της οθόνης για να κλειδώσετε την τιμή.
πατήσετε [
Οι διαθέσιμες τιμές ISO είναι 6400, 3200, 1600, 1200, 800 και 400.
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (EV COMP)
Το στοιχείο Exposure Value Compensation (Αντιστάθμιση τιμής έκθεσης)
επηρεάζει τη φωτεινότητα του βίντεο ή της φωτογραφίας σας. Η προσαρμογή
αυτής της ρύθμισης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας κατά τη
λήψη σε περιβάλλοντα με αντίθεση στις συνθήκες φωτισμού.
Οι επιλογές για αυτήν τη ρύθμιση κυμαίνονται από το -2,0 έως το +2.0.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0. Οι υψηλότερες τιμές έχουν ως
αποτέλεσμα πιο φωτεινές εικόνες.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Η Αντιστάθμιση τιμής έκθεσης ρυθμίζει τη φωτεινότητα
μέσα στην υπάρχουσα ρύθμιση ISO. Εάν η φωτεινότητα έχει ήδη φθάσει στη
ρύθμιση ISO σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η αύξηση της Αντιστάθμισης
τιμής έκθεσης δεν έχει κάποια επίδραση. Για να συνεχίσετε να αυξάνετε τη
φωτεινότητα, επιλέξτε υψηλότερη τιμή ISO.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Αυτή η επιλογή επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις Protune στις προεπιλεγμένες
τιμές τους.

57

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ GOPRO ΣΑΣ
Από την αλλαγή της έντασης του ήχου ως την απενεργοποίηση των λυχνιών
κατάστασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερά σας ώστε να λειτουργεί
όπως θέλετε.
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
] και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
] μέχρι
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
να φτάσετε στις Προτιμήσεις [
].
]
3. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
μέχρι να φτάσετε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.
4. Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε μια
νέα επιλογή.
5. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Done (Τέλος) και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ GOPRO ΣΑΣ
LED
Ορίζει ποιες λυχνίες κατάστασης αναβοσβήνουν. Οι επιλογές
είναι All On (Όλες ενεργοποιημένες) (προεπιλογή) και All Off
(Όλες απενεργοποιημένες).
ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Απενεργοποιήστε τις λυχνίες κατάστασης αν
πραγματοποιείτε λήψη σε μια περιοχή με παράθυρα ή καθρέφτες που
ενδεχομένως να προκαλέσουν αντανάκλαση στη λήψη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Η ώρα και η ημερομηνία ενημερώνονται αυτόματα όταν συνδέετε την
κάμερά σας με την εφαρμογή GoPro ή το Fusion Studio. Ωστόσο, μπορείτε
να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο αυτές τις ρυθμίσεις, αν χρειαστεί.
Σημείωση: Αν η μπαταρία αφαιρεθεί από την κάμερα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να
επαναφέρετε την ημερομηνία και την ώρα (αυτόματα ή μη αυτόματα).

ΕΝΤΑΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
GPS
Ορίζει την ένταση των ειδοποιήσεων της GoPro. Οι επιλογές είναι
Off (Απενεργοποίηση), Low (Χαμηλή), Medium (Μεσαία) και High
(Υψηλή) (προεπιλογή).

Καταγράφει την τοποθεσία όπου λήφθηκαν τα βίντεο και οι φωτογραφίες
σας. Για να δείτε αυτές τις πληροφορίες, δείτε το βίντεο ή τις φωτογραφίες
σε συμβατή εφαρμογή για υπολογιστή ή κινητή συσκευή. Για λεπτομέρειες,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση gopro.com/help.
Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν συνδέετε τη Fusion με την
εφαρμογή GoPro. Για λεπτομέρειες, βλ. Σύνδεση με την εφαρμογή GoPro
(σελίδα 34).
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ GOPRO ΣΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΒΙΝΤΕΟ
Ορίζει τους τοπικούς ρυθμούς καρέ που χρησιμοποιεί η κάμερά σας για
την εγγραφή και την αναπαραγωγή βίντεο σε τηλεόραση/HDTV. Ο ορισμός
της κατάλληλης επιλογής για την περιοχή σας βοηθά στην αποφυγή
τρεμοπαίγματος κατά τη λήψη βίντεο σε εσωτερικό χώρο.
Ρύθμιση

Περιγραφή

NTSC (προεπιλογή)

Ορίστε αυτήν την επιλογή για αναπαραγωγή
βίντεο σε τηλεόραση NTSC (οι περισσότερες
τηλεοράσεις στη Βόρεια Αμερική)

PAL

Ορίστε αυτήν την επιλογή για αναπαραγωγή
βίντεο σε τηλεόραση PAL (οι περισσότερες
τηλεοράσεις εκτός της Βόρειας Αμερικής)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Η Fusion σάς ειδοποιεί όταν υπάρχει πρόβλημα με την κάμερα ή με τις
κάρτες microSD. Τα πιο σημαντικά μηνύματα που ενδέχεται να δείτε
παρατίθενται παρακάτω.
ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
TOO HOT SHUTTING
DOWN (ΠΟΛΥ
ΥΨΗΛΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΛΥΧΝΙΑ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ελέγχει τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης κατάστασης. Οι επιλογές είναι On
(Ενεργοποιημένος) (προεπιλογή) και Off (Απενεργοποιημένος).
ΓΛΩΣΣΑ
Ρυθμίζει τη γλώσσα που εμφανίζεται στην κάμερα. Αυτή η ρύθμιση είναι
διαθέσιμη μόνο όταν συνδέετε τη Fusion με την εφαρμογή GoPro. Για
λεπτομέρειες, βλ. Σύνδεση με την εφαρμογή GoPro (σελίδα 34).
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Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη κατάστασης
όταν η θερμοκρασία της κάμερας αυξάνεται πολύ
και χρειάζεται να κρυώσει. Απλώς αφήστε την να
ηρεμήσει και να κρυώσει πριν επιχειρήσετε να τη
χρησιμοποιήσετε ξανά. Η κάμερά σας σχεδιάστηκε για
να αναγνωρίζει τις συνθήκες υπερθέρμανσης και να
απενεργοποιείται όταν χρειάζεται.

FILE DAMAGED
(ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Αν η εγγραφή διακοπεί απότομα και το αρχείο βίντεο
δεν αποθηκευτεί σωστά, το αρχείο ενδέχεται να
καταστραφεί. Αν συμβεί αυτό, στην κάμερα εμφανίζεται
το μήνυμα FILE DAMAGED (ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΡΧΕΙΟ). Πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) για
να επιδιορθώσετε το αρχείο. Όταν ολοκληρωθεί αυτή
η διαδικασία, θα λάβετε ένα μήνυμα που θα αναφέρει
εάν η επιδιόρθωση ήταν επιτυχής ή αποτυχημένη.
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε την κάμερα.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ GOPRO ΣΑΣ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΡΤΑΣ MICROSD

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ GOPRO ΣΑΣ
Αν η κάμερά σας δεν αποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
] για 8 δευτερόλεπτα, προκειμένου να
Mode (Λειτουργία) [
απενεργοποιήσετε την κάμερα και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε την.
Όλες οι ρυθμίσεις διατηρούνται.

NO SD (ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ SD)

Δεν υπάρχει κάρτα. Η κάμερα απαιτεί μια κάρτα
microSD, microSDHC ή microSDXC (πωλείται
χωριστά) για τη λήψη βίντεο και φωτογραφιών.
Το μήνυμα υποδεικνύει ποια κάρτα λείπει.

SD CARDS
FULL (ΚΑΡΤΕΣ
SD ΠΛΗΡΕΙΣ)

Οι κάρτες είναι πλήρεις. Διαγράψτε ορισμένα αρχεία
ή τοποθετήστε διαφορετικές κάρτες.

SD ERROR
(ΣΦΑΛΜΑ SD)

Η κάμερα δεν μπορεί να διαβάσει τη μορφοποίηση της
κάρτας. Διαμορφώστε εκ νέου τις κάρτες στην κάμερα.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αυτή η επιλογή επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις της κάμερας στις
προεπιλογές, εκτός από τις ρυθμίσεις ημερομηνίας, ώρας, το όνομα χρήστη
και τον κωδικό πρόσβασης στην κάμερα.
1. Συνδέστε τη Fusion με την εφαρμογή GoPro.
2. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε Reset Defaults
(Επαναφορά προεπιλογών). Για λεπτομέρειες, βλ. Σύνδεση με άλλες
συσκευές (σελίδα 34).
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Αυτή η επιλογή διαγράφει τη λίστα συνδέσεων και επαναφέρει τον κωδικό
πρόσβασης της κάμερας. Αν επαναφέρετε τις συνδέσεις, πρέπει να
επανασυνδέσετε τις συσκευές που θέλετε με την GoPro.
1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
] και, στη συνέχεια, πατήστε το
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] μέχρι
να φτάσετε στις Συνδέσεις [
].
3. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Reset (Επαναφορά) και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
4. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για να επισημάνετε
την επιλογή Reset (Επαναφορά) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή. Η Fusion
επαναφέρει αυτόματα τις συνδέσεις και απενεργοποιείται.
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ GOPRO ΣΑΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις
και τον κωδικό πρόσβασης της κάμερας, καθώς και να καταργήσετε την
εγγραφή της κάμερας από τον λογαριασμό GoPro Plus. Αυτή η επιλογή είναι
χρήσιμη σε περίπτωση μεταπώλησης της κάμεράς σας και αν θέλετε να την
επαναφέρετε στην αρχική της κατάσταση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΑΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ FUSION
Οι βάσεις Fusion διευκολύνουν τη στερέωση της κάμερας σε κοίλες και
επίπεδες επιφάνειες ποδηλάτων, οχημάτων και εξοπλισμού. Η Fusion είναι
αδιάβροχη μέχρι τα 5 μέτρα με τις θύρες κλειστές. Δεν χρειάζεται πρόσθετο
περίβλημα όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα μέσα ή γύρω από το νερό.

1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
]
μέχρι να φτάσετε στις Ρυθμίσεις [
] και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή.
] μέχρι
2. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
να φτάσετε στις Προτιμήσεις [
].
]
3. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
μέχρι να φτάσετε στην επιλογή Reset (Επαναφορά) και, στη συνέχεια,
] για να ορίσετε την επιλογή.
πατήστε το κουμπί Shutter (Κλείστρο) [
4. Πατήστε το κουμπί Mode (Λειτουργία) [
] για να επισημάνετε
την επιλογή Reset (Επαναφορά) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
Shutter (Κλείστρο) [
] για να ορίσετε την επιλογή. Η Fusion
επαναφέρει αυτόματα τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και επανεκκινείται.
Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν διαγράφει όλο το
περιεχόμενο από την κάρτα microSD. Για να διαγράψετε το περιεχόμενο της
κάρτας microSD, βλ. Αναδιαμόρφωση των καρτών microSD (σελίδα 9).
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Κυρτή βάση Fusion

Επίπεδη βάση Fusion

1. Προσαρτήστε τη βάση Fusion σε στεγνή, καθαρή και απαλή επιφάνεια.
Φροντίστε να ακολουθήσετε τις Οδηγίες στήριξης (σελίδα 66).
2. Χρησιμοποιήστε τη βίδα χειρός για να συνδέσετε τις προεξοχές στήριξης
στη Fusion με τη βάση.
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ΣΤΉΡΙΞΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες όταν προσαρτάτε αυτοκόλλητες βάσεις:
• Τοποθετήστε τις αυτοκόλλητες βάσεις τουλάχιστον 24 ώρες πριν από
τη χρήση.
• Οι αυτοκόλλητες βάσεις πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε λείες
επιφάνειες. Οι πορώδεις ή ανάγλυφες επιφάνειες δεν επιτρέπουν τη
σωστή σύνδεση. Κατά την τοποθέτηση της βάσης, πιέστε την σταθερά
στη θέση της και εξασφαλίστε πλήρη επαφή σε ολόκληρη την επιφάνεια.
• Χρησιμοποιήστε τις αυτοκόλλητες βάσεις μόνο σε καθαρές, στεγνές
επιφάνειες. Το κερί, το λάδι, η βρομιά ή άλλες ακαθαρσίες μειώνουν
την πρόσφυση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ασθενές δεσμό και
κίνδυνο απώλειας της κάμερας σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης.
• Τοποθετήστε αυτοκόλλητες βάσεις σε συνθήκες θερμοκρασίας
δωματίου. Οι κολλητικές ουσίες δεν συγκολλούνται σωστά εάν
εφαρμοστούν σε κρύο ή υγρό περιβάλλον.
• Ελέγξτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και νόμους για να
διασφαλίσετε ότι επιτρέπεται η τοποθέτηση κάμερας σε εξοπλισμό
(όπως ο κυνηγετικός εξοπλισμός). Πάντα να συμμορφώνεστε με
κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας
κατανάλωσης ή καμερών.
• Κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στο νερό, χρησιμοποιήστε έναν ιμάντα
πρόσδεσης της κάμερας (πωλείται χωριστά) για πρόσθετη ασφάλεια,
ώστε να διατηρήσετε την κάμερά σας στην επιφάνεια του νερού.

ΣΤΉΡΙΞΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κυρτή βάση Fusion δεν προτείνεται για
στήριξη σε κράνος. Για να στερεώσετε τη Fusion σε κράνος,
χρησιμοποιήστε την κυρτή αυτοκόλλητη βάση και την πόρπη
τοποθέτησης. Αυτά τα τεμάχια διατίθενται με το Grab Bag, το
οποίο πωλείται χωριστά στη διεύθυνση gopro.com.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην χρησιμοποιείτε ιμάντα όταν
τοποθετείτε την κάμερα σε κράνος. Μην τοποθετείτε την κάμερα
απευθείας σε σκι ή σε σανίδα σνόουμπορντ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση gopro.com.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε την κάμερά σας με βάση
ή ιμάντα GoPro που προορίζεται για χρήση με κράνος, επιλέξτε
πάντοτε ένα κράνος που πληροί τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.
Επιλέξτε το κατάλληλο κράνος για το κάθε άθλημα ή
δραστηριότητά σας και βεβαιωθείτε ότι έχει το σωστό σχήμα και
μέγεθος για εσάς. Ελέγξτε το κράνος σας για να βεβαιωθείτε
ότι είναι σε καλή κατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες
του κατασκευαστή του κράνους σχετικά με την ασφαλή
χρήση κράνους.
Οποιοδήποτε κράνος που έχει υποστεί σημαντική ζημιά, θα πρέπει
να αντικατασταθεί. Κανένα κράνος δεν μπορεί να προστατεύσει
από τραυματισμό σε όλα τα ατυχήματα.
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ΣΤΉΡΙΞΗ

ΣΤΉΡΙΞΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αν αφαιρέσετε τις προεξοχές στήριξης, μπορείτε να στηρίξετε τη Fusion με
την κάτω επιφάνεια της κάμερας.
1. Ανασηκώστε τα πτερύγια των προεξοχών στήριξης.

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οι προεξοχές στήριξης σάς επιτρέπουν να προσαρτάτε τη Fusion σε
βάσεις GoPro.
1. Προσθέστε τις προεξοχές στήριξης στην κάμερα, σύροντάς τις.

2. Αφαιρέστε τις προεξοχές στήριξης από την κάμερα, σύροντάς τις.
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2. Πιέστε τα πτερύγια ώστε να κουμπώσουν στη θέση τους.

69

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά την καταγραφή περιεχομένου ενώ η
Fusion φορτίζει, μπορεί να είναι χρήσιμο να αφαιρέσετε την πλευρική πόρτα,
για να αποκτήσετε πρόσβαση στη θύρα USB-C.

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης μάνδαλου και
επεκτείνετε την προεξοχή στην πόρτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρείτε την πλευρική πόρτα μόνο όταν
χρησιμοποιείτε την κάμερα σε ξηρό περιβάλλον χωρίς σκόνη.
Όταν η πόρτα είναι ανοικτή ή έχει αφαιρεθεί, η κάμερα δεν είναι
αδιάβροχη. Ποτέ μην χειρίζεστε την κάμερα με ανοιχτή τη θύρα
της μπαταρίας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης μάνδαλου και σπρώξτε
την πόρτα ώστε να ανοίξει.
2. Τραβήξτε την πόρτα από την κάμερα.
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2. Πιέστε την προεξοχή πάνω στη μικρή ασημένια ράβδο.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για βέλτιστη απόδοση της κάμεράς σας:
• Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, να αποθηκεύετε πάντα την κάμερα στη
θήκη Fusion Case. Οι φακοί είναι εκτεθειμένοι για την καταγραφή
σφαιρικού περιεχομένου και δεν προστατεύονται. Οι γραντζουνιές στους
φακούς δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Για να προστατεύσετε τους φακούς από τυχόν ζημιά, μην αφήνετε
τη Fusion να ακουμπάει με την μπροστινή ή την πίσω πλευρά της.
Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί δεν ακουμπούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Αν έχει ξεραθεί και σκληρύνει άμμος ή βρομιά γύρω από τις θύρες,
βυθίστε την κάμερα σε ζεστό νερό βρύσης για 15 λεπτά και, στη
συνέχεια, ξεπλύνετε προσεκτικά για να αφαιρέσετε τη βρομιά πριν
ανοίξετε τις θύρες.
• Για βέλτιστη απόδοση ήχου, ανακινήστε την κάμερα ή φυσήξτε στα
μικρόφωνα για να αφαιρέσετε το νερό και τη βρομιά από τις οπές των
μικροφώνων. Για να αποφύγετε βλάβες στις εσωτερικές αδιάβροχες
μεμβράνες, μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για να φυσήξετε στις
οπές του μικροφώνου.
• Μετά από κάθε χρήση σε θαλασσινό νερό, ξεπλύνετε την κάμερα με
γλυκό νερό και στεγνώστε την με ένα μαλακό πανί.

• Για να καθαρίσετε τους φακούς, σκουπίστε τους με ένα μαλακό πανί
που δεν αφήνει χνούδι. Εάν υπάρχει βρομιά μεταξύ του φακού και
του δακτυλίου, ξεπλύνετε με νερό ή φυσήξτε το. Μην εισαγάγετε ξένα
αντικείμενα γύρω από τον φακό.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη Fusion, φροντίστε να την αποθηκεύετε στη
θήκη Fusion Case, για να προστατέψετε τους φακούς από τυχόν ζημιά.
• Η κάμερα είναι αδιάβροχη έως τα 5 μέτρα - δεν απαιτείται περίβλημα.
Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες είναι κλειστές πριν χρησιμοποιήσετε την
κάμερα μέσα ή γύρω από νερό, σκόνη ή άμμο.
• Πριν κλείσετε τις θύρες, βεβαιωθείτε ότι τα στεγανοποιητικά
παρεμβύσματα είναι καθαρά. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε με ένα πανί.
• Πριν ανοίξετε τις θύρες, βεβαιωθείτε ότι στην κάμερα δεν υπάρχει νερό
ή βρομιά. Εάν χρειάζεται, ξεπλύνετε την κάμερα με γλυκό νερό και
στεγνώστε την με ένα πανί.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από το 10%, εμφανίζεται ένα
μήνυμα στην οθόνη κατάστασης. Εάν η μπαταρία φτάσει το 0% κατά την
εγγραφή, η κάμερα αποθηκεύει το αρχείο και απενεργοποιείται.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η κάμερα περιέχει ευαίσθητα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της
μπαταρίας. Αποφύγετε την έκθεση της κάμεράς σας σε πολύ χαμηλές ή
πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οι συνθήκες χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας
ενδέχεται να μειώσουν προσωρινά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή να
σταματήσουν προσωρινά τη σωστή λειτουργία της κάμερας. Αποφύγετε τις
ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας ή υγρασίας κατά τη χρήση της κάμερας,
καθώς μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση υδρατμών πάνω ή μέσα
στην κάμερα.

Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες όταν είναι δυνατόν:
• Απενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση
• Απενεργοποιήστε το GPS
• Απενεργοποιήστε το Protune
• Χρησιμοποιήστε το QuikCapture (σελίδα 24)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C που συνοδεύει την κάμερά σας,
μπορείτε να τραβήξετε βίντεο και φωτογραφίες ενώ η κάμερα είναι
συνδεδεμένη σε προσαρμογέα φόρτισης USB, GoPro Supercharger,
άλλο φορτιστή GoPro ή GoPro Portable Power Pack. Αν και η μπαταρία
δεν φορτίζεται κατά την εγγραφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από
τις παραπάνω μεθόδους για να τροφοδοτήσετε την κάμερα και να λάβετε
εκτεταμένο χρόνο εγγραφής. Όταν σταματήσετε την εγγραφή, η φόρτιση
συνεχίζεται. (Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή κατά τη φόρτιση
της κάμερας μέσω υπολογιστή.)
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή η πλευρική πόρτα είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια της
φόρτισης, η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη σε αυτήν την περίπτωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση ενός επιτοίχιου φορτιστή που δεν
ανήκει στις συσκευές φόρτισης GoPro μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στη μπαταρία της κάμερας GoPro και να προκαλέσει
πυρκαγιά ή διαρροή. Με εξαίρεση τον GoPro Supercharger
(πωλείται χωριστά), χρησιμοποιήστε μόνο φορτιστές με τη
σήμανση: Έξοδος 5V 1-3A. Αν δεν γνωρίζετε την τάση και το
ρεύμα του φορτιστή σας, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο
USB για να φορτίσετε την κάμερα από τον υπολογιστή σας.

74

Μην στεγνώνετε την κάμερα ή την μπαταρία με εξωτερική πηγή θερμότητας,
όπως φούρνο μικροκυμάτων ή σεσουάρ. Η βλάβη της κάμερας ή της
μπαταρίας που προκαλείται από την επαφή με το υγρό μέσα στην κάμερα
δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα, όπως
νομίσματα, κλειδιά ή κολιέ. Εάν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με
μεταλλικά αντικείμενα, αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην κάνετε καμία μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση στην κάμερα.
Κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, την κανονιστική
συμμόρφωση, την απόδοση και μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ρίχνετε κάτω, αποσυναρμολογείτε,
ανοίγετε, σπάτε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε, σκίζετε,
βάζετε στον φούρνο μικροκυμάτων, καίτε ή ζωγραφίζετε την
κάμερα ή την μπαταρία. Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στο
άνοιγμα της κάμερας για την μπαταρία. Μην χρησιμοποιείτε την
κάμερα ή την μπαταρία αν έχει υποστεί ζημιά, για παράδειγμα,
αν έχει εμφανίσει ρωγμή, τρύπα ή έχει υποστεί βλάβη από υγρά.
Η αποσυναρμολόγηση ή το τρύπημα της μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Οι περισσότερες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα και είναι ασφαλείς για
απόρριψη στην κοινή ροή αστικών αποβλήτων. Πολλές περιοχές έχουν θέσει
σε ισχύ νομοθεσία που προβλέπει την ανακύκλωση μπαταριών. Ελέγξτε
την τοπική νομοθεσία για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε απορρίψετε τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στα κοινά απορρίμματά σας. Για την ασφαλή
απόρριψη μπαταριών ιόντων λιθίου, προστατεύετε τους ακροδέκτες από
έκθεση σε άλλο μέταλλο με συσκευασία, επικάλυψη ή ηλεκτρική ταινία,
ώστε να μην προκληθεί πυρκαγιά κατά τη μεταφορά.

Η GOPRO ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Βεβαιωθείτε ότι η GoPro σας είναι φορτισμένη. Για να φορτίσετε την
κάμερά σας, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C και έναν
υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Supercharger της
GoPro ή συμβατό με USB επιτοίχιο φορτιστή ή φορτιστή αυτοκινήτου (όλοι
πωλούνται χωριστά) ή οποιαδήποτε συσκευή φόρτισης που επισημαίνεται
με έξοδο 5V 1-3A.

Ωστόσο, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά
και γίνονται δεκτές για ανακύκλωση από το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης
Μπαταριών της Ένωσης Ανακύκλωσης Επαναφορτιζόμενων Μπαταριών
(RBRC). Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το Call2Recycle στη διεύθυνση
call2recycle.org ή να καλέσετε στο 1-800-BATTERY στη Βόρεια Αμερική για
να βρείτε ένα σημείο ανακύκλωσης που σας βολεύει.
Ποτέ μην απορρίπτετε μπαταρία μέσα σε φωτιά, γιατί μπορεί να εκραγεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες
αντικατάστασης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή για την
κάμερά σας.

Η GOPRO ΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΑΤΑΩ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ
Βλ. Επανεκκίνηση της GoPro σας (σελίδα 63).
Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΑΘΗΣ
Η ασταθής αναπαραγωγή δεν είναι συνήθως πρόβλημα του αρχείου. Εάν
το υλικό σας παραλείπει πλάνα, μία από αυτές τις καταστάσεις είναι η
πιθανή αιτία:
• Χρήση μη συμβατής συσκευής αναπαραγωγής βίντεο. Δεν υποστηρίζουν
όλες οι συσκευές αναπαραγωγής βίντεο τον κωδικοποιητή H.264. Για
βέλτιστα αποτελέσματα, κατεβάστε δωρεάν την πιο πρόσφατη έκδοση
του Fusion Studio στη διεύθυνση gopro.com/apps.
• Ο υπολογιστής δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για αναπαραγωγή.
Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση και ο ρυθμός καρέ του βίντεό σας,
τόσο πιο δύσκολο είναι για τον υπολογιστή να το αναπαραγάγει.
Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για
το λογισμικό αναπαραγωγής.
ΞΕΧ ΑΣΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΟΥ
Βλ. Εύρεση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης της κάμεράς σας
(σελίδα 14).
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΧΩ
Μεταβείτε στις Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε About
(Πληροφορίες). Για λεπτομέρειες, βλ. Εύρεση της έκδοσης του λογισμικού σας
(σελίδα 14).
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΟΥ
Ο σειριακός αριθμός της κάμερας παρατίθεται σε πολλά σημεία:
• Στις Προτιμήσεις > About (Πληροφορίες) (ο σειριακός αριθμός
εμφανίζεται αυτόματα μετά το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης
της κάμερας)
• Δίπλα στη θύρα USB-C
• Στην κάρτα microSD της κάμεράς σας (στο αρχείο version.txt στον
φάκελο MSC)

Η GoPro επικεντρώνεται στην παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών.
Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών GoPro,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση gopro.com/help.

Ο ΦΑΚΟΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ
Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση
gopro.com/help για λεπτομέρειες σχετικά με το πού πρέπει να στείλετε
την κάμερά σας για επισκευή.
Για περισσότερες απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις, βλ. gopro.com/help.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Τα GoPro, HERO και τα αντίστοιχα λογότυπά τους είναι εμπορικά σήματα ή
σήματα κατατεθέντα της GoPro, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες
χώρες. © 2017 GoPro, Inc. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Κατασκευάστηκε στην Κίνα. Hecho en China. Για πληροφορίες σχετικά με
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση gopro.com/patents.
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH,
Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των πιστοποιήσεων της χώρας, ανατρέξτε
στις Σημαντικές Οδηγίες Προϊόντος + Ασφάλειας που περιλαμβάνονται στη
συσκευασία της κάμεράς σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση
gopro.com/help.
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