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תחילת העבודה
ברוכים הבאים אל ה Fusion-החדשה! בואו נתחיל לעבוד.
כרטיסי MICROSD
 Fusionמחייבת שני כרטיסי ( microSDלרכישה בנפרד) .יש להשתמש בכרטיסי
זיכרון מהמותגים הבאים ,העומדים בדרישות הבאות:
•,microSD microSDHCאו microSDXC
•דירוג  Class 10או UHS-II/III
•קיבולת של עד 128GB
לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,אנו ממליצים שהמותג ,דירוג המהירות והקיבולת
של הכרטיסים יהיו זהים .כדי לקבל את רשימת כרטיסי ה microSD-המומלצים,
עבור לדף .gopro.com/workswithgopro
תמיד חשוב על שני הכרטיסים כעל שותפים .כשאתה מחליף אחד ,החלף גם את
השני.
אם הכרטיסים מתמלאים תוך כדי צילום ,המצלמה תפסיק לצלם ותציג את
ההודעה ( FULLמלא) במסך הסטטוס .הודעה זו מופיעה כשיש כרטיסים עם
קיבולות שונות ,כאשר הכרטיס בעל הקיבולת הקטנה יותר מתמלא.
הערה :נקוט זהירות בטיפול בכרטיסי זיכרון .מנע מגע עם נוזלים ,אבק ופסולת.
כאמצעי זהירות ,כבה את המצלמה לפני הכנסה או הוצאה של הכרטיסים .למידע
בנושא טווחי טמפרטורות קבילים ,בדוק את ההנחיות של יצרן כרטיס הזיכרון.
הכנסת כרטיסי הmicroSD-
1 .1תוך כדי לחיצה על לחצן שחרור הסגר בדלת תא הסוללה ,פתח את הדלת
בהחלקה.
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תחילת העבודה
2 .2הכנס שני כרטיסי  microSDכאשר המדבקה מופנית אל הסוללה וסגור את
דלת התא.

הערה :כדי להוציא כרטיס ,לחץ אותו אל תך החריץ בציפורן כדי לגרום לו לקפוץ החוצה.

פרמוט כרטיסי microSD
כדי ליהנות מביצועים מיטביים ,הקפד לפרמט את כרטיסי ה microSD-לפני
השימוש הראשון .כדי לשמור על מצב תקין של הכרטיסים ,פרמט אותם באופן
שוטף.
הערה :הפרמוט מוחק את כל התוכן השמור בכרטיס ,לכן זכור להוריד ממנו תחילה
את התמונות והסרטונים.
.1
.2
.3

.4

.5

] עד שתגיע להגדרות
1לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות זו.
] ,ואז לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
[
] עד שתגיע אל
2לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
].
'העדפות' [
] עד שתגיע אל Format
3לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
(פורמט) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
באפשרות זו.
] כדי להדגיש אילו כרטיסים ברצונך
4לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
לפרמט ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
באפשרות זו.
] כדי להדגיש את האפשרות '( 'Yesכן),
5לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות זו.
ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
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תחילת העבודה
אזהרה :היזהר בעת השימוש ב GoPro-בפעילויות אקסטרים .היה
מודע תמיד למה שבסביבתך כדי למנוע פציעה לך ולאחרים.
פעל על פי כל החוקים המקומיים בעת השימוש ב ,GoPro-בתושבות
הרכבה ובאבזרים ,כולל חוקי הפרטיות – העשויים להגביל את
הצילום באזורים מסוימים.

טעינת הסוללה
לחוויה מיטבית עם המצלמה החדשה ,הקפד לטעון את הסוללה באופן מלא לפני
השימוש הראשון.
1 .1תוך כדי לחיצה על לחצן שחרור הסגר בדלת תא הסוללה ,פתח את הדלת
בהחלקה.

2 .2הכנס את הסוללה וסגור את דלת התא.
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תחילת העבודה
3 .3תוך כדי לחיצה על לחצן שחרור הסגר בדלת הצדית ,פתח את הדלת
בהחלקה.

4 .4חבר את המצלמה ל( Supercharger-מטען מהיר) או למטען קיר אחר (שניהם
נמכרים בנפרד) באמצעות כבל  USB-Cהמצורף.
נורית הסטטוס של המצלמה תפעל במהלך הטעינה ותכבה כאשר הטעינה
תסתיים.
עבור מטעני קיר ,הסוללה נטענת במלואה בתוך כ 3.5-שעות .הSupercharger-
(מטען מהיר) טוען את הסוללה תוך שעתיים בערך .לפרטים נוספים ,ראה מידע על
הסוללה (עמ' .)68
עצה של מומחה :לטעינה מהירה ,השתמש ב( Supercharger-מטען מהיר) של
( GoProלרכישה בנפרד) ובכבל המצורף לאבזר זה .תוכל לטעון את המצלמה גם
בעזרת מטען קיר תואם  USBאו מטען ברכב.
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תחילת העבודה
עדכון תוכנת המצלמה
כדי ליהנות מהתכונות החדשות ביותר ומביצועים מיטביים במצלמת ה,GoPro-
הקפד תמיד להשתמש בתוכנה העדכנית ביותר.
עדכון עם אפליקציית GoPro
אם יש עדכון זמין ,תוצג על כך הודעה אוטומטית כאשר תחבר את המצלמה
לאפליקציית .GoPro
1 .1הורד את האפליקציה מ Apple © App Store ©-או ™.Google Play
2 .2ודא שהמצלמה מכילה את שני כרטיסי ה.microSD-
3 .3פעל לפי ההנחיות שיוצגו באפליקציה כדי לחבר את המצלמה .אם יש עדכון
זמין ,היישום יציג הנחיות המסבירות איך להתקין אותו.
עדכון ידני (עם קורא/מתאם כרטיס )SD
1 .1עבור אל .gopro.com/update
2 .2בחר את המצלמה שברשותך ולחץ על אותה אפשרות כדי לעדכן את המצלמה
באופן ידני.
3 .3ודא שהמצלמה מכילה את שני כרטיסי ה.microSD-
4 .4פעל לפי ההנחיות שיוצגו במסך.
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תחילת העבודה
איתור גרסת התוכנה
] עד שתגיע להגדרות
1 .1לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות זו.
] ,ואז לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
[
] עד שתגיע אל
2 .2לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
].
'העדפות' [
] כדי להדגיש את האפשרות About
3 .3לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
(אודות) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
באפשרות זו .גרסת התוכנה מופיעה במסך הראשון.
] כדי לבחור באפשרות ( Doneבוצע).
4 .4לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
] עד שתגיע לDone-
5 .5לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
(בוצע) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
באפשרות זו.
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תחילת העבודה
איתור שם המשתמש והסיסמה של המצלמה
שם המשתמש והסיסמה של המצלמה נחוצים בעת חיבור המצלמה להתקנים
אחרים .כדי להציג מידע זה בכל עת ,השלם את הצעדים להלן.
.1
.2
.3

.4
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] עד שתגיע להגדרות
1לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות זו.
] ,ואז לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
[
] עד שתגיע לאפשרות
2לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
].
( Connectionsחיבורים) [
] כדי להדגיש את האפשרות Cam Info
3לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי להציג
(פרטי מצלמה) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
את שם המשתמש והסיסמה.
] עד שתגיע לDone-
4לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
(בוצע) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
באפשרות זו.

תחילת העבודה

 2שניות

הפעלה וכיבוי
כדי להפעיל את המצלמה:
] .המצלמה תשמיע צפצופים אחדים ונורית
לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
הסטטוס תתחיל להבהב .כאשר יוצגו פרטים במסך הסטטוס של המצלמה ,סימן
שהמצלמה מופעלת ומוכנה לשימוש.
כדי לכבות את המצלמה:
] במשך שתי שניות .המצלמה תשמיע
לחץ והחזק את הלחצן ( Modeמצב) [
צפצופים אחדים ונורית הסטטוס תתחיל להבהב.
הערה Fusion :נכבית באופן אוטומטי לאחר  7דקות של חוסר פעילות.
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תחילת העבודה
מסך סטטוס
מסך הסטטוס מכיל את הפרטים הבאים לגבי מצבים והגדרות ,כך שתוכל לראות
את הפרטים הבסיסיים לגבי ההגדרה הנוכחית במבט חטוף:
3

2

5

1

4

6
7

9

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

8

1מצב המצלמה
2סטטוס ™Protune
*
3סטטוס שליטה קולית
*
4סטטוס תקשורת אלחוטית
*
5סטטוס GPS
6הגדרות
7מספר הקבצים שצולמו או משך הסרטון
8נפח אחסון כרטיס  microSDשנותר (על סמך הכרטיס עם נפח האחסון הקטן
יותר שנותר)
9מצב הסוללה
*

הערה :הסמלים וההגדרות המוצגים במסך הסטטוס תלויים במצב המצלמה .אלה שבאיור לעיל
שייכים למצב 'וידיאו'.
*מופיע סמל אם הגדרה זו מופעלת
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ניווט במצלמת הGOPRO-
שינוי מצב הצילום וההגדרות
ה Fusion-כוללת ארבעה מצבי מצלמה( Video :וידיאו)( Photo ,תמונה)Time ,
( Lapseצילום דולג זמן) והגדרות.
]
וידיאו [
מצב וידיאו כולל מצב צילום אחד :וידיאו .לתיאור ,ראה מצב וידיאו :מצבי צילום
(עמ' .)36
]
[ Photo
מצב תמונה מציע שלושה מצבי צילום( Photo :תמונה)( Burst ,רצף) וNight-
(לילה) .לתיאורים ,ראה מצב תמונה :מצבי צילום (עמ' .)41
]
[ Time Lapse
מצב 'צילום דולג זמן' מכיל שלושה מצבי צילום( Time Lapse Video :וידיאו בצילום
דולג זמן)( Time Lapse Photo ,תמונה בצילום דולג זמן)Night Lapse Photo ,
(צילום דולג זמן לילה) .לתיאורים ,ראה מצב צילום דולג זמן :מצבי צילום (עמ' .)44
]
[ Settings
'הגדרות' מכיל את כל ההגדרות לכל מצב מצלמה .לפרטים ,ראה מצב וידיאו:
הגדרות (עמ'  ,)37מצב תמונה :הגדרות (עמ'  ,)42ו -מצב צילום דולג זמן :הגדרות
(עמ'  .)46הגדרות מכילות גם את התפריטים ( Connectionsחיבורים)Voice ,
( Controlשליטה קולית) ו( Preferences-העדפות).
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ניווט במצלמת הGOPRO-
1 .1כדי לשנות מצבים ,לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
כדי להגיע למצב הרצוי לך.

]

2 .2במקרה הצורך ,בחר הגדרות ומצב צילום חדשים:
] עד שתגיע
 .אלחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
] ,ואז לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
להגדרות [
באפשרות זו.
] עד שתגיע למצב
 .בלחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
המצלמה הרצוי לך.

 .גלחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
על הלחצן ( Shutterתריס) [
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] ,ולאחר מכן לחץ לחיצות חוזרות
] עד שתגיע למצב הצילום הרצוי לך.

ניווט במצלמת הGOPRO-
 .דלחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
לשנות.

] עד שתגיע אל ההגדרה שברצונך

] עד שתגיע

 .הלחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
לאפשרות הרצויה לך.
] עד שתגיע אל
 .ולחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
כדי
( Doneבוצע) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
לבחור באפשרות זו.
עצה של מומחה :כדי לצאת מההגדרות ולהתחיל לצלם באופן מיידי ,לחץ והחזק
].
את הלחצן ( Shutterתריס) [
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מפת המצבים וההגדרות

רצף

צילום לילה

חיבורים

תמונה בצילום דולג
זמן לילה

שדה ראייה
פריימים לשנייה
מרווח
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מצב תמונה  /תמונה
העדפות
Protune

מפת המצבים וההגדרות

קצב

מצב צילום דולג זמן

תבנית RAW

תמונה בצילום דולג זמן

רזולוציה

וידיאו בצילום דולג זמן

הגדרות

מצב וידיאו  /וידיאו

תריס

שליטה קולית
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טיפים לצילום עם FUSION
אם אינך מכיר צילום כדורי ,ב 360-מעלות ,תמצא למטה מספר טיפים שיסייעו לך
להפיק את התוצאות הטובות ביותר מ.Fusion-
•מצלמת  Fusionמצלמת את כל מה שמסביבך ,ללא תלות בכיוון שאליו היא
מופנית .אולם לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,כוון אחת מהעדשות ישירות
אל האובייקט הראשי.
•התכונה  OverCaptureמאפשרת לצלם תוכן בכל הכיוונים מנקודת מבט
יחידה .לכן אין צורך במצלמות רבות כל כך כדי להבטיח שתצא תמונה .תוכל
גם לבחור את התוכן החשוב לך לאחר הצילום.
•לקבלת התוצאות הטובות ביותר ,הצמד את  Fusionלתושבות שצורפו
למצלמה .שימוש בתושבות מרחיק את המצלמה מהיד ומסייע לצמצם את
הסיכוי שהיד תופיע בצילום.
•בעת שימוש ב Fusion-כמצלמה נישאת ביד ,ללא תושבת ,חבר את רוב
האצבעות שלך מתחת למצלמה ,ליד אצבעות ההרכבה .צורת אחיזה זו
מצמצמת את הסיכוי שהיד שלך תופיע בצילום:
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טיפים לצילום עם FUSION
•לשליטה רבה יותר במהלך העריכה ,צלם כש ProTune-מופעלת.
•על מנת למנוע עבודה נוספת במהלך העריכה ,אל תשעין את  Fusionעל צדה
בעת הצילום.
•חשוב על עריכה בעת הצילום עם  .Fusionלדוגמה ,זכור להסתיר את עצמך ואת
התושבות והציוד במקום שבו ניתן לטשטש אותם בקלות במהלך העריכה.
אזהרה :העדשה הכפולה של  Fusionאינה מוגנת ומועדת לשריטות,
אם לא שומרים עליה כראוי .תמיד אחסן את  Fusionעם המגן המיועד
לעדשה ,והימנע מהנחת העדשה על משטח כלשהו .שריטות בעדשה
אינן מכוסות במסגרת האחריות.
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QUIKCAPTURE
השיטה המהירה ביותר לצלם סרטונים או תמונות בצילום דולג זמן ב Fusion-היא
עם  .QuikCaptureמאחר שהמצלמה מופעלת רק בשעת צילום ,אפשר לחסוך כך
מתח סוללה.
כדי לצלם סוגי תוכן אחרים ,ראה צילום וידיאו ותמונות (עמ' .)26
צילום וידיאו בעזרת QUIKCAPTURE
1.1כאשר המצלמה כבויה ,לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [

].

המצלמה תופעל ,תשמיע צפצופים אחדים ותתחיל באופן אוטומטי לצלם
סרטון .נורית הסטטוס של המצלמה תהבהב כל עוד הצילום יימשך .רזולוציית
ברירת המחדל של וידיאו היא .5.2K30
].
2 .2כדי להפסיק לצלם ,לחץ שוב על הלחצן ( Shutterתריס) [
המצלמה תפסיק לצלם ,תשמיע צפצופים אחדים ותכבה את עצמה באופן
אוטומטי.
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QUIKCAPTURE
צילום דולג זמן בעזרת QUIKCAPTURE
מצב 'צילום דולג זמן' מושלם להצגת האופן שבו סצנה משתנה עם הזמן .עם
'תמונה בצילום דולג זמן' או 'תמונה בצילום דולג זמן לילה' תוכל לצלם סדרת
תמונות ,כדי להיות בטוח שלפחות אחת מהן יצאה כמו שרצית.
1 .1כאשר המצלמה כבויה ,לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ( Shutterתריס) [
עד שהצילום יתחיל.

]

 3שניות
המצלמה תופעל ,תשמיע צפצופים אחדים ותתחיל באופן אוטומטי לצלם במצב
הצילום הנוכחי' ,צילום דולג זמן' (קטע וידיאו בצילום דולג זמן ,תמונה בצילום
דולג זמן או תמונה בצילום דולג זמן לילה) .נורית הסטטוס של המצלמה
תהבהב פעם אחת עבור כל תמונה שתצולם.
].
2 .2כדי להפסיק לצלם ,לחץ שוב על הלחצן ( Shutterתריס) [
המצלמה תפסיק לצלם ,תשמיע צפצופים אחדים ותכבה את עצמה באופן
אוטומטי כדי לחסוך מתח בסוללה.
השבתת QUIKCAPTURE
התכונה  QuikCaptureמופעלת כברירת מחדל .כדי לכבות את התכונה ,חבר
את  Fusionאל אפליקציית  GoProוכבה את  QuikCaptureברשימת ההגדרות.
לפרטים ,ראה התחברות אל התקנים אחרים (עמ' .)33
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צילום וידיאו ותמונות
צילום וידיאו ותמונות
כמו כן תוכל להשתמש בשיטה מסורתית יותר לצילום וידיאו ותמונות ,שבה תשאיר
את המצלמה מופעלת ותצלם לפי הצורך .שלא כמו  ,QuikCaptureהמצלמה
נשארת מופעלת כשלא מצלמים ,ולכן עליך לכבות אותה באופן ידני כדי לחסוך
בחיי סוללה Fusion( .נכבית באופן אוטומטי לאחר  7דקות של חוסר פעילות).
.1
.2
.3
.4
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] כדי להפעיל את המצלמה.
1לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
2בחר מצב והגדרות .לפרטים ,ראה שינוי מצבים והגדרות (עמ' .)17
] .המצלמה תשמיע צפצוף ונורית
3לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
הסטטוס תהבהב כל עוד המצלמה מצלמת.
4כדי להפסיק לצלם וידיאו או צילום דולג זמן ,לחץ על הלחצן ( Shutterתריס)
] .המצלמה תשמיע צפצוף ונורית הסטטוס תהבהב במהירות.
[

צילום וידיאו ותמונות

הוספת תגיות HILIGHT
בעזרת תגיות  ,HiLightתוכל לסמן רגעים ספציפיים בסרטון תוך כדי צילום או
הפעלה .תגיות  HiLightיקלו עליך למצוא את הרגעים המוצלחים ביותר ולשתף
אותם.
כדי להוסיף תיוג  ,HiLightלחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
[ ] באפליקציית .GoPro

] או הקש על
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שליטה קולית בGOPRO-
תוכל לשלוט ב Fusion-בעזרת פקודות קוליות ספציפיות (ראה רשימה להלן).
הערה :הביצועים של 'שליטה קולית' תלויים במרחק ,בעוצמת הרוח וברמת הרעש בסביבה .הקפד
על ניקיון המצלמה והסר ממנה כל פיסת לכלוך.

שימוש בשליטה קולית
הפונקציה 'שליטה קולית' פועלת באופן מיטבי כאשר אתה קרוב למצלמת
ה GoPro-שלך.
] עד שתגיע להגדרות
1 .1לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות זו.
] ,ואז לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
[
] עד שתגיע אל
2 .2לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
].
האפשרות ( Voice Controlשליטה קולית) [
] ,ולאחר מכן לחץ על
3 .3לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי להפעיל את השליטה הקולית.
הלחצן ( Shutterתריס) [
הערה :כדי לחסוך בחיי הסוללה ,כבה את השליטה הקולית כשאינך משתמש בה.

] עד שתגיע לDone-
4 .4לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
(בוצע) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
באפשרות זו.
5 .5אמור פקודה מתוך רשימת פקודות קוליות (עמ' .)29
רשימת פקודות קוליות
בפונקציה 'שליטה קולית' עומדות לרשותך פקודות קוליות משני סוגים:
•פקודות פעולה גורמות לצילום מידי של סרטונים או תמונות .לדוגמה ,אם
הרגע הפסקת צילום וידיאו ,תוכל לומר את הפקודה ולצלם תמונה או להתחיל
בצילום דולג זמן – בלי לשנות תחילה את מצב המצלמה.
•פקודות מצב מסייעות לבחור מצב ולהשתמש בלחצן ( Shutterתריס)
] כדי לצלם.
[
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שליטה קולית בGOPRO-
המצלמה אינה חייבת להיות במצב מסוים כדי לצלם סרטונים או תמונות .תוכל
להשתמש בפקודות הפעולה מכל מצב .המצלמה תצלם סרטונים או תמונות
בהתאם להגדרות שכבר בחרת.
פקודת פעולה

תיאור

GoPro start recording

המצלמה מתחילה לצלם וידיאו

GoPro HiLight

המצלמה מוסיפה תגית  HiLightלסרטון
תוך כדי צילום

That was sick

המצלמה מוסיפה תגית  HiLightלסרטון
תוך כדי צילום

GoPro stop recording

המצלמה מפסיקה לצלם וידיאו

GoPro take a photo

המצלמה מצלמת תמונה יחידה

GoPro shoot burst

המצלמה מצלמת תמונת רצף

GoPro start time lapse

המצלמה מתחילה בצילום דולג זמן

GoPro stop time lapse

המצלמה מפסיקה את הצילום דולג הזמן

GoPro turn off

המצלמה כבה
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שליטה קולית בGOPRO-
פקודת מצב

תיאור

GoPro Video mode

משנה את מצב המצלמה לווידיאו (אינו
מצלם וידיאו)

GoPro Photo mode

להחלפת מצב המצלמה ל'תמונה' (לא
מתבצע צילום של תמונות)

GoPro Burst mode

להחלפת מצב המצלמה ל'רצף' (לא מתבצע
צילום רצף של תמונות)

GoPro Time Lapse mode

להחלפת מצב המצלמה ל'צילום דולג זמן'
(לא מתבצע צילום דולג זמן של תמונות)

לקבלת רשימת הפקודות העדכנית ביותר ,עבור אל .gopro.com/help
עצה של מומחה :אם אתה מצלם וידיאו או צילום דולג זמן ,עליך להפסיק את
הצילום לפני שתוכל להחיל פקודה חדשה.
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שליטה קולית בGOPRO-
שינוי שפת השליטה הקולית
] עד שתגיע להגדרות
1 .1לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות זו.
] ,ואז לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
[
] עד שתגיע אל
2 .2לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
].
האפשרות ( Voice Controlשליטה קולית) [
] עד שתגיע לאפשרות
3 .3לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] ,ולאחר מכן לחץ על
( Voice Control Languageשפת שליטה קולית) [
] כדי לבחור שפה חדשה.
הלחצן ( Shutterתריס) [
] כדי להדגיש את ( Doneבוצע) ,ולאחר
4 .4לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות זו.
מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
כיבוי השליטה הקולית
] עד שתגיע להגדרות
1 .1לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
] ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
[
באפשרות זו.
] עד שתגיע אל
2 .2לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
].
האפשרות ( Voice Controlשליטה קולית) [
] ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן Shutter
3 .3לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לכבות את השליטה הקולית.
(תריס) [
] עד שתגיע לDone-
4 .4לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
(בוצע) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
באפשרות זו.
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הפעלה חוזרת של תוכן
באפשרותך להפעיל שוב את התוכן במחשב או בהתקן הנייד.
הצגת סרטונים ותמונות במחשב
כדי להציג סרטונים או תמונות במחשב ,עליך להעביר תחילה את הקבצים אל
המחשב .לפרטים ,ראה הורדת תוכן מהמצלמה (עמ' .)35
תוכל להכניס את כרטיסי ה microSD-ישירות לתוך מחשב.

הצגת סרטונים ותמונות בהתקן נייד
1 .1חבר את המצלמה לאפליקציית  .GoProלפרטים ,ראה התחברות אל התקנים
אחרים (עמ' .)33
2 .2בעזרת הפקדים ביישום ,הפעל את מה שצילמת והצג בטלפון החכם או
בטאבלט .ניתן להזיז את ההתקן עצמו או לנווט בעזרת מסך המגע כדי לבדוק
את תמונת ה 360-מעלות המלאה.
עצה של מומחה :בעת הפעלה של הסרטון בעזרת אפליקציית  ,GoProתוכל לסמן
] כדי להוסיף תיוג .HiLight
את הרגעים הטובים ביותר על-ידי הקשה על
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התחברות אל התקנים אחרים
התחברות לאפליקציית GOPRO
אפליקציית  GoProמאפשרת לך לשלוט במצלמה מרחוק באמצעות טלפון חכם או
טאבלט .התכונות כוללות שליטה מלאה במצלמה ,תצוגה מקדימה חיה ,הפעלה
ושיתוף תוכן ,ועדכוני תוכנה של המצלמה.
התחברות ראשונה לאפליקציית GoPro
1 .1הורד את אפליקציית  GoProאל ההתקן הנייד שברשותך מApple © App-
©  Storeאו מ.Google Play™-
2 .2פעל לפי הנחיות האפליקציה שיוצגו במסך כדי לחבר את המצלמה.
התחברות לאפליקציית GoPro
לאחר ההתחברות הראשונה אל אפליקציית  ,GoProתוכל להתחבר בעתיד דרך
] במצלמה.
התפריט( Connectionsחיבורים) [
1 .1הפעלת החיבור האלחוטי במצלמה:
] עד שתגיע
 .אלחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
] ,ואז לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
להגדרות [
באפשרות זו.
] עד שתגיע
 .בלחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
].
לאפשרות ( Connectionsחיבורים) [
] כדי להדגיש את האפשרות Turn
 .גלחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי
( Onהפעל) ,לאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
לבחור באפשרות זו.
] כדי להדגיש את האפשרות Yes
 .דלחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כד לבחור את
(כן) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
החיבור האלחוטי.
] עד שתגיע אל
 .הלחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
כדי
( Doneבוצע) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
לבחור באפשרות זו.
2 .2באפליקציית  ,GoProפעל לפי ההנחיות שיוצגו במסך כדי לחבר את המצלמה.
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התחברות אל התקנים אחרים
התחברות אל שלט רחוק חכם או REMO
לפרטים על חיבור  Fusionאל השלט הרחוק החכם או אל ( Remoשלט רחוק
מופעל קולית מוגן מים) ,ראה את המדריך למשתמש של המכשיר בכתובת
.gopro.com/help
התחברות אל התקני BLUETOOTH
תוכל לחבר מצלמת  GoProלהתקני  Bluetoothהרושמים נתונים סטטיסטיים על
הפעילות שלך .הנתונים יתווספו באופן אוטומטי לסרטון שתצלם כדי ליצור תיעוד
מרתק יותר של הפעילות שלך.

1 .1חבר את המצלמה אל אפליקציית  .GoProלפרטים ,ראה התחברות
לאפליקציית ( GoProעמ' .)33
2 .2באפליקציה ,פתח את הגדרות המצלמה והקש על Bluetooth Devices
(התקני .)Bluetooth
3 .3פעל לפי ההנחיות שיוצגו במסך.
שינוי מהירות החיבור
כברירת מחדל ,מצלמת ה GoPro-מתחברת אל התקנים אחרים בתדר  5Ghzשל
 .Wi-Fiתדר זה מציע מהירות העברה גדולה יותר משל תדר  .2.4GHzמהירות
ההעברה תשפיע על משך הזמן שיידרש להעתקת סרטונים ותמונות אל הטלפון
שלך.
אפשרות השימוש בתדר  5GHzתלויה בטלפון שלך ובאזור שאתה נמצא בו .בכל
מקרה ,ניתן לעבור לתדר  2.4GHzשל .Wi-Fi
] עד שתגיע להגדרות
1.1לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות זו.
] ,ואז לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
[
] עד שתגיע לאפשרות
2.2לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
].
( Connectionsחיבורים) [
] כדי להדגיש את ( Bandתדר).
3.3לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות .2.4GHz
4.4לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
] כדי להדגיש את ( Doneבוצע) ,ולאחר
5.5לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות זו.
מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
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הורדת תוכן מהמצלמה
 Fusion Studioהוא תוכנה חינמית של GoProשמאפשרת לך לייבא ,לתפור,
לחתוך ולשתף תוכן שצולם ב 360-מעלות .למרות שהסרטונים של Fusion
מצולמים משדה ראייה כדורי ,תכונת  Overcaptureמסייעת לך להוציא וידיאו
באיכות גבוהה של  ,1080p30שמותאם באופן אופטימלי למסכים שטוחים.
הורדת תוכן מהמצלמה למחשב
כדי להפעיל סרטונים או תמונות במחשב או בהתקן אחסון בנפח גדול ,עליך
להעביר תחילה את הקבצים אל המחשב .ההעברה גם מפנה מקום בכרטיסי
ה microSD-ומאפשרת לך לתעד תוכן חדש.
1 .1הורד והתקן את  Fusion Studioמהכתובת .gopro.com/apps
2 .2חבר את המצלמה למחשב שלך בכבל ה USB-C-המצורף.
3 .3הפעל את המצלמה ובצע את ההנחיות שבתוכנה כדי להציג ולתפור את התוכן.
הורדת תוכן באמצעות קורא כרטיסים
כדי להוריד תמונות בתבנית  ,RAWעליך להשתמש בקורא כרטיסים.
1 .1הורד והתקן את  Fusion Studioמהכתובת .gopro.com/apps
2 .2עבור כל כרטיס  ,microSDבצע את הצעדים הבאים:
 .אהכנס כרטיס  microSDאל תוך קורא כרטיסים ,וחבר את קורא
הכרטיסים למחשב.
 .בהשתמש בנווט הקבצים במחשב כדי להעביר ידנית את הקבצים
מהכרטיס אל המחשב.
3 .3פתח את  Fusion Studioובצע את ההנחיות שבמסך כדי להציג ולתפור את
התוכן.
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מצב וידיאו :מצב צילום
מצב וידיאו כולל מצב צילום אחד :וידיאו (ברירת המחדל) .לפרטים על אופן השינוי
של הגדרות ,ראה שינוי מצבים והגדרות (עמ' .)17
וידיאו
מצב צילום זה מצלם וידיאו .ברירת המחדל לרזולוציה היא  .5.2K30לפרטים
נוספים ,עיין בנושאים הבאים:
רזולוציות וידיאו ב( Fusion-עמ' )39
( Protuneעמ' )50
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מצב וידיאו :הגדרות
רזולוציית וידיאו
המונח 'רזולוציית וידיאו' ( )RESמתייחס למספר הקווים האופקיים בסרטון.
לדוגמה ,ערך של  3Kמשמעותו שהסרטון כולל  3000קווים אופקיים ,שכל אחד
מהם ברוחב  1504פיקסלים .ככל שמספר הקווים והפיקסלים גבוה יותר ,רמת
הפירוט והבהירות עולות .לכן סרטון ברזולוציה של  5.2Kנחשב לבעל איכות
גבוהה יותר מאשר סרטון ברזולוציה של  3Kמשום שיש בו  4992קווים ,כל אחד
מהם ברוחב של  2496פיקסלים..
5.2K

3K
1080p
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מצב וידיאו :הגדרות
היעזר בטבלה כדי לקבוע את הרזולוציה המתאימה ביותר לפעילות שלך.
רזולוציית וידיאו

שימוש מיטבי

5.2K30

תוכן יפהפה ברזולוציה גבוהה .מאפשר סרטוני
 1080p30 OverCaptureשיש להם מראה ותחושה
של מצלמת  GoProהמסורתית .תוצאות באזור
תצוגה גדול ,ולכן מומלץ ברוב המצבים.

3K60

קצב פריימים (מסגרות) גבוה יוצר את התוצאה
החלקה והסוחפת ביותר לצילום של פעילויות אקשן
מהיר .מאפשר סרטוני  OverCaptureעם פריים קבוע
של  .720p60מספר הפריימים לשנייה ( )FPSהזה
מעניק לך את ההצגה הטבעית ביותר בצגי ראש
( ,)HMDומאפשר תנועה איטית במהלך עריכה.

38

מצב וידיאו :הגדרות
פריימים לשנייה ()FPS
המונח פריימים לשנייה ( )FPSמתייחס למספר הפריימים של וידיאו שהמצלמה
מצלמת בכל שנייה.
בבחירת שילוב של רזולוציה ו ,FPS-הבא בחשבון את הפעילות שאתה מתכוון.
לפרטים נוספים ,ראה רזולוציית וידיאו (עמ' .)37
יחס תצוגה
רזולוציות הווידיאו ב Fusion-מצולמות עם יחס תצוגה של  ,16:9שהוא סטנדרטי
עבור טלוויזיות ותוכניות עריכה.
שדה ראייה ()FOV
המונח שדה ראייה ( )FOVמתייחס לכמה מהסצנה (במעלות) ניתן לצלם דרך
עדשת המצלמה .שדה ראייה של שדה הראייה לכל סרטוני  Fusionהוא כדורי,
ולוכד מבט של  360מעלות.
רזולוציות וידיאו בFUSION-
רזולוציית
וידיאו ()RES

)FPS (NTSC/PAL

( 5.2Kברירת
מחדל)

30/25

כדורי

3K

60/50

כדורי

*

שדה ראייה

רזולוציית
מסך
4992X2496
3000X1504

* NTSCו PAL-הם סוגים של פורמט וידיאו ,בהתאם לאזור שאתה נמצא בו .לפרטים נוספים ,ראה
תבנית וידיאו (עמ' .)54
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מצב וידיאו :הגדרות
רזולוציה גבוהה/קצב פריימים גבוה
בעת צילום וידיאו ברזולוציה גבוהה או בקצב פריימים גבוה בטמפרטורת סביבה
חמה ,המצלמה עשויה להתחמם ולצרוך יותר מתח.
נוסף לכך ,שימוש במצלמה בסביבה לא מאווררת ושימוש באפליקציית GoPro
מגבירים עוד יותר את טמפרטורת המצלמה ואת צריכת המתח ומקטין את משך
הצילום האפשרי עם המצלמה.
המצלמה תוכננה כך שתזהה התחממות יתר ותכבה את עצמה באופן אוטומטי,
על פי הצורך .במצב של התחממות יתר ,תוצג במסך המצלמה הודעה על כיבוי
המצלמה .לפרטים ,ראה הודעות חשובות (עמ' .)56
בעת צילום מצבי וידיאו עתירי ביצועים ,צלם קטעי וידיאו קצרים יותר של מצבים
נייחים ו/או הגבל את השימוש בתכונות המגבירות את צריכת המתח ,כמו
אפליקציית  .GoProכדי לשלוט מרחוק במצלמה בטמפרטורות גבוהות ,היעזר
בשלט רחוק של  GoProאו ב( Remo-שלט רחוק מופעל קולית מוגן מים) (שני
הפריטים לרכישה בנפרד) במקום באפליקציית .GoPro

PROTUNE
 Protuneזמין רק עבור מצב צילום וידיאו .לפרטים על הגדרות  ,Protuneראה
( Protuneעמ' .)50
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מצב תמונה :מצבי צילום
מצב ( Photoתמונה) מציע שלושה מצבי צילום( Single :יחיד  -ברירת המחדל),
( Nightלילה) ו( Burst-רצף) .כל התמונות מצולמות ברזולוציה של  18מגה-פיקסל
עם שדה ראייה כדורי .לכל מצב צילום הגדרות משלו .לפרטים על אופן השינוי של
הגדרות ,ראה שינוי מצבים והגדרות (עמ' .)17
יחיד
האפשרות  Singleמצלמת תמונה יחידה כשלוחצים על הלחצן ( Shutterתריס).
לפרטים נוספים ,עיין בנושאים הבאים:
תבנית ( RAWעמ' )43
( Protuneעמ' )50
לילה
מצב 'לילה' מתאים לצילום של תמונות בתאורה חלשה או בחשכה .בסביבות
חשוכות ,התריס יישאר פתוח יותר זמן כדי לאפשר כניסה של יותר אור ,לכן לא
מומלץ להשתמש במצב 'צילום לילה' לאחיזה ידנית במצלמה או אפילו לצילום
כאשר המצלמה מורכבת על חצובה ,אם היא עלולה לזוז תוך כדי החשיפה.
לפרטים נוספים ,עיין בנושאים הבאים:
תריס (צילום לילה) (עמ' )42
( Protuneעמ' )50
רצף
במצב 'רצף' ,המצלמה תצלם עד  30תמונות בשנייה ,לכן מצב זה מושלם לצילום
של פעילויות עם תנועה מהירה .לפרטים נוספים ,עיין בנושאים הבאים:
קצב (עמ' )42
( Protuneעמ' )50
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מצב תמונה :הגדרות
( RATEקצב)
הגדרה זו חלה רק במצב ( Burstרצף) .קצבים זמינים:
• 30תמונות בתוך  ,3 ,2 ,1או  6שניות
• 10תמונות בתוך  ,2 ,1או  3שניות
• 5תמונות בשנייה
• 3תמונות בשנייה
קצב ברירת המחדל הוא  30תמונות בשנייה.
תריס (צילום לילה)
במצב ( Photoתמונה) ,התכונה ( Shutterתריס) מתייחסת לצילום לילה
בלבד .בעזרת הגדרה זו תוכל לקבוע את משך הזמן שבו התריס יישאר פתוח.
האפשרויות להגדרה זו הן 'אוטומטי' ו 20 ,10 ,5 ,2-ו 30-שניות .ברירת המחדל
היא  2שניות.
הגדרות

דוגמאות

( Autoאוטומטי ,עד 2
שניות)

זריחה ,שקיעה ,שחר ,דמדומים ,לילה

 2שנ' 5 ,שנ' 10 ,שנ'

שחר ,בין ערביים ,דמדומים ,תנועה על כביש בלילה,
גלגל ענק ,זיקוקים ,ציורי אור

 20שנ'

שמיים בלילה (עם אור)

 30שנ'

כוכבים בלילה ,שביל החלב (חשכה מוחלטת)

עצה של מומחה :כדי לצמצם את מידת הטשטוש ב'צילום לילה' ,הרכב את
המצלמה על חצובה או הצב אותה על משטח יציב אחר שאינו עשוי לזוז.

42

מצב תמונה :הגדרות
תבנית RAW
כאשר הגדרה זו מופעלת ,כל תמונה תצולם בלוויית תמונת  .jpgלצפייה מידית
במצלמה או לשיתוף דרך אפליקציית  .GoProתמונות בתבנית  RAWיישמרו
כקובצי  ,.gprהמבוססים על תבנית  .dngשל  .Adobeניתן להשתמש בקבצים
אלה בתוכנת Adobe Camera Raw( ,)ACRגרסה  9.7ומעלה .ניתן להשתמש גם
בתוכנת ( Adobe Photoshop Lightroom CCמהדורה  2015.7ומעלה) ובתוכנת
( Adobe Photoshop Lightroom 6גרסה  6.7ומעלה).
תבנית  RAWזמינה רק למצב צילום תמונה .האפשרויות בהגדרה זאת הן Off
(כבוי) (ברירת המחדל) ו( On-מופעל).
עצה של מומחה :תמונות בתבנית  .gprיישמרו באותו מיקום ויקבלו אותו שם
קובץ כקובצי ה .jpg-כדי לגשת אליהם ,הכנס את כרטיסי ה microSD-לקורא
כרטיסים ואתר את הקבצים בעזרת סייר הקבצים במחשב שלך.

PROTUNE
במצב תמונה Protune ,זמין בכל מצבי הצילום ( – Photoתמונה – Night ,לילה,
 – Burstרצף) .לפרטים על הגדרות  ,Protuneראה ( Protuneעמ' .)50
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מצב 'צילום דולג זמן' :מצבי צילום
מצב 'צילום דולג זמן' מכיל שלושה מצבי צילום( Time Lapse Video :וידיאו
בצילום דולג זמן  -ברירת המחדל) ו( Night Lapse Photo-צילום דולג זמן לילה).
לכל מצב צילום הגדרות משלו .לפרטים על אופן השינוי של הגדרות ,ראה שינוי
מצבים והגדרות (עמ' .)17
( TIME LAPSE VIDEOוידיאו בצילום דולג זמן)
מצב 'וידיאו בצילום דולג זמן' יוצר וידיאו מפריימים שצולמו במרווחי זמן ספציפיים.
באמצעות מצב זה ניתן לצלם אירוע צילום דולג זמן ולצפות בו או לשתף אותו מיד
כסרטון .וידיאו בצילום דולג זמן זמין בשתי הרזולוציות ,ומצולם ללא אודיו.
רזולוציית ברירת המחדל של 'וידיאו בצילום דולג זמן' היא  ,5.2K30ומרווח ברירת
המחדל הוא  0.5שנייה .לפרטים נוספים ,עיין בנושאים הבאים:
רזולוציות וידיאו ב( Fusion-עמ' )39
מרווח (צילום דולג זמן) (עמ' )47
( TIME LAPSE PHOTOתמונה בצילום דולג זמן)
במצב 'תמונה בצילום דולג זמן' ,המצלמה מצלמת סדרה של תמונות במרווחים
ספציפיים .השתמש במצב זה לצילום תמונות של פעילות ובחר את הטובות ביותר
בהמשך.
מרווח ברירת המחדל של 'תמונה בצילום דולג זמן' היא  0.5שנייה .לפרטים
נוספים ,עיין בנושאים הבאים:
מרווח (צילום דולג זמן) (עמ' )47
( Protuneעמ' )50
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מצב 'צילום דולג זמן' :מצבי צילום
( NIGHT LAPSE PHOTOתמונה בצילום דולג זמן לילה)
במצב 'צילום דולג זמן לילה' ,המצלמה מצלמת סדרה של תמונות במרווחים
ספציפיים ,בתנאי תאורה מינימליים .בסביבות חשוכות ,התריס יישאר פתוח יותר
זמן כדי להכניס יותר אור.
עבור תמונה בצילום דולג זמן לילה ,ברירת המחדל למרווח היא ( Autoאוטומטי),
והגדרת ברירת המחדל לתריס היא  2שניות .לפרטים נוספים ,עיין בנושאים
הבאים:
תריס (צילום דולג זמן) (עמ' )49
מרווח (צילום דולג זמן) (עמ' )47
( Protuneעמ' )50
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מצב 'צילום דולג זמן' :הגדרות
רזולוצייה ושדה ראייה בקטע וידיאו בצילום דולג זמן
המונח 'רזולוציית וידיאו' ( )RESמתייחס למספר הקווים האופקיים בסרטון.
לדוגמה ,ערך של  3Kמשמעותו שהסרטון כולל  3000קווים אופקיים ,שכל אחד
מהם ברוחב  1504פיקסלים .ככל שמספר הקווים והפיקסלים גבוה יותר ,רמת
הפירוט והבהירות עולות .לכן סרטון ברזולוציה של  5.2Kנחשב לבעל איכות
גבוהה יותר מאשר סרטון ברזולוציה של  3Kמשום שיש בו  5228קווים ,כל אחד
מהם ברוחב של  2624פיקסלים.
המונח שדה ראייה ( )FOVמתייחס לכמה מהסצנה (במעלות) ניתן לצלם דרך
עדשת המצלמה.
קטע וידיאו בצילום דולג זמן זמין בכל הרזולוציות.
שדה ראייה ( )FOVלצילום דולג זמן
שדה הראייה לכל מצבי הצילום דולג הזמן הוא 'כדורי'.
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מצב 'צילום דולג זמן' :הגדרות
מרווח (צילום דולג זמן)
הגדרת ( Intervalמרווח) קובעת את משך הזמן בין פריים לפריים.
מרווחים לצילום של סרטונים או תמונות בצילום דולג זמן
המרווחים הזמינים לווידיאו בצילום דולג זמן הם ( 0.5ברירת המחדל),10 ,5 ,2 ,1 ,
 30ו 60-שניות.
מרווח

דוגמאות

 0.5עד  2שניות

גלישת גלים ,רכיבה על אופניים או ספורט מסוג אחר

 2שניות

פינת רחוב סואנת

 5עד  10שניות

עננים או סצנות חוץ שנמשכות זמן רב

 10עד  60שניות

פעילויות ממושכות כמו הקמת בניין או יצירת אמנות
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מצב 'צילום דולג זמן' :הגדרות
מרווחים בתמונת 'צילום דולג זמן לילה'
המרווח יקבע את קצב הצילום של התמונות הבדידות .המרווחים הזמינים ל'צילום
דולג זמן לילה' הם ( Autoאוטו') ,20 ,15 ,10 ,5 ,4 ,ו 30-שניות וכן 30 ,5 ,2 ,1
ו 60-דקות.
ההגדרה ( Autoאוטו') ,שהיא ברירת המחדל ,מתאימה את המרווח להגדרת
( Shutterתריס) .לדוגמה ,אם הערך ב( Shutter-תריס) הוא  10שניות והגדרת
( Intervalמרווח) היא ( Autoאוטו') ,המצלמה תצלם תמונה אחת  -10שניות.
תמונות מצולמות ברזולוציה של  18מגה-פיקסל.
מרווח

דוגמאות

( Autoאוטו')

נהדר לכל סוגי החשיפה .צילום מהיר ככל האפשר,
בהתאם להגדרה של [ Shutterתריס].

 5 -4שניות

נוף עירוני בערב ,תאורת רחוב ,סצנות עם תנועה

 15-10שניות

תאורה חלשה עם שינויים איטיים בסצנה ,כמו למשל
עננים בליל ירח

 3 0-20שניות

תאורה חלשה מאוד או שינויים איטיים במיוחד
בסצנה ,כמו למשל תנועת כוכבים עם תאורת סביבה
מינימלית או תאורת רחוב
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מצב 'צילום דולג זמן' :הגדרות
תריס (צילום דולג זמן)
במצב 'צילום דולג זמן' ,הגדרה זו חלה רק על תמונת 'צילום דולג זמן לילה'.
בעזרת ההגדרה ( Shutterתריס) זו תוכל לקבוע את משך הזמן שבו הלחצן
התריס יישאר פתוח .ברירת המחדל היא  2שניות.
היעזר בטבלה כדי לבחור את הרזולוציה המתאימה ביותר לפעילות שלך:
הגדרות

דוגמאות

( Autoאוטומטי,
עד  2שניות)

זריחה ,שקיעה ,שחר ,דמדומים ,לילה

 2שנ' 5 ,שנ' 10 ,שנ'

שחר ,בין ערביים ,דמדומים ,תנועה על כביש בלילה,
גלגל ענק ,זיקוקים ,ציורי אור

 15שנ' 20 ,שנ'

שמיים בלילה (עם אור)

 30שנ'

כוכבים בלילה ,שביל החלב (חשכה מוחלטת)

עצה של מומחה :כדי לצמצם את מידת הטשטוש בצילום במצב 'צילום דולג זמן
לילה' ,הרכב את המצלמה על חצובה של  Fusion Gripאו הצב אותה על משטח
יציב אחר שאינו עשוי לזוז.
PROTUNE
במצב 'צילום דולג זמן לילה' Protune ,זמין ל'תמונה בצילום דולג זמן' ולתמונת
'צילום דולג זמן לילה' .לפרטים על הגדרות  ,Protuneראה ( Protuneעמ' .)50

49

PROTUNE
התכונה  Protuneמסייעת לך למצות את הפוטנציאל המלא של המצלמה וליצור
תמונות באיכות מהממת ,צילומי וידיאו באיכות קולנועית ותמונות עם מיטוב
להפקות מקצועיות .התכונה  Protuneמאפשרת ליוצרי תוכן יותר גמישות ויעילות
מאי פעם בתהליכי העבודה.
התכונה  Protuneמתאימה לעבודה עם כלים מקצועיים לתיקון צבעFusion ,
 Studioותוכנות אחרות לעריכת סרטונים ותמונות.
בעזרת  Protuneניתן לשלוט ידנית ב ISO-ו EV Comp-כדי להגיע לשליטה
מתקדמת והתאמה אישית של צילומי סרטונים ותמונות.
PROTUNE
התכונה  Protuneזמינה כהגדרה מתקדמת במצבי צילום נתמכים .האפשרויות
בהגדרה זאת הן ( Offכבוי) (ברירת המחדל) ו( On-מופעל) .כאשר התכונה
] מוצגת במסכי המצלמה.
 Protuneמופעלת ,ההודעה [
 Protuneאינה זמינה לצילום וידיאו בצילום דולג זמן Protune .זמין בכל רזולוציות
הווידיאו והתמונות.
השינויים שתערוך בהגדרות  Protuneבמצב צילום נתון יחולו רק על אותו מצב
צילום .לדוגמה ,אם תשנה את הערך של  EV Compל'צילום לילה' ,הדבר לא
ישפיע על הערך של  EV Compעבור תמונות 'רצף'.
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PROTUNE
ISO
הגדרות  ISOקובעות את רגישות המצלמה לאור ,ויוצרות איזון בין בהירות לבין
הרעש (גרעיניות) הנוצר בתמונה .המונח 'רעש תמונה' מתייחס לדרגת הגרעיניות
בתמונה.
בתאורה חלשה ,ערכי  ISOגבוהים יותר מניבים תמונות בהירות יותר ,אך גם יותר
גרעיניות .ערכים נמוכים מניבים פחות גרעיניות ,אך תמונות כהות יותר .בעקבות
שינוי ההגדרה ,מסך המגע יציג באופן מידי את ההשפעה על התמונה.
ערכי  ISOלתמונות:

100

400

200

תמונה בהירה יותר
יותר גרעיניות בתמונה

800

תמונה חשוכה יותר
פחות גרעיניות בתמונה

ערכי  ISOלווידיאו:

400
תמונה בהירה יותר
יותר גרעיניות בתמונה

1600

6400
תמונה חשוכה יותר
פחות גרעיניות בתמונה
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PROTUNE
התנהגות ה ISO-תלויה בערך שבהגדרה ( Shutterתריס):
•תריס מוגדר ל'אוטומטי' :ערך  ISOשתבחר יתפקד כערך  ISOהמרבי .ייתכן
שערך  ISOשיחול יהיה נמוך יותר ,בהתאם לתנאי התאורה .ערכי  ISOזמינים
הם .400 ,800 ,1200 ,1600 ,3200 ,6400
•התריס אינו מוגדר לאוטומטי ( :)Autoערך  ISOשאתה בוחר משמש כערך ISO
] בתחתית המסך כדי לנעול את הערך .ערכי ISO
המרבי ,אלא אם תקיש על [
זמינים הם  ,800 ,1200 ,1600 ,3200 ,6400ו.400-
EXPOSURE VALUE COMPENSATION()EV COMP
(קיזוז ערך חשיפה)
הגדרת ( Exposure Value Compensationקיזוז ערך חשיפה) משפיע על בהירות
הסרטון או התמונה .התאמת הגדרה זו תוכל לשפר את איכות התמונה בעת צילום
בסביבות עם ניגודיות בתנאי התאורה.
הערכים האפשריים בהגדרה זו הם  –2.0עד  .+2.0ברירת המחדל היא  .0ככל
שהערך גבוה יותר ,התמונה תהיה בהירה יותר.
עצה של מומחה :הגדרת קיזוז ערך החשיפה מתאימה את הבהירות במסגרת
הגדרת  ISOהקיימת .אם רמת הבהירות כבר הגיעה לערך שבהגדרת הISO-
בסביבה עם תאורה חלשה ,לא תהיה להגדרת קיזוז ערך החשיפה שום השפעה.
כדי להמשיך בהגדלת הבהירות ,בחר ערך  ISOגבוה יותר.
( RESETאיפוס)
אפשרות זאת גורמת לאיפוס של כל הגדרות  Protuneלערכי ברירת המחדל.

52

התאמה אישית של הGOPRO-
משינוי עוצמת הצפצוף ועד כיבוי נוריות הסטטוס ,תוכל להגדיר את המצלמה שלך
כך שתפעל בדרך הרצויה לך.
שינוי העדפות
] עד שתגיע להגדרות
1 .1לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
] ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
[
באפשרות זו.
] עד שתגיע אל
2 .2לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
].
'העדפות' [
] עד שתגיע אל ההגדרה
3 .3לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
שברצונך לשנות.
] כדי לבחור אפשרות חדשה.
4 .4לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
] עד שתגיע לDone-
5 .5לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
(בוצע) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
באפשרות זו.
( BEEP VOLUMEעוצמת צפצוף)
להגדרת עוצמת הקול של התרעות מה .GoPro-האפשרויות הן ( Offכבוי)Low ,
(נמוך)( Medium ,בינוני) ,ו( High-גבוה  -ברירת המחדל).
נורית חיווי
להגדרת הבהוב בנוריות הסטטוס .האפשרויות הן ( All Onכולן דולקות ,ברירת
המחדל) ו( All Off-כולן כבויות).
עצה של מומחה :כבה את נוריות הסטטוס אם אתה מצלם באזור שיש בו חלונות
או מראות העלולות להחזיר אור וליצור השתקפות בתמונה.
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התאמה אישית של הGOPRO-
DATE

TIME

התאריך והשעה מתעדכנים באופן אוטומטי בעת חיבור המצלמה לאפליקציית
 GoProאו אל  .Fusion Studioעם זאת ,תוכל לשנות את ההגדרות באופן ידני אם
יהיה צורך בכך.

הערה :אם הסוללה לא הייתה בתוך המצלמה פרק זמן ממושך ,תצטרך לאפס את התאריך והשעה
(באופן אוטומטי או ידני).

GPS
לתיעוד המיקום שבו צילמת את הסרטון ו/או התמונות .כדי להציג את הפרטים
הללו ,הצג את הסרטון או את התמונות בשולחן עבודה או יישום תואם לנייד.
לפרטים ,עבור אל .gopro.com/help
הגדרה זו זמינה רק כשמחברים את  Fusionלאפליקציית  .GoProלפרטים ,ראה
התחברות לאפליקציית ( GoProעמ' .)33
( VIDEO FORMATתבנית וידיאו)
להגדרת קצב הפריימים האזורי שהמצלמה תחיל בצילום סרטונים ובהפעלתם
בטלוויזיה רגילה או  .HDTVבחירת האפשרות המתאימה לאזורך תסייע למנוע
הבהובים בעת צילום של סרטונים בתוך מבנים.
הגדרה

תיאור

( NTSCברירת מחדל)

בחר אפשרות זאת כדי להפעיל סרטונים שצילמת
בטלוויזיות ( NTSCרוב ההתקנים בצפון אמריקה)

PAL

בחר אפשרות זאת כדי להפעיל סרטונים שצילמת
בטלוויזיות ( PALרוב ההתקנים מחוץ לצפון
אמריקה)
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התאמה אישית של הGOPRO-
מסך סטטוס ( LIGHTאור)
שולט בתאורה האחורית במסך הסטטוס .האפשרויות בהגדרה זאת הן On
(מופעל) (ברירת המחדל) ו( Off-כבוי).
( LANGUAGEשפה)
קובע את שפת ממשק המשתמש במצלמה .הגדרה זו זמינה רק כשמחברים את
 Fusionלאפליקציית  .GoProלפרטים ,ראה התחברות לאפליקציית ( GoProעמ' .)33
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הודעות חשובות
 Fusionמתריעה אם יש בעיה עם המצלמה או כרטיסי ה .microSD-ההודעות
החשובות ביותר שעשויות להופיע מוצגות למטה.
הודעת טמפרטורה
 TOO HOTSHUTTING
DOWN

מוצגת הודעה במסך הסטטוס כאשר המצלמה מתחממת
יתר על המידה וחייבת להתקרר .פשוט הנח לה להתקרר
לפני שאתה חוזר להשתמש בה .המצלמה תוכננה כך
שתזהה התחממות יתר ותכבה את עצמה באופן אוטומטי,
על פי הצורך.

סמל 'תיקון קבצים'
אם צילום הווידיאו נפסק בפתאומיות והקובץ לא נשמר
באופן תקין ,ייתכן שהקובץ פגום .במקרה כזה ,המצלמה
מציגה את ההודעה  .FILE DAMAGEDלחץ על הלחצן
FILE DAMAGED
( Shutterתריס) כדי לתקן את הקובץ .בסיום התהלך ,תוצג
הודעה על הצלחת/כישלון התיקון .לחץ על לחצן כלשהו כדי
להמשיך להשתמש במצלמה.
הודעות כרטיס הMICROSD-

NO SD

(אין כרטיס  SDבמצלמה .כדי לצלם סרטונים ותמונות,
יש להתקין במצלמה כרטיס ,microSD microSDHCאו
( microSDXCלרכישה בנפרד) .ההודעה מציינת איזה
כרטיס חסר.

כרטיסי SD
מלאים

הכרטיסים מלאים .מחק קבצים אחדים או הכנס כרטיסים
אחרים.

SD ERROR

המצלמה לא מצליחה לקרוא את תבנית הכרטיס .פרמט את
הכרטיסים לשימוש במצלמה.
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איפוס הGOPRO-
הפעלה מחדש של הGOPRO-
] למשך 8
אם המצלמה לא מגיבה ,לחץ והחזק את הלחצן ( Modeמצב) [
שניות כדי לכבות את המצלמה ולאחר מכן הפעל אותה מחדש .כל ההגדרות שלך
יישמרו.
איפוס כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל
אפשרות זאת מאפסת את כל הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל ,מלבד
תאריך ,שעה ,שם המצלמה והסיסמה.
1 .1חבר  Fusionלאפליקציית GoPro
2 .2פתח את ההגדרות והקש על ( Reset Defaultsאיפוס ברירות מחדל).
לפרטים ,ראה התחברות אל התקנים אחרים (עמ' .)33
איפוס החיבורים
אפשרות זאת תמחק את רשימת החיבורים ותגרום לאיפוס סיסמת המצלמה.
לאחר איפוס החיבורים ,תצטרך לחבר מחדש את ההתקנים הרצויים אל ה.GoPro-
] עד שתגיע להגדרות
1 .1לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
] ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
[
באפשרות זו.
] עד שתגיע אל
2 .2לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
].
האפשרות ( Connectionsחיבורים) [
] עד שתגיע אל Reset
3 .3לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
(איפוס) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
באפשרות זו.
] כדי להדגיש את ( Resetאיפוס) ,ולאחר
4 .4לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות זוFusion .
מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
מאפסת את החיבורים באופן אוטומטי ומכבה את עצמה.

57

איפוס הGOPRO-
שחזור הגדרות היצרן
בצע את הפעולות הבאות כדי לאפס את כל ההגדרות ואת סיסמת המצלמה ולבטל
את רישום המצלמה מחשבון  GoPro Plusשלך .אפשרות זאת שימושית אם אתה
מוכר את המצלמה שלך ומבקש להחזיר אותה למצבה המקורי.
.1

.2
.3

.4

] עד שתגיע להגדרות
1לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
] ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
[
באפשרות זו.
] עד שתגיע לאפשרות
2לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Shutterתריס) [
].
( Preferencesהעדפות) [
] עד שתגיע אל Reset
3לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור
(איפוס) ,ולאחר מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
באפשרות זו.
] כדי להדגיש את ( Resetאיפוס) ,ולאחר
4לחץ על הלחצן ( Modeמצב) [
] כדי לבחור באפשרות זוFusion .
מכן לחץ על הלחצן ( Shutterתריס) [
משחזרת באופן אוטומטי את הגדרות היצרן ומופעלת מחדש.

שחזור הגדרות היצרן לא יגרום למחיקת התוכן בכרטיס ה .microSD-כדי לנקות
את כרטיס ה ,microSD-ראה פרמוט כרטיסי ( microSDעמ' .)9
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הרכבה
חיבור המצלמה אל תושבות FUSION
התושבות של  Fusionמקלות על חיבור המצלמה למשטחים שטוחים ומקומרים
של אופניים ,כלי רכב ופריטי ציוד אחרים Fusion .עמידה במים בגובה של עד  5מ'
כאשר הדלתות סגורות – אין צורך בשום מארז נוסף בעת השימוש במצלמה בתוך
או בקרבת מים.

תושבת קמורה של Fusion

תושבת שטוחה של Fusion

1 .1הדבק את התושבת של  Fusionעל משטח יבש ,נקי וחלק .הקפד למלא את
הנחיות הרכבה (עמ' .)60
2 .2השתמש במפתח הברגים כדי להצמיד את אצבעות ההרכבה של הFusion-
אל התושבת.

59

הרכבה
הנחיות הרכבה
בצע את ההנחיות שלהלן בעת הצמדת תושבות נדבקות:
•הדבק את תושבות ההרכבה לפחות  24שעות לפני השימוש.
•יש להדביק את תושבות ההרכבה על משטחים חלקים בלבד .משטחים
נקבוביים או מחוספסים אינם מאפשרים הצמדה בטוחה .בעת הצמדת
התושבת ,לחץ עליה בחוזקה כדי לוודא מגע מלא בכל שטח התושבת.
•הדבק תושבות הרכבה רק על משטחים נקיים ויבשים .שעווה ,שומן ,לכלוך
או שאריות אחרות מקטינים את כושר ההידבקות והתוצאה עלולה להיות
התנתקות של התושבת ואובדן המצלמה.
•הדבק תושבות הרכבה בטמפרטורת החדר .חומרי הדבקה אינם מתפקדים
כיאות בסביבה קרה או לחה או כאשר מצמידים אותם למשטחים קרים או
לחים.
•בדוק את התקנות והחוקים המקומיים כדי לוודא שמותר לחבר את המצלמה
לפריט הציוד הרלוונטי (כמו למשל ציוד ציד) .הקפד לקיים תמיד את התקנות
המגבילות את השימוש בהתקנים אלקטרוניים או מצלמות.
•בפעילויות מים ,השתמש בכבל קשירה (לרכישה בנפרד) לצורך אבטחה
נוספת וכדי להשאיר את המצלמה במצב ציפה.
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הרכבה
אזהרה :תושבת ה Curved Fusion-אינה מומלצת להרכבה על קסדה.
כדי להרכיב את  Fusionעל קסדה יש להשתמש בתושבת נדבקת
מקומרת ובאבזם הצבה .פריטים אלה זמינים בשקית ההפתעה,
שנמכרת בנפרד באתר .gopro.com

כדי למנוע פציעה ,אין להשתמש בכבל הקשירה כאשר המצלמה
מורכבת על קסדה .אין להרכיב את המצלמה ישירות על מגלשי סקי
או סנובורד.

לפרטים נוספים על תושבות הרכבה ,עבור אל .gopro.com
אזהרה :אם אתה משתמש במצלמה עם תושבת  GoProאו רצועה
לקסדה ,הקפד תמיד לבחור קסדה העומדת בתקני הבטיחות החלים.
בחר את הקסדה המתאימה לסוג הספורט או הפעילות והקפד על
התאמה וגודל נכונים .בדוק את הקסדה כדי לוודא שמצבה תקין ופעל
לפי הנחיות היצרן לשימוש בטוח בקסדה.
יש להחליף את הקסדה אם ספגה חבטה חזקה .אף קסדה לא יכולה
להגן מפציעה בכל סוגי התאונות.
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הרכבה
הסרת אצבעות ההרכבה
הסרת אצבעות ההרכבה מאפשר לך להניח את  Fusionבתחתית המצלמה.
1 .1הרם את הלשוניות באצבעות ההרכבה.

2 .2שלוף את אצבעות ההרכבה מהמצלמה.
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הרכבה
חיבור מחדש של אצבעות ההרכבה
אצבעות ההרכבה מאפשרות לך לחבר את  Fusionלתושבות .GoPro
1 .1החלק את אצבעות ההרכבה לתוך המצלמה.

2 .2לחץ את הלשוניות למקומן.
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הסרת הדלת הצדית
במצבים מסוימים ,למשל צילום תוכן בעת טעינת  ,Fusionמומלץ להסיר את הדלת
הצדית כדי לגשת ליציאת .USB-C
אזהרה :הסר את הדלת הצדית רק אם אתה נמצא בסביבה יבשה
ונטולת אבק .פתיחת הדלת מבטלת את העמידות של המצלמה למים.
לעולם אל תפעיל את המצלמה כאשר דלת תא הסוללה פתוחה.

הסרת הדלת הצדית
1 .1תוך כד לחיצה על לחצן שחרור הסגר פתח את הדלת בהחלקה.
2 .2משוך ונתק את הדלת מהמצלמה.

64

הסרת הדלת הצדית
החזרת הדלת הצדית למקומה
1 .1תוך כדי לחיצה על לחצן שחרור הסגר ,משוך את הלשונית שעל הדלת.

2 .2לחץ את הלשונית אל הפס הכסוף הקטן.
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תחזוקה
בצע את ההנחיות הבאות כדי להפיק ביצועים מיטביים מהמצלמה:
•תמיד אחסן את המצלמה בנרתיק ה Fusion-כשהיא אינה בשימוש .העדשות
חשופות על מנת לצלם תוכן ב 360-מעלות והן לא מוגנות .שריטות בעדשות
אינן מכוסות במסגרת האחריות.
•כדי להגן על העדשות מפני נזק ,אין להניח את ה Fusion-על צדה הקדמי או
האחורי .ודא שהעדשות אינן מונחות על משטח כלשהו.

•כדי לנקות את העדשות ,נגב אותן במטלית רכה נטולת מוך .אם נתקעו
שאריות בין העדשה לבין טבעת ההידוק ,סלק אותן משם באמצעות זרם מים
או אוויר .אין להחדיר עצמים חדים סביב העדשה.
•כאשר  Fusionאינה בשימוש ,הקפד לאחסן אותו בנרתיק  Fusionכדי להגן על
העדשות מנזק.
•המצלמה עמידה למים עד עומק של  5מ' ,ללא צורך בתושבת מגן .ודא
שהדלתות סגורות לפני שימוש במצלמה בתוך או סביב מים ,עפר או חול.
•לפני שאתה סוגר את הדלתות ,ודא שהאטמים נקיים מחלקיקים .אם יש צורך
בכך ,נגב במטלית.
•לפני פתיחת הדלתות ,ודא שהמצלמה לא רטובה ושלא דבוקים אליה
חלקיקים .במקרה הצורך ,שטוף את המצלמה במים נקיים וייבש במטלית.
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תחזוקה
•אם חול או חלקיקים התקשו סביב הדלתות ,השרה את המצלמה במי ברז
חמימים למשך  15דקות ושטוף ביסודיות כדי להסיר את השאריות ,לפני
שאתה פותח את הדלתות.
•לביצועי אודיו מיטביים ,טלטל את המצלמה או נשוף על המיקרופון כדי לסלק
מים ושאריות מנקבי המיקרופון .כדי למנוע נזק לממברנות הפנימיות העמידות
למים ,אל תנקה את נקבי המיקרופון בעזרת אוויר דחוס.
•אחרי כל שימוש במי מלח ,שטוף את המצלמה במים מתוקים וייבש במטלית.
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מידע על הסוללה
הארכה מרבית של חיי הסוללה
כאשר מפלס הטעינה בסוללה יורד מתחת ל 10%-מופיעה הודעה מתאימה במסך
הסטטוס .אם רמת המתח בסוללה יורדת ל 0%-תוך כדי צילום ,המצלמה שומרת
את הקובץ ומכבה את עצמה.
כדי להאריך במידה מרבית את חיי הסוללה ,פעל לפי ההנחיות הבאות בכל
הזדמנות אפשרית:
•כבה חיבורים אלחוטיים
•כבה את הGPS-
•כבה את Protune
•השתמש ב( QuikCapture-עמ' )24
צילום תוך כדי טעינה
בעזרת כבל ה USB-המצורף למצלמה ,תוכל לצלם סרטונים ותמונות גם כאשר
המצלמה מחוברת למתאם טעינה ב ,USB-למטען ( Superchargerמטען מהיר)
של  ,GoProלמטען אחר של  GoProאו למארז הסוללות הנייד של  .GoProלמרות
שהסוללה לא נטענת תוך כדי צילום ,תוכל להיעזר באחת מהשיטות שלעיל כדי
להפעיל את המצלמה ולהאריך את משך הצילום .כאשר הצילום נפסק ,הטעינה
מתחדשת( .אין אפשרות לצלם תוך כדי טעינת המצלמה באמצעות מחשב).
הערה :מכיוון שהדלת הצדית פתוחה במהלך הטעינה ,המצלמה אינה עמידה
במים במצב זה.
אזהרה :שימוש במטען קיר שאינו התקן טעינה של  GoProעלול
לגרום נזק לסוללת ה GoPro-ואף להביא לדליקה או לדליפה .למעט
( GoPro Superchargerלרכישה בנפרד) ,יש להשתמש רק במטענים
עם הסימון :תפוקה  .5V 1Aאם לא ידוע לך דירוג המתח והזרם של
המטען ,השתמש בכבל ה USB-הכלול כדי לטעון את המצלמה דרך
המחשב.
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מידע על הסוללה
הסוללה – אחסון וטיפול
המצלמה מכילה רכיבים רגישים ,ביניהם המצלמה .הימנע מחשיפת המצלמה
לחום או לקור קיצוני .טמפרטורות קיצוניות עלולות לקצר זמנית את משך השימוש
בסוללה או לגרום לשיבוש זמני בפעולת המצלמה .הימנע משינויים חריפים
בטמפרטורה או ברמת הלחות בעת שימוש במצלמה ,כדי למנוע התעבות של
אדים בתוך המצלמה.
אל תייבש את המצלמה או את הסוללה בעזרת מקור חום חיצוני ,כמו תנור
מיקרוגל או מייבש שיער .האחריות אינה מכסה נזק שייגרם למצלמה או לסוללה
כתוצאה מנוזלים בתוך המצלמה.
אל תאחסן את הסוללה בסמוך לחפצים מתכתיים ,כמו מטבעות ,מפתחות או
מחרוזות .מגע בין מגעי הסוללה לעצמים מתכתיים עלול להצית דליקה.
אין לבצע שינויים לא מורשים במצלמה .שינויים שכאלה עלולים לפגוע בבטיחות,
ברמת הציות לתקנות ובביצועים ואף לשלול את תוקף האחריות.
אזהרה :אין להפיל ,לפרק ,לפתוח ,למעוך ,לכופף ,לעוות ,לנקב,
לגרוס ,להכניס למיקרוגל או למשרפה או לצבוע את המצלמה או
את הסוללה שלה .אין להחדיר עצמים חדים לתוך פתח הסוללה
במצלמה .אין להשתמש במצלמה או בסוללה שלה אם ניזוקו –
לדוגמה ,במקרה של סדקים ,ניקוב או נזק ממים .פירוק או ניקוב
הסוללה עלולים לגרום לפיצוץ או דליקה.
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מידע על הסוללה
סילוק הסוללה
רוב הסוללות הנטענות מסוג יון ליתיום מסווגות כפסולת לא מסוכנת וניתן להשליך
אותן יחד עם האשפה העירונית הרגילה .ברשויות מקומיות רבות יש חוקים
המחייבים מיחזור של סוללות .בדוק את החוקים המקומיים כדי לוודא שמותר
להשליך סוללות נטענות לאשפה הרגילה .כדי לסלק באופן בטוח סוללות יון
ליתיום ,יש להגן על קצותיהן ממגע עם עצמים מתכתיים אחרים בעזרת חומרי
אריזה ,סרט הדבקה או סרט מבודד ,כדי למנוע דליקה תוך כדי שינוי הסוללות.
עם זאת ,סוללות יון ליתיום מכילות חומרים למיחזור ומתקבלות למיחזור בתוכנית
מיחזור הסוללות של ה .RBRC-כדי לאתר מתקן מיחזור בקרבתך ,מומלץ לבקר
בדף  ,Call2Recycleבכתובת  call2recycle.orgאו לטלפן  1 -800-BATTERYבצפון
אמריקה.
לעולם אין להשליך סוללה לאש; היא עלולה להתפוצץ.
אזהרה :הפעל את המצלמה רק בסוללות חלופיות על פי המלצת
היצרן.
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פתרון בעיות
מצלמת ה GOPRO-מסרבת להידלק
ודא שסוללת ה GoPro-טעונה .כדי לטעון את המצלמה ,היעזר בכבל הUSB-C-
הכלול וטען באמצעות מחשב .אפשר להשתמש גם במטען ( Superchargerמטען
מהיר) של  GoProאו במטען קיר תואם  USBאו במטען אוטומטי (כל הפריטים
לרכישה בנפרד) או בכל התקן טעינה אחר עם תפוקה מסומנת של .5V 1-3A
מצלמת ה GOPRO-לא מגיבה ללחיצות על לחצנים
ראה הפעלה מחדש של ה( GoPro-עמ' .)57
הצגת התוכן במחשב שלי אינה חלקה
לרוב ,הצגה לא חלקה אינה מעידה על בעיה בקובץ .אם יש קפיצות בצילום ,ייתכן
שהן נגרמות מאחת מהסיבות הבאות:
•נגן וידיאו לא מתאים .לא כל נגני הווידיאו תומכים ברכיבי  Codecמסוג
 .H.264לתוצאות מיטביות ,הורד חינם את הגרסה העדכנית ביותר של
 Fusion Studioבכתובת .gopro.com/apps
•המחשב לא עומד בדרישות המינימום להצגה .ככל שהרזולוציה וקצב
הפריימים בווידיאו גבוהים יותר ,כך נדרשים מהמחשב יותר משאבי עיבוד
לצורך ההצגה .ודא שהמחשב שלך עומד בדרישות המינימום של תוכנת
ההצגה.
שכחתי את שם המשתמש או הסיסמה למצלמה
ראה איתור שם המשתמש והסיסמה של המצלמה (עמ' .)14
לא ברור לי מהי גרסת התוכנה שמותקנת אצלי
עבור אל 'העדפות' ובחר 'אודות' .לפרטים ,ראה איתור גרסת התוכנה (עמ' .)13
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פתרון בעיות
אני לא מצליח למצוא את המספר הסידורי של המצלמה
המספר הסידורי של המצלמה מופיע במספר מקומות:
•ב'העדפות' > 'אודות' (המספר הסידורי מופיע באופן אוטומטי אחרי שם
וסיסמת המצלמה)
•ליד יציאת USB-C
•בכרטיס ה microSD-של המצלמה (בקובץ  version.txtשבתיקייה )MSC
העדשה פגומה
פנה אל תמיכת לקוחות בכתובת  gopro.com/helpלקבלת פרטים על המקום
שאליו יש לשלוח את המצלמה לתיקון.
כדי לעיין בתשובות נוספות לשאלות נפוצות ,עבור אל .gopro.com/help
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תמיכת לקוחות
 GoProרואה עצמה מחויבת לספק לך את השירות הטוב ביותר שניתן .כדי להגיע
למערך התמיכה בלקוח של  ,GoProעבור אל .gopro.com/help

סימני מסחר
,GoPro  HEROוסמליהלוגו שלהם הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של
 GoPro, Inc.בארצות הברית ובמדינות נוספות © 2017 GoPro, Inc..כל הזכויות
שמורות .תוצרת סין .Hecho en China .לקבלת פרטים על פטנטים ,עבור אל
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA .gopro.com/patents
94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

מידע בנושא חקיקה ותקינה
כדי לעיין ברשימה המלאה של אישורים על פי מדינות ,עיין במסמך 'הנחיות
חשובות בנושאי מוצרים ובטיחות' המצורף למצלמה שלך ,או עבור לדף
.gopro.com/help

130-26572-000 REVB
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