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1. Reproduktor

2. Objektív kamery (zadný) 

3. Indikátor stavu

4. Tlačidlo Mode  
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8. Tlačidlo na uvoľnenie západky 
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10. Obrazovka stavu
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Blahoželáme ku kúpe novej kamery Fusion! Poďme na to. 

KARTY MICROSD
Kamera vyžaduje použitie dvoch kariet microSD (predávané samostatne). 
Použite značkové pamäťové karty, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

• microSD, microSDHC alebo microSDXC

• rýchlostná trieda Class 10 alebo UHS-II/III

• kapacita až do 128 GB

Ak chcete získať tie najlepšie výsledky, odporúčame, aby značka, 
rýchlostná trieda a kapacita kariet boli rovnaké. Zoznam odporúčaných 
kariet microSD nájdete na lokalite gopro.com/workswithgopro.

O týchto dvoch kartách vždy premýšľajte ako o partneroch. Pri výmene 
jednej vymeňte aj druhú. 

Ak sa pamäťové karty naplnia počas nahrávania, kamera zastaví 
nahrávanie a na obrazovke stavu sa zobrazí hlásenie FULL (PLNÁ 
PAMÄŤ). Ak používate karty s rôznymi kapacitami, toto hlásenie sa 
zobrazí, keď sa zaplní menšia karta.

UPOZORNENIE: S pamäťovými kartami zaobchádzajte opatrne. 
Dávajte pozor na tekutiny, prach a nečistoty. V rámci prevencie kameru 
pred vložením alebo vybratím kariet vypnite. Informácie o prijateľných 
rozsahoch prevádzkových teplôt nájdete v pokynoch od výrobcu 
pamäťovej karty.

ZAČÍNAME

Vloženie kariet microSD
1. Zatlačte tlačidlo na uvoľnenie západky na dvierkach priehradky na 

batériu a potom dvierka vysuňte. 

ZAČÍNAME

2. Vložte dve karty microSD so štítkami otočenými k batérii a potom 
dvierka zatvorte.

Poznámka: Ak chcete kartu vybrať, zatlačte ju nechtom smerom do otvoru a karta 
sa vysunie.

Naformátovanie kariet microSD
Karta microSD bude dosahovať najlepšiu výkonnosť, keď ju pred prvým 
použitím naformátujete. Ak chcete karty zachovať v dobrom stave, 
formátujte ich pravidelne. 

UPOZORNENIE: Naformátovaním sa vymaže všetok obsah, preto z nej 
najskôr skopírujte svoje fotografie a videá.

http://gopro.com/workswithgopro
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ZAČÍNAME

NABÍJANIE BATÉRIE
Najlepšie výsledky dosiahnete s novou kamerou, keď batériu pred prvým 
použitím úplne nabijete.

1. Zatlačte tlačidlo na uvoľnenie západky na dvierkach priehradky na 
batériu a potom dvierka vysuňte. 

2. Vložte batériu a zatvorte dvierka.

ZAČÍNAME

1. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa dostanete 
na položku Settings (Nastavenia) [  ], potom ju stlačením tlačidla 
Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Preferences (Predvoľby) [  ].

3. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Format (Formátovať), potom ju stlačením 
tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

4. Stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ] zvýraznite karty,  
ktoré chcete naformátovať. Potom ich stlačením tlačidla Shutter 
(Uzávierka) [  ] vyberte. 

5. Stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ] zvýraznite položku Yes 
(Áno), potom ju stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

VAROVANIE: Počas používania kamery GoPro pri 
dobrodružstvách si dávajte pozor. Vždy dbajte na okolité 
prostredie, aby ste predišli osobným zraneniam alebo 
zraneniu ostatných. 

Počas používania kamery GoPro aj všetkého montážneho 
či iného príslušenstva dodržiavajte všetky miestne právne 
predpisy vrátane zákonov na ochranu súkromia, ktoré 
obmedzujú nahrávanie v určitých oblastiach.
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ZAČÍNAME ZAČÍNAME

3. Zatlačte tlačidlo na uvoľnenie západky na bočných dvierkach a potom 
dvierka vysuňte.

 

4. Pripojte kameru k nabíjačke Supercharger alebo k inej sieťovej 
nabíjačke (obe predávané samostatne) pomocou priloženého kábla 
USB typu C. 

Indikátor stavu kamery na prednej strane kamery sa rozsvieti počas 
nabíjania a zhasne po dokončení nabíjania. 
 

Pri použití sieťovej nabíjačky sa batéria nabije na 100 % približne za 
3,5 hodiny. Pri použití nabíjačky Supercharger sa batéria nabije približne 
za 2 hodiny. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o batérii 
(strana 71). 

TIP OD NÁS: Najrýchlejšie nabitie dosiahnete s nabíjačkou Supercharger 
od spoločnosti GoPro (predáva sa samostatne) a pribaleným káblom. 
Kameru môžete nabíjať aj cez nabíjačku do elektrickej siete s rozhraním 
USB alebo nabíjačku do auta.

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU KAMERY
Uistite sa, že máte v kamere GoPro vždy nainštalovanú najnovšiu verziu 
softvéru, aby ste mohli využívať najmodernejšie funkcie a aby kamera 
dosahovala čo najlepšiu výkonnosť.

Aktualizácia pomocou aplikácie GoPro
Keď pripojíte kameru k aplikácii GoPro, automaticky sa zobrazí 
upozornenie, ak je k dispozícii aktualizácia.

1. Stiahnite si aplikáciu zo služby Apple App Store alebo Google Play.

2. Skontrolujte, či kamera obsahuje obe karty microSD.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie a pripojte 
kameru. Ak je k dispozícii aktualizácia, aplikácia poskytne pokyny na 
jej inštaláciu.

Manuálna aktualizácia (s čítačkou kariet SD/adaptérom na karty SD)
1. Navštívte lokalitu gopro.com/update.

2. Vyberte kameru a kliknite na možnosť manuálnej aktualizácie kamery.

3. Skontrolujte, či kamera obsahuje obe karty microSD.

4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

http://gopro.com/update
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ZOBRAZENIE VERZIE SOFTVÉRU
1. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa dostanete 

na položku Settings (Nastavenia) [  ], potom ju stlačením tlačidla 
Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ],  
kým sa nedostanete na položku Preferences (Predvoľby) [  ].

3. Stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ] zvýraznite položku About 
(Informácie), potom ju stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] 
vyberte. Verzia softvéru sa zobrazí na prvej obrazovke.

4. Stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte položku 
Done (Hotovo). 

5. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Done (Hotovo), potom ju stlačením 
tlačidla Shutter (Uzávierka) [   ] vyberte.

 
ZOBRAZENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO MENA A HESLA
Používateľské meno a heslo kamery sú potrebné pri pripojení kamery k 
iným zariadeniam. Tieto informácie môžete kedykoľvek zobraziť pomocou 
postupu nižšie.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa dostanete 
na položku Settings (Nastavenia) [  ], potom ju stlačením tlačidla 
Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ],  
kým sa nedostanete na položku Connections (Pripojenia) [  ].

3. Stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ] zvýraznite položku Cam Info 
(Informácie o kamere), potom stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka)  
[  ] zobrazte používateľské meno a heslo.

4. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Done (Hotovo), potom ju stlačením 
tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

ZAČÍNAME ZAČÍNAME

ZAPNUTIE A VYPNUTIE
Zapnutie: 
Stlačte tlačidlo Mode (Režim) [  ]. Kamera niekoľkokrát zapípa 
a indikátory stavu kamery zablikajú. Keď sa na obrazovke stavu zobrazia 
informácie, kamera je zapnutá.

Vypnutie: 
Stlačte a podržte tlačidlo Mode (Režim) [  ] na dve sekundy. Kamera 
niekoľkokrát zapípa a indikátory stavu kamery zablikajú. 

Poznámka: Kamera Fusion sa automaticky vypne po 7 minútach bez aktivity.

2 s
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ZAČÍNAME

OBRAZOVKA STAVU
Obrazovka stavu obsahuje nasledujúce informácie o režimoch a 
nastaveniach, aby ste na prvý pohľad získali základný prehľad o 
aktuálnych nastaveniach:

1. Režim kamery

2. Stav funkcie Protune*

3. Stav hlasového ovládania*

4. Stav bezdrôtového pripojenia*

5. Stav GPS*

6. Nastavenia

7. Počet nasnímaných súborov alebo dĺžka trvania videa

8. Zostávajúce úložné miesto na karte microSD (na základe karte s 
nižším zostávajúcim úložným priestorom)

9. Stav batérie

Poznámka: Ikony a nastavenia zobrazené na obrazovke stavu sa líšia v závislosti od 
režimu. Na uvedenom obrázku je nastavený režim videa.

*Ak je toto nastavenie zapnuté, zobrazí sa ikona

1

6

7

8 9
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ZMENA REŽIMOV SNÍMANIA A NASTAVENIA
Zariadenie Fusion obsahuje štyri režimy kamery: Video, Photo (Fotografia), 
Time Lapse (Časozberný záznam) a Settings (Nastavenia).

Video [  ] 
Režim Video obsahuje jeden režim snímania: Video. Popis nájdete v časti 
Režim Video: režim snímania (strana 38).

Photo (Fotografia) [  ] 
Režim Photo (Fotografia) obsahuje tri režimy snímania: Photo (Fotografia), 
Burst (Séria) a Night (Nočná fotografia). Popisy nájdete v časti Režim 
Photo (Fotografia): režimy snímania (strana 43).

Time Lapse (Časozberný záznam) [  ] 
Režim Time Lapse (Časozberný záznam) obsahuje tri režimy snímania: 
Time Lapse Video (Časozberné video), Time Lapse Photo (Časozberná 
fotografia), Night Lapse Photo (Nočná časozberná fotografia). Popisy 
nájdete v časti Režim Time Lapse (Časozberný záznam): režimy snímania 
(strana 46).

Settings (Nastavenia) [  ] 
Režim Settings (Nastavenia) obsahuje všetky nastavenia jednotlivých 
režimov kamery. Podrobnosti nájdete v časti Režim Video: nastavenia 
(strana 39), Režim Photo (Fotografia): nastavenia (strana 44), a 
Režim Time Lapse (Časozberný záznam): nastavenia (strana 48). 
Režim Settings (Nastavenia) tiež obsahuje ponuky Connections 
(Pripojenia), Voice Control (Hlasové ovládanie) a Preferences (Predvoľby).

NAVIGÁCIA V KAMERE GOPRO
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NAVIGÁCIA V KAMERE GOPRO

1. Ak chcete prepnúť medzi režimami, stláčajte opakovane tlačidlo Mode 
(Režim) [  ], kým sa nedostanete na požadovaný režim. 

2. V prípade potreby vyberte nový režim snímania a nastavenia:

a. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Settings (Nastavenia) [  ], potom ju 
stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

b. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ], kým sa 
nedostanete na požadovaný režim kamery.

c. Stlačte tlačidlo Mode (Režim) [  ], potom opakovane 
stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ], kým sa nedostanete 
na požadovaný režim snímania.

d. Stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa nedostanete na 
nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

e. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ], kým sa 
nedostanete na požadovanú možnosť. 

f. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Done (Hotovo), potom ju stlačením 
tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

TIP OD NÁS: Ak chcete ukončiť režim Settings (Nastavenia)  
a začať okamžite s nahrávaním, stlačte a podržte tlačidlo  
Shutter (Uzávierka) [  ].

NAVIGÁCIA V KAMERE GOPRO
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MAPA REŽIMOV A NASTAVENÍ

Séria

Pripojenia

Zorné pole

Snímková frekvencia

Interval

Nočná fotografia

Nočná časozberná 
fotografia

Režim fotografie/
Fotografia

Predvoľby

Profesionálne 
doladenie

MAPA REŽIMOV A NASTAVENÍ

Rýchlosť

Formát RAW

Rozlíšenie

 Nastavenia

Uzávierka

Časozberný záznam

Časozberná 
fotografia

Časozberné video

Režim videa/Video

Hlasové ovládanie
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TIPY NA SNÍMANIE S KAMEROU FUSION TIPY NA SNÍMANIE S KAMEROU FUSION

Ak ste nováčikom v zaznamenávaní sférického obsahu, nižšie 
nájdete niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu získať z kamery Fusion 
najlepšie výsledky.

• Kamera Fusion zachytáva všetko okolo vás bez ohľadu na to, kde 
je nasmerovaná. Najlepší výsledok však dosiahnete, keď jeden z 
objektívov nasmerujete priamo na hlavný objekt. 

• Funkcia OverCapture umožňuje zachytiť obsah vo všetkých smeroch 
z jedného uhla pohľadu. Na získanie určitého záberu tak nepotrebujete 
až tak veľa kamier. Obsah, ktorý považujete za dôležitý, môžete vybrať 
až po vytvorení záznamu.

• Tie najlepšie výsledky dosiahnete, keď kameru Fusion upevníte 
k držiakom dodaným s kamerou. S použitím držiakov sa kamera 
nachádza ďalej od rúk, čím sa zníži pravdepodobnosť, že sa vaša ruka 
objaví v zábere.

• Ak používate kameru Fusion na snímanie z ruky bez držiaka, spojte 
väčšinu prstov pod kamerou v blízkosti montážnych úchytiek. Znížite 
tak šancu, že sa vaša ruka objaví v zábere. 

• Ak chcete získať väčšiu kontrolu nad výsledkami počas 
úpravy, nahrávajte so zapnutým nastavením Protune 
(Profesionálne doladenie).

• Ak chcete predísť dodatočnej práci počas spracovania záznamu, 
nenechávajte kameru Fusion počas nahrávania na bočnej strane.

• Uvažujte nad konečnou úpravou už počas nahrávania s kamerou 
Fusion. Nezabudnite napríklad skryť seba, podporné držiaky a ďalšie 
vybavenie na miesto, ktoré počas spracovania ľahko splynie s okolím.

VAROVANIE: Oba objektívy kamery Fusion sú nechránené a 
v prípade nesprávnej starostlivosti náchylné k poškriabaniu. 
Kameru Fusion preto vždy odkladajte s poskytnutou ochranou 
objektívov a vyhnite sa položeniu objektívov na akýkoľvek 
povrch. Na škrabance na objektívoch sa nevzťahuje záruka.
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QuikCapture je najrýchlejší spôsob snímania videí alebo časozberných 
fotografií s kamerou Fusion. Keďže je kamera zapnutá, len keď sníma, 
navyše aj šetríte batériu.

Ak chcete nasnímať iné typy obsahu, pozrite si časť Snímanie videí 
a fotografií (strana 27).

SNÍMANIE VIDEA POMOCOU FUNKCIE QUIKCAPTURE
1. Keď je kamera vypnutá, stačte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ]. 

Kamera sa zapne, niekoľkokrát zapípa a automaticky začne snímať 
video. Indikátory stavu kamery počas nahrávania blikajú. Predvolené 
rozlíšenie videa je 5.2K30.

2. Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo Shutter 
(Uzávierka) [  ]. 

Kamera zastaví nahrávanie, niekoľkokrát zapípa a automaticky 
sa vypne.

QUIKCAPTURE QUIKCAPTURE

SNÍMANIE ČASOZBERNÝCH ZÁZNAMOV POMOCOU 
FUNKCIE QUIKCAPTURE
Režim Time Lapse (Časozberný záznam) je ideálny na zobrazenie toho, 
ako sa scéna v priebehu času mení. Pomocou režimov Time Lapse 
Photo (Časozberná fotografia) a Night Lapse Photo (Nočná časozberná 
fotografia) môžete zachytiť celú sériu fotiek a mať tak istotu, že získate 
požadovaný záber.

1. Keď je kamera vypnutá, stlačte a podržte tlačidlo Shutter (Uzávierka) 
[  ], kým sa nespustí snímanie. 

 

3 sekundy
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SNÍMANIE VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ
Môžete použiť tiež tradičnejšiu metódu záznamu videa a fotografií, kedy 
necháte kameru zapnutú a snímate podľa potreby. Na rozdiel od použitia 
funkcie QuikCapture kamera zostane zapnutá aj vtedy, keď práve nič 
nenahrávate, takže ju musíte ručne vypnúť, aby ste šetrili životnosť 
batérie. (Kamera Fusion sa automaticky vypne po 7 minútach bez aktivity.)

1. Zapnite kameru stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ]. 

2. Vyberte požadovaný režim a nastavenia. Podrobnosti nájdete v časti 
Zmena režimov a nastavení (strana 17).

3. Stlačte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ]. Kamera pípne a indikátory 
stavu kamery počas snímania blikajú.

4. Snímanie videa alebo časozberného záznamu zastavíte stlačením 
tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ]. Kamera pípne a indikátory stavu 
kamery rýchlo zablikajú.

SNÍMANIE VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ

Kamera sa zapne, niekoľkokrát pípne a začne automaticky 
zaznamenávať v aktuálnom režime snímania časozberného 
záznamu (Time Lapse Video (Časozberné video), Time Lapse Photo 
(Časozberná fotografia) alebo Night Lapse Photo (Nočná časozberná 
fotografia)). Indikátory stavu kamery zablikajú raz pri každom 
zaznamenaní fotografie. 

2. Ak chcete zastaviť snímanie, znova stlačte tlačidlo Shutter 
(Uzávierka) [  ]. 

Kamera zastaví nahrávanie, niekoľkokrát zapípa a automaticky sa 
vypne, aby šetrila batériu.

VYPNUTIE FUNKCIE QUIKCAPTURE
Funkcia QuikCapture je predvolene zapnutá. Ak ju chcete vypnúť, pripojte 
kameru Fusion k aplikácii GoPro a vypnite funkciu QuikCapture v zozname 
nastavení. Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie k ostatným zariadeniam 
(strana 34).

QUIKCAPTURE
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PRIDÁVANIE ZNAČIEK HILIGHT
Konkrétne okamihy vo videu môžete označiť počas nahrávania alebo 
prehrávania značkami HiLight. Značky HiLight zjednodušujú nájdenie tých 
najlepších okamihov na zdieľanie.

Ak chcete pridať značku HiLight, stlačte tlačidlo Mode (Režim) [  ] 
alebo ťuknite na položku [  ] v aplikácii GoPro. 

SNÍMANIE VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ

Kameru Fusion môžete ovládať hlasom pomocou konkrétnych príkazov 
(pozri zoznam nižšie). 

Poznámka: Na výkonnosť hlasového ovládania môže vplývať vzdialenosť od kamery, 
vietor a hlučné prostredie. Udržujte zariadenie čisté.

POUŽÍVANIE HLASOVÉHO OVLÁDANIA

Hlasové ovládanie funguje najlepšie, keď ste blízko kamery GoPro.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým  
sa nedostanete na položku Settings (Nastavenia) [  ],  
potom ju vyberte stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ].

2. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Voice Control (Ovládanie hlasom) [  ].

3. Stlačte tlačidlo Mode (Režim) [  ] a potom stlačením 
tlačidla Shutter (Uzávierka) [   ] zapnite funkciu Voice Control 
(Ovládanie hlasom). 
Poznámka: Šetrite batériu tým, že funkciu Voice Control (Ovládanie hlasom) 
vypnete, keď ju práve nepoužívate.

4. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Done (Hotovo), potom ju stlačením tlačidla 
Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

5. Vyslovte jeden z príkazov uvedených v časti Zoznam hlasových 
príkazov (strana 30).

ZOZNAM HLASOVÝCH PRÍKAZOV
Na hlasové ovládanie možno použiť dva typy príkazov: 

• Príkazy na akciu umožňujú okamžité zaznamenanie videí alebo 
fotografií. Ak ste napríklad práve zastavili nahrávanie videa, môžete 
vysloviť príkaz na snímanie fotografie alebo spustiť snímanie 
časozberného záznamu bez potreby meniť režim.

• Príkazy na zmenu režimu sú užitočné, ak chcete rýchlo vybrať režim 
a potom použiť tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ] na snímanie. 

OVLÁDANIE KAMERY GOPRO HLASOM
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Kamera nemusí byť v konkrétnom režime na snímanie videí alebo 
fotografií. Príkazy na akciu môžete použiť v akomkoľvek režime. Kamera 
sníma videá alebo fotografie s nastaveniami, ktoré ste predtým vybrali.

Príkaz na akciu Popis

GoPro start recording Spustí sa snímanie videa.

GoPro HiLight Do videa sa počas nahrávania pridá 
značka HiLight.

GoPro stop recording Zastaví sa snímanie videa.

GoPro take a photo Nasníma sa jedna fotografia.

GoPro shoot burst Nasníma sa séria fotografií.

GoPro start time lapse Spustí sa snímanie 
časozberného záznamu.

GoPro stop time lapse Zastaví sa snímanie 
časozberného záznamu.

GoPro turn off Kamera sa vypne.

OVLÁDANIE KAMERY GOPRO HLASOM

Príkaz na zmenu režimu Popis

GoPro Video mode Režim kamery sa zmení na Video 
(nenasníma sa video).

GoPro Photo mode Režim kamery sa zmení na Photo 
(Fotografia) (nenasnímajú sa fotografie).

GoPro Burst mode Režim kamery sa zmení na Burst (Séria) 
(nenasníma sa séria fotografií).

GoPro Time Lapse mode Režim kamery sa zmení na Time Lapse 
(Časozberný záznam) (nenasnímajú sa 
časozberné fotografie).

Najaktuálnejší zoznam príkazov nájdete na lokalite gopro.com/help.

TIP OD NÁS: Ak nahrávate video alebo časozberný záznam, pred 
vyslovením nového príkazu musíte zastaviť nahrávanie. 

OVLÁDANIE KAMERY GOPRO HLASOM
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ZMENA JAZYKA HLASOVÉHO OVLÁDANIA
1. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa dostanete 

na položku Settings (Nastavenia) [  ], potom ju stlačením tlačidla 
Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Voice Control (Ovládanie hlasom) [  ].

3. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Voice Control Language (Jazyk ovládania 
hlasom) [  ], potom stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] 
vyberte nový jazyk.

4. Stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ] zvýraznite položku  
Done (Hotovo), potom ju stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka)  
[  ] vyberte.

VYPNUTIE HLASOVÉHO OVLÁDANIA

1. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Settings (Nastavenia) [  ], potom ju 
stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Voice Control (Ovládanie hlasom) [  ].

3. Stlačte tlačidlo Mode (Režim) [  ], potom tlačidlo 
Shutter (Uzávierka) [  ] a vypnite tak funkciu Voice Control 
(Ovládanie hlasom).

4. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Done (Hotovo), potom ju stlačením 
tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

OVLÁDANIE KAMERY GOPRO HLASOM

Obsah môžete prehrávať v počítači alebo mobilnom zariadení. 

PREZERANIE VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ V POČÍTAČI
Ak chcete prehrávať videá alebo fotografie v počítači, musíte najskôr 
tieto súbory doň preniesť. Podrobnosti nájdete v časti Prenos obsahu 
(strana 37).

Môžete tiež vložiť karty microSD priamo do počítača.

PREZERANIE VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ NA MOBILNOM ZARIADENÍ

1. Pripojte kameru k aplikácii GoPro. Podrobnosti nájdete v časti 
Pripojenie k ostatným zariadeniam (strana 34).

2. Použite ovládacie prvky v aplikácii na prehranie záznamu v smartfóne/
tablete. Ak chcete preskúmať celý 360-stupňový záber, môžete 
pohybovať samotným zariadením alebo navigovať pomocou 
dotykovej obrazovky.

TIP OD NÁS: Počas prehrávania videí cez aplikáciu GoPro môžete 
označiť tie najlepšie okamihy ťuknutím na položku [  ], čím sa pridá 
značka HiLight.

PREHRÁVANIE OBSAHU
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PRIPOJENIE K APLIKÁCII GOPRO 
Aplikácia GoPro umožňuje ovládanie kamery na diaľku pomocou 
smartfónu alebo tabletu. Medzi jej funkcie patrí úplné ovládanie kamery, 
prezeranie v reálnom čase, prehrávanie a zdieľanie obsahu a aktualizácie 
softvéru kamery.

Prvé pripojenie k aplikácii GoPro App 
1. Stiahnite si aplikáciu GoPro do mobilného zariadenia zo služby Apple 

App Store alebo Google Play.

2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na pripojenie kamery. 

Opakované pripojenie k aplikácii GoPro 
Po prvom pripojení k aplikácii GoPro sa môžete nabudúce pripojiť ku 
kamere prostredníctvom ponuky Connections (Pripojenia) [  ] 
v kamere.
1. Zapnite bezdrôtové pripojenie kamery:

a. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
dostanete na položku Settings (Nastavenia) [  ], potom ju 
stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

b. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ],  
kým sa nedostanete na položku Connections (Pripojenia) [  ].

c. Stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ] zvýraznite položku  
Turn On (Zapnúť), potom ju stlačením tlačidla Shutter 
(Uzávierka) [  ] vyberte.

d. Stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ] zvýraznite položku 
Yes (Áno), potom stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] 
zapnite bezdrôtové pripojenie.

e. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Done (Hotovo), potom ju stlačením 
tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

2. V aplikácii GoPro postupujte podľa pokynov na obrazovke 
a pripojte kameru.

PRIPOJENIE K OSTATNÝM ZARIADENIAM

PRIPOJENIE K OVLÁDAČU SMART REMOTE ALEBO REMO
Podrobnosti o pripojení kamery Fusion k ovládaču Smart Remote alebo 
Remo (vodotesnému diaľkovému ovládaču aktivovanému hlasom) 
si môžete prečítať v návode na používanie daného zariadenia na 
lokalite gopro.com/help.

PRIPOJENIE K ZARIADENIAM BLUETOOTH
Kameru GoPro môžete pripojiť k zariadeniam Bluetooth, ktoré sledujú 
štatistiky vašej aktivity. Tieto údaje sa potom automaticky pridajú k videám 
na vytvorenie zaujímavejšieho záznamu vašej aktivity.

1. Pripojte kameru k aplikácii GoPro. Podrobnosti nájdete v časti 
Pripojenie k aplikácii GoPro (strana 34).

2. V aplikácii otvorte nastavenia kamery a ťuknite na položku Bluetooth 
Devices (Zariadenia Bluetooth).

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

VÝBER INEJ RÝCHLOSTI PRIPOJENIA
Kamera GoPro používa na pripojenie k ostatným zariadeniam predvolene 
5 GHz pásmo Wi-Fi. Toto pásmo poskytuje rýchlejšiu prenosovú rýchlosť 
ako 2,4 GHz pásmo. Prenosová rýchlosť má vplyv na to, ako dlho trvá 
skopírovanie videí a fotografií do telefónu.

PRIPOJENIE K OSTATNÝM ZARIADENIAM
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PRIPOJENIE K OSTATNÝM ZARIADENIAM

Ak chcete používať 5 GHz pásmo, musí ho podporovať aj váš telefón 
a vaša oblasť. V opačnom prípade môžete zmeniť pásmo Wi-Fi v kamere 
GoPro na 2,4 GHz.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa dostanete 
na položku Settings (Nastavenia) [  ], potom ju stlačením tlačidla 
Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ],  
kým sa nedostanete na položku Connections (Pripojenia) [  ].

3. Stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ] zvýraznite položku 
Band (Pásmo).

4. Stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte hodnotu 
2,4 GHz.

5. Stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ] zvýraznite položku  
Done (Hotovo), potom ju stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka)  
[  ] vyberte.

Fusion Studio je bezplatný softvér od spoločnosti GoPro, ktorý vám 
umožňuje importovať, spájať, strihať a zdieľať sférický obsah. Hoci video 
sa v kamere Fusion zachytáva pomocou sférického zorného poľa (FOV), 
funkcia Overcapture umožňuje extrahovať video vo vysokom rozlíšení 
1080p30, ktoré je optimalizované pre ploché obrazovky.

PRENOS OBSAHU DO POČÍTAČA 
Ak chcete prehrávať videá alebo fotografie v počítači alebo z 
veľkokapacitného úložného zariadenia, musíte najskôr tieto súbory doň 
preniesť. Prenosom obsahu tiež uvoľníte miesto na kartách microSD pre 
nový obsah.

1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Fusion Studio z lokality  
gopro.com/apps.

2. Pripojte kameru k počítaču pomocou pribaleného kábla USB typu C. 

3. Zapnite kameru a postupujte podľa pokynov na obrazovke v softvéri 
na prezeranie a úpravu obsahu.

PRENOS OBSAHU POMOCOU ČÍTAČKY KARIET 
Na prenos fotografií vo formáte RAW musíte použiť čítačku kariet.

1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Fusion Studio z lokality  
gopro.com/apps.

2. Vykonajte nasledujúce kroky pre každú kartu microSD:

a. Vložte kartu microSD do čítačky kariet a pripojte čítačku 
k počítaču.

b. Pomocou prieskumníka súborov v počítači môžete ručne preniesť 
súbory z karty do počítača.

3. Otvorte softvér Fusion Studio a postupujte podľa pokynov na 
obrazovke na prezeranie a úpravu obsahu.

PRENOS OBSAHU

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/apps
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Režim Video obsahuje jeden režim snímania: Video (predvolený). 
Podrobnosti o zmene nastavení nájdete v časti Zmena režimov a 
nastavení (strana 17).

VIDEO
Tento režim snímania nahráva video. Predvolené rozlíšenie je 5.2K30. 
Ďalšie informácie nájdete v častiach:

Rozlíšenia videa kamery Fusion (strana 41)

Protune (Profesionálne doladenie) (strana 52)

REŽIM VIDEO: REŽIM SNÍMANIA

ROZLÍŠENIE VIDEA
Rozlíšenie videa (RES) zastupuje počet horizontálnych čiar vo videu. 
Napríklad rozlíšenie 3K znamená, že video má 3000 horizontálnych čiar, 
pričom každá z nich má šírku 1504 pixelov. Vyšší počet čiar a pixelov 
zaisťuje lepšie detaily a jasnosť. Video s rozlíšením 5.2K sa preto považuje 
za kvalitnejšie než video s rozlíšením 3K, pretože obsahuje 4992 čiar 
a každá z nich má šírku 2496 pixelov.

REŽIM VIDEO: NASTAVENIA

5.2K

3K

1080p
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Použite túto tabuľku na určenie najlepšieho rozlíšenia pre svoju aktivitu.

Rozlíšenie videa Najlepšie použitie

5.2K30

Krásny obsah s vysokým rozlíšením. Umožňuje 
vytvorenie videí s rozlíšením 1080p30 a 
technológiou OverCapture s tradičným 
vzhľadom a výsledným dojmom, aký poznáte 
z iných kamier GoPro. Vzniká tým veľká 
zobrazovacia plocha, takže sa odporúča pre 
väčšinu situácií.

3K60

Vysoká snímková frekvencia prináša 
najplynulejšie a najpohlcujúcejšie výsledky pri 
snímaní rýchlych akcií. Umožňuje snímanie 
videí s pevným záberom, rozlíšením 720p60 
a technológiou OverCapture. Táto snímková 
frekvencia poskytuje najprirodzenejšie 
prehrávanie na displejoch umiestnených na 
hlave (HMD) a umožňuje spomalený pohyb 
počas spracovania.

REŽIM VIDEO: NASTAVENIA

SNÍMKOVÁ FREKVENCIA (SNÍMKY/S)
Snímková frekvencia (snímky/s) znamená počet snímok videa, ktoré sú 
zachytené každú sekundu. 

Pri výbere kombinácie rozlíšenia a snímkovej frekvencie zvážte aktivitu, 
ktorú chcete zachytiť. Podrobnosti nájdete v časti Rozlíšenie videa 
(strana 39).

POMER STRÁN
Rozlíšenia videozáznamov z kamery Fusion sa zaznamenávajú s 
pomerom strán 16:9, čo je štandard pre televízory a programy na 
úpravu videozáznamov. 

ZORNÉ POLE (FOV)
Zorné pole (FOV) vyjadruje, akú veľkú časť scény (v stupňoch) zachytí 
objektív kamery. Zorné pole (FOV) pre všetky videá z kamery Fusion je 
sférické a zaznamenáva 360-stupňový pohľad.

ROZLÍŠENIA VIDEA KAMERY FUSION 

Rozlíšenie 
videa (RES)

Snímky/s  
(NTSC/PAL)* Zorné pole

Rozlíšenie 
obrazovky

5.2K  
(predvolené)

30/25 Sférické 4992X2496

3K 60/50 Sférické 3000X1504
*NTSC a PAL sú formáty videa. Závisia od oblasti, v ktorej sa nachádzate. 
Ďalšie informácie nájdete v časti Formát videa (strana 57).

REŽIM VIDEO: NASTAVENIA
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VYSOKÉ ROZLÍŠENIA/VYSOKÉ SNÍMKOVÉ FREKVENCIE

Pri snímaní videa vo vysokých rozlíšeniach alebo snímkových frekvenciách 
v prostrediach s vysokou teplotou sa kamera môže zahriať a spotrebovať 
viac energie.

Okrem toho nedostatočné prúdenie vzduchu okolo kamery a používanie 
kamery v kombinácii s aplikáciou GoPro ešte viac zvyšuje teplotu kamery 
a spotrebu energie a skracuje čas nahrávania.

Kamera dokáže identifikovať podmienky prehriatia a v prípade potreby 
sa vypne. Ak sa kamera príliš zahreje, na obrazovke sa zobrazí hlásenie, 
že sa kamera vypína. Podrobnosti nájdete v časti Dôležité hlásenia 
(strana 58).

Počas nahrávania vo vysokovýkonných režimoch videa snímajte kratšie 
videoklipy, keď používate kameru bez pohybu, alebo nepoužívajte funkcie, 
ktoré zvyšujú spotrebu energie, napríklad aplikáciu GoPro. Ak chcete 
ovládať kameru pri vyšších teplotách na diaľku, použite namiesto aplikácie 
GoPro diaľkový ovládač GoPro alebo ovládač Remo (vodotesný diaľkový 
ovládač aktivovaný hlasom) (oba sa predávajú samostatne).

PROFESIONÁLNE DOLADENIE

Nastavenie Protune (Profesionálne doladenie) je k dispozícii iba pre 
režim snímania Video. Podrobnosti o nastavení Protune (Profesionálne 
doladenie) nájdete v časti Protune (Profesionálne doladenie) 
(strana 52).

REŽIM VIDEO: NASTAVENIA

Režim Photo (Fotografia) obsahuje tri režimy snímania: Single (Jedna 
fotografia) (predvolené), Night (Nočná fotografia) a Burst (Séria). Všetky 
fotografie sa zaznamenávajú s rozlíšením 18 MP so sférickým zorným 
poľom. Každý z nich má vlastné nastavenia. Podrobnosti o zmene 
nastavení nájdete v časti Zmena režimov a nastavení (strana 17).

JEDNA FOTOGRAFIA
Režim Single (Jedna fotografia) zaznamená jednu fotografiu pri stlačení 
tlačidla Shutter (Uzávierka). Ďalšie informácie nájdete v častiach:

Formát RAW (strana 45)

Protune (Profesionálne doladenie) (strana 52)

NOČNÁ FOTOGRAFIA
Režim snímania Night (Nočná fotografia) sníma fotografie v slabom svetle 
až tmavých podmienkach. Uzávierka je dlhšie otvorená, aby prepustila 
viac svetla v tmavých prostrediach, preto sa režim snímania Night (Nočná 
fotografia) neodporúča pre snímky snímané z ruky ani upevnenia, pri 
ktorom by sa kamera mohla počas expozície pohnúť. Ďalšie informácie 
nájdete v častiach:

Uzávierka (Nočná fotografia) (strana 44)

Protune (Profesionálne doladenie) (strana 52)

BURST
Režim snímania Burst (Séria) sníma až do 30 fotografií za 1 sekundu, takže 
je dokonalý na snímanie rýchlej akcie. Ďalšie informácie nájdete v častiach:

Rýchlosť (strana 44)

Protune (Profesionálne doladenie) (strana 52)

REŽIM PHOTO (FOTOGRAFIA):  
REŽIMY SNÍMANIA
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RÝCHLOSŤ

Toto nastavenie sa týka iba režimu snímania Burst (Séria). 
Dostupné frekvencie:

• 30 fotografií za 1, 2, 3 alebo 6 sekúnd 

• 10 fotografií za 1, 2 alebo 3 sekundy

• 5 fotografií za 1 sekundu

• 3 fotografie za 1 sekundu

Predvolená frekvencia je 30 fotografií za 1 sekundu.

UZÁVIERKA (NOČNÁ FOTOGRAFIA)

V režime Photo (Fotografia) sa nastavenie Shutter (Uzávierka) týka iba 
režimu snímania Night (Nočná fotografia). Toto nastavenie umožňuje 
určiť, ako dlho bude uzávierka otvorená. Pre toto nastavenie sú k dispozícii 
možnosti Auto (Automaticky), 2, 5, 10, 20 a 30 sekúnd. Predvolene 
nastavená možnosť je 2 sekundy.

Nastavenia Príklady

Auto (Automaticky) 
(až do 2 s)

východ slnka, západ slnka, úsvit, súmrak, 
stmievanie, noc

2 sec (2 s), 5 sec 
(5 s), 10 sec (10 s)

úsvit, súmrak, stmievanie, ruské kolo, 
ohňostroje, maľovanie svetlom

20 sec (20 s) nočná obloha (s osvetlením)

30 sec (30 s) nočné hviezdy, Mliečna dráha (úplná tma)

TIP OD NÁS: Ak chcete znížiť rozostrenie pri používaní režimu snímania 
Night (Nočná fotografia), namontujte kameru na statív Fusion Grip alebo 
iný stabilný povrch, ktorý sa nehýbe.

REŽIM PHOTO (FOTOGRAFIA): NASTAVENIA

FORMÁT RAW

Keď je toto nastavenie zapnuté, všetky fotografie sú zachytené so 
sprievodným obrázkom .jpg na okamžité zobrazenie v kamere alebo 
zdieľanie s aplikáciou GoPro. Fotografie vo formáte RAW sú uložené 
ako súbory .gpr, ktoré sú založené na formáte Adobe .dng. Tieto súbory 
možno použiť v aplikácii Adobe Camera Raw (ACR) verzie 9.7 alebo 
novšej. Okrem toho môžete použiť aplikáciu Adobe Photoshop Lightroom 
CC (vydanie 2015.7 alebo novšie) a Adobe Photoshop Lightroom 6 
(verzia 6.7 alebo novšia).

Formát RAW je k dispozícii iba pre režim snímania Photo (Fotografia). Toto 
nastavenie možno nastaviť na možnosti Off (Vyp.) (predvolená hodnota) 
a On (Zap.). 

TIP OD NÁS: Fotografie vo formáte .gpr sú uložené na rovnakom mieste 
a s rovnakým názvom súboru ako súbory .jpg. Ak k nim chcete získať 
prístup, vložte karty microSD do čítačky kariet a nájdite súbory cez 
počítačovú aplikáciu Prieskumník.
 

PROFESIONÁLNE DOLADENIE

V režime Photo (Fotografia) je nastavenie Protune (Profesionálne 
doladenie) k dispozícii pre všetky režimy snímania (Fotografia, Nočná 
fotografia a Séria). Podrobnosti o nastavení Protune (Profesionálne 
doladenie) nájdete v časti Protune (Profesionálne doladenie) 
(strana 52).

REŽIM PHOTO (FOTOGRAFIA): NASTAVENIA
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Režim Time Lapse (Časozberný záznam) obsahuje tri režimy snímania: 
Time Lapse Video (Časozberné video), Time Lapse Photo (Časozberná 
fotografia) (predvolené) a Night Lapse Photo (Nočná časozberná 
fotografia). Každý z nich má vlastné nastavenia. Podrobnosti o zmene 
nastavení nájdete v časti Zmena režimov a nastavení (strana 17).

ČASOZBERNÉ VIDEO
Režim snímania Time Lapse Video (Časozberné video) vytvára video 
zo záberov zachytených v konkrétnych intervaloch. Umožňuje zachytiť 
časozberný záznam a okamžite ho zobraziť alebo zdieľať ako video. Režim 
Time Lapse Video (Časozberné video) je k dispozícii v oboch rozlíšeniach a 
zaznamenáva sa bez zvuku. 

Predvolené rozlíšenie režimu snímania Time Lapse Video (Časozberné 
video) je 5.2K30, pričom je nastavený predvolený interval na 0,5 sekundy. 
Ďalšie informácie nájdete v častiach:

Rozlíšenia videa kamery Fusion (strana 41)

 Interval (Časozberný záznam) (strana 49)

ČASOZBERNÁ FOTOGRAFIA
V režime snímania Time Lapse Photo (Časozberná fotografia) sa 
zaznamenáva séria fotografií v konkrétnych intervaloch. Použite tento 
režim na zachytenie fotografií akejkoľvek aktivity a potom vyberte 
tie najlepšie.

Predvolený interval pre režim snímania Time Lapse Photo (Časozberná 
fotografia) je 0,5 sekundy. Ďalšie informácie nájdete v častiach:

Interval (Časozberný záznam) (strana 49) 

Protune (Profesionálne doladenie) (strana 52)

REŽIM TIME LAPSE (ČASOZBERNÝ 
ZÁZNAM): REŽIMY SNÍMANIA

REŽIM TIME LAPSE (ČASOZBERNÝ 
ZÁZNAM): REŽIMY SNÍMANIA

NOČNÁ ČASOZBERNÁ FOTOGRAFIA
V režime snímania Night Lapse Photo (Nočná časozberná fotografia) 
sa nasníma séria fotografií v konkrétnych intervaloch pri minimálnom 
osvetlení. Uzávierka zostáva dlhšie otvorená, aby cez ňu preniklo viac 
svetla v tmavých prostrediach.

Pre režim snímania Night Lapse Photo (Nočná časozberná fotografia) je 
predvolený interval Auto (Automaticky) a predvolené nastavenie Shutter 
(Uzávierka) je 2 sekundy. Ďalšie informácie nájdete v častiach:

Uzávierka (Časozberný záznam) (strana 51)

Interval (Časozberný záznam) (strana 49) 

Protune (Profesionálne doladenie) (strana 52)
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ROZLÍŠENIE ČASOZBERNÉHO VIDEA A UHOĽ POHĽADU (FOV)
Rozlíšenie videa (RES) zastupuje počet horizontálnych čiar vo videu. 
Napríklad rozlíšenie 3K znamená, že video má 3000 horizontálnych čiar, 
pričom každá z nich má šírku 1504 pixelov. Vyšší počet čiar a pixelov 
zaisťuje lepšie detaily a jasnosť. Video s rozlíšením 5.2K sa preto považuje 
za kvalitnejšie než video s rozlíšením 3K, pretože obsahuje 5228 čiar 
a každá z nich má šírku 2624 pixelov.

Zorné pole (FOV) vyjadruje, akú veľkú časť scény (v stupňoch) zachytí 
objektív kamery.

Časozberné video je k dispozícii vo všetkých rozlíšeniach. 

ZORNÉ POLE (FOV) PRE ČASOZBERNÝ ZÁZNAM

Zorné pole pre všetky režimy snímania je sférické.

REŽIM TIME LAPSE (ČASOZBERNÝ 
ZÁZNAM): NASTAVENIA

INTERVAL (ČASOZBERNÝ ZÁZNAM)

Nastavenie funkcie Interval určuje, koľko času ubehne medzi jednotlivými 
nasnímanými zábermi.

Intervaly časozbernej fotografie a časozberného videa Dostupné 
intervaly pre časozberné video sú 0,5 (predvolená hodnota), 1, 2, 5, 10, 
30 a 60 sekúnd. 

Interval Príklady

0,5 – 2 sekundy surfovanie, cyklistika alebo iný šport

2 sekundy rušná ulica

5 – 10 sekúnd oblaky alebo vonkajšie scény s dlhým trvaním

10 – 60 sekúnd
dlhé aktivity, napríklad stavba alebo 
umelecké dielo

REŽIM TIME LAPSE (ČASOZBERNÝ 
ZÁZNAM): NASTAVENIA
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Interval nočnej časozbernej fotografie
Interval určuje rýchlosť zaznamenávania fotografií. Intervaly nočného 
časozberného záznamu sú Auto (Automaticky), 4, 5, 10, 15, 20 
a 30 sekúnd a 1, 2, 5, 30 a 60 minút. 

Nastavenie Auto (Automaticky) (predvolená hodnota) prispôsobuje 
interval nastaveniu Shutter (Uzávierka). Ak je napríklad uzávierka 
nastavená na 10 sekúnd a interval je nastavený na možnosť Auto 
(Automaticky), kamera nasníma fotografiu každých 10 sekúnd. Fotografie 
sa zaznamenávajú s rozlíšením 18 MP.

Interval Príklady

Auto (Automaticky)
Vynikajúce pre všetky expozície.  
Sníma čo najrýchlejšie v závislosti od 
nastavenia Shutter (Uzávierka).

4 – 5 sekúnd
nočné scény v meste, pouličné osvetlenie alebo 
scény s pohybom

10 – 15 sekúnd
šero s pomalými zmenami scény, napríklad 
oblaky a jasný mesiac v noci

20 – 30 sekúnd
veľmi slabé svetlo alebo veľmi pomalé zmeny 
scény, napríklad hviezdy s minimálnym okolitým 
alebo pouličným svetlom

REŽIM TIME LAPSE (ČASOZBERNÝ 
ZÁZNAM): NASTAVENIA

REŽIM TIME LAPSE (ČASOZBERNÝ 
ZÁZNAM): NASTAVENIA

UZÁVIERKA (ČASOZBERNÝ ZÁZNAM)

V režime Time Lapse (Časozberný záznam) sa toto nastavenie týka iba 
režimu snímania Night Lapse Photo (Nočná časozberná fotografia). 
Nastavenie Uzávierka umožňuje učiť, ako dlho bude uzávierka otvorená. 
Predvolene nastavená možnosť je 2 sekundy.

Použite túto tabuľku na výber najvhodnejšieho nastavenia pre 
svoju aktivitu:

Nastavenia Príklady

Auto (Automaticky) 
(až do 2 s)

východ slnka, západ slnka, úsvit, súmrak, 
stmievanie, noc

2 sec (2 s), 5 sec 
(5 s), 10 sec (10 s)

úsvit, súmrak, stmievanie, ruské kolo, 
ohňostroje, maľovanie svetlom

15 sec (15 s), 
20 sec (20 s)

nočná obloha (s osvetlením)

30 sec (30 s) nočné hviezdy, Mliečna dráha (úplná tma)

TIP OD NÁS: Ak chcete znížiť rozostrenie pri používaní režimu snímania 
Night Lapse Photo (Nočná časozberná fotografia), namontujte kameru na 
statív Fusion Grip alebo iný stabilný povrch, ktorý sa nehýbe.

PROFESIONÁLNE DOLADENIE

V režime Time Lapse (Časozberný záznam) je funkcia Protune 
(Profesionálne doladenie) k dispozícii pre režimy snímania Time Lapse 
Photo (Časozberná fotografia) a Night Lapse Photo (Nočná časozberná 
fotografia). Podrobnosti o nastavení Protune (Profesionálne doladenie) 
nájdete v časti Protune (Profesionálne doladenie) (strana 52).
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PROTUNE (PROFESIONÁLNE DOLADENIE)

Funkcia Protune (Profesionálne doladenie) využíva plný potenciál kamery 
a prináša očarujúcu kvalitu obrazu, video v kinematografickej kvalite 
a fotografie optimalizované na profesionálne produkcie. Funkcia Protune 
(Profesionálne doladenie) dáva tvorcom obsahu viac flexibility a zvyšuje 
efektívnosť pracovných postupov viac ako kedykoľvek predtým.

Funkcia Protune (Profesionálne doladenie) je kompatibilná 
s profesionálnymi nástrojmi na korekciu farieb, aplikáciou Fusion Studio 
a ďalším softvérom na editovanie videí a fotografií.

Funkcia Protune (Profesionálne doladenie) umožňuje manuálne ovládanie 
nastavenia ISO a kompenzácie expozície na pokročilé ovládanie 
a prispôsobenie videozáznamov aj fotografií.

PROFESIONÁLNE DOLADENIE

Funkcia Protune (Profesionálne doladenie) je k dispozícii ako pokročilé 
nastavenie pre podporované režimy snímania. Toto nastavenie možno 
nastaviť na možnosti Off (Vyp.) (predvolená hodnota) a On (Zap.). Keď je 
nastavenie Protune (Profesionálne doladenie) zapnuté, na obrazovkách 
kamery sa zobrazuje symbol [  ]. 

Funkcia Protune (Profesionálne doladenie) nie je k dispozícii pre režim 
Time Lapse Video (Časozberné video). Funkcia Protune (Profesionálne 
doladenie) je k dispozícii pre všetky rozlíšenia videí a fotografií. 

Zmeny, ktoré urobíte v nastaveniach Protune (Profesionálne doladenie) 
v jednom režime snímania, sa vzťahujú len na daný režim snímania. 
Ak napríklad zmeníte hodnotu kompenzácie expozície pre nočné 
fotografie, nebude to mať vplyv na hodnotu kompenzácie expozície pre 
sériové fotografie.

PROTUNE (PROFESIONÁLNE DOLADENIE)

ISO

Hodnota ISO určuje citlivosť kamery na svetlo a vytvára kompromis 
medzi jasom a výsledným šumom obrazu. Šum obrázka znamená stupeň 
zrnitosti obrázka.

Vyššie hodnoty citlivosti ISO v slabom svetle vedú ku svetlejším 
obrázkom, ale väčšej zrnitosti obrázkov. Nižšie hodnoty vedú k nižšiemu 
šumu obrazu, ale k tmavším záberom. Keď zmeníte toto nastavenie, na 
dotykovom displeji sa okamžite zobrazí efekt, aký má dané nastavenie 
na obraz. 

Hodnoty ISO pre fotografie:

Hodnoty ISO pre video:

Tmavší obraz 
Nižší šum

Svetlejší obraz  
Väčší šum

100 200 400  800

Tmavší obraz 
Nižší šum

Svetlejší obraz  
Väčší šum

400 1600  6400
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Správanie nastavenia ISO závisí od nastavenia Shutter (Uzávierka):

• Shutter (Uzávierka) nastavená na možnosť Auto (Automaticky): Vybratá 
možnosť pre ISO sa použije ako maximálna hodnota citlivosti ISO. 
Použitá hodnota citlivosti ISO môže byť nižšia v závislosti od svetelných 
podmienok. Dostupné hodnoty ISO sú 6400, 3200, 1600, 1200, 800, 400.

• Shutter (Uzávierka) nie je nastavená na možnosť Auto (Automaticky): 
Vybratá hodnota ISO sa použije ako maximálna hodnota citlivosti ISO, 
pokiaľ hodnotu neuzamknete ťuknutím na položku [  ] v spodnej 
časti obrazovky. Dostupné hodnoty ISO sú 6400, 3200, 1600, 1200, 
800 a 400.

KOMPENZÁCIA HODNOTY EXPOZÍCIE (EV COMP)

Nastavenie Exposure Value Compensation (Kompenzácia hodnoty 
expozície) ovplyvňuje jas videa alebo fotografie. Úpravou tohto 
nastavenia môžete zlepšiť kvalitu obrazu počas snímania v prostrediach 
s kontrastným osvetlením. 

Možnosti tohto nastavenia sú v rozsahu od -2,0 do +2,0. Predvolene 
nastavená možnosť je 0. Čím vyššie sú hodnoty, tým sú snímky svetlejšie. 

TIP OD NÁS: Kompenzácia hodnoty expozície upravuje jas v rámci 
existujúceho nastavenia ISO. Ak jas už dosiahol nastavenie citlivosti ISO 
v prostredí so slabým svetlom, zvýšenie kompenzácie hodnoty expozície 
nemá žiadny účinok. Ak chcete ešte viac zvýšiť jas, vyberte vyššiu 
hodnotu ISO.

RESET
Táto možnosť obnoví všetky nastavenia funkcie Protune (Profesionálne 
doladenie) na predvolené hodnoty.

PROTUNE (PROFESIONÁLNE DOLADENIE) PRISPÔSOBENIE KAMERY GOPRO

V kamere môžete nastaviť všetko od hlasitosti pípania po vypnutie 
indikátorov stavu, aby ste si mohli prispôsobiť jej fungovanie 
svojim predstavám. 

ZMENA PREDVOLIEB 
1. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 

nedostanete na položku Settings (Nastavenia) [  ], potom ju 
stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Preferences (Predvoľby) [  ].

3. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

4. Stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte novú možnosť.

5. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Done (Hotovo), potom ju stlačením tlačidla 
Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

HLASITOSŤ PÍPANIA

Nastaví hlasitosť výstrah kamery GoPro. Možnosti sú Off (Vypnutá), Low 
(Nízka), Medium (Stredná) a High (Vysoká) (predvolené).

INDIKÁTORY LED

Môžete nastaviť, ktoré indikátory stavu majú blikať. Možnosti sú All On 
(Všetky zap.) (predvolená hodnota) a All Off (Všetky vyp.).

TIP OD NÁS: Indikátory stavu vypnite, ak snímate v oblasti s oknami 
alebo zrkadlami, ktoré by mohli v snímke vytvoriť odrazy.
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DÁTUM ČAS

Čas a dátum sa automaticky aktualizujú po pripojení kamery k aplikácii 
GoPro alebo Fusion Studio. V prípade potreby však môžete tieto 
nastavenia zmeniť manuálne. 
Poznámka: Ak je batéria vybratá z kamery dlhší čas, musíte obnoviť dátum a čas 
(automaticky lebo manuálne).

GPS

Zachytáva polohu, kde boli videá a fotografie nasnímané. Ak 
chcete zobraziť túto informáciu, pozrite si videá alebo fotografie na 
kompatibilnom počítači alebo v mobilnej aplikácii. Podrobnosti nájdete na 
lokalite gopro.com/help.

Toto nastavenie je k dispozícii iba po pripojení kamery Fusion k aplikácii 
GoPro. Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie k aplikácii GoPro 
(strana 34).

PRISPÔSOBENIE KAMERY GOPRO

FORMÁT VIDEA

Nastavuje snímkové frekvencie pre danú oblasť, ktoré kamera používa na 
nahrávanie a prehrávanie videí na televízore alebo televízore HDTV. Výber 
vhodnej možnosti pre vašu oblasť pomôže predísť blikaniu pri snímaní 
videí vnútri.

Nastavenie Popis

NTSC (predvolené)
Túto možnosť vyberte, ak prehrávate videá 
na televízore s normou NTSC (väčšina 
televízorov v Severnej Amerike).

PAL
Túto možnosť vyberte, ak prehrávate 
videá na televízore s normou PAL (väčšina 
televízorov mimo Severnej Ameriky).

OSVETLENIE OBRAZOVKY STAVU

Ovláda podsvietenie obrazovky stavu. Možnosti sú On (Zap.) (predvolená 
hodnota) a Off (Vyp.).

JAZYK

Táto položka nastavuje jazyk rozhrania kamery. Toto nastavenie je k 
dispozícii iba po pripojení kamery Fusion k aplikácii GoPro. Podrobnosti 
nájdete v časti Pripojenie k aplikácii GoPro (strana 34).

PRISPÔSOBENIE KAMERY GOPRO

http://gopro.com/help
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Kamera Fusion vás upozorní vždy, keď sa vyskytne problém s kartou 
alebo kartami microSD. Najdôležitejšie správy, ktoré sa môžu zobraziť, sú 
uvedené nižšie.

HLÁSENIE O TEPLOTE

TOO HOT – 
SHUTTING 
DOWN (PRÍLIŠ 
VYSOKÁ 
TEPLOTA – 
VYPÍNA SA)

Hlásenie sa zobrazí na obrazovke stavu, keď je 
teplota kamery príliš vysoká a kamera sa musí 
schladiť. Než ju budete chcieť znova použiť, nechajte 
ju jednoducho odpočinúť a vychladnúť. Kamera 
dokáže identifikovať podmienky prehriatia a v prípade 
potreby sa vypne.

 

IKONA OPRAVY SÚBORU

FILE DAMAGED 
(POŠKODENÝ 
SÚBOR)

Ak sa nahrávanie náhle zastavilo a súbor videa sa 
neuložil správne, môže sa poškodiť. Keď sa to stane, 
kamera zobrazí hlásenie FILE DAMAGED (Poškodený 
súbor). Opravte súbor stlačením tlačidla Shutter 
(Uzávierka). Keď sa tento proces skončí, zobrazí sa 
hlásenie, či bola oprava úspešná alebo neúspešná. 
Stlačením ľubovoľného tlačidla môžete pokračovať 
v používaní kamery.

 

DÔLEŽITÉ HLÁSENIA DÔLEŽITÉ HLÁSENIA

HLÁSENIA TÝKAJÚCE SA KARTY MICROSD

NO SD 
(ŽIADNA 
KARTA SD)

Nie je vložená žiadna karta. Kamera vyžaduje na 
snímanie videí a fotografií kartu microSD, microSDHC 
alebo microSDXC (predávajú sa samostatne). V 
správe sa uvádza, ktorá karta chýba.

SD CARDS 
FULL (SD 
KARTY SÚ 
PLNÉ)

Karty sú plné. Odstráňte nejaké súbory alebo vložte 
iné karty.

SD ERROR 
(CHYBA 
KARTY SD)

Kamera nedokáže prečítať formátovanie karty. 
Naformátujte karty v kamere.
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OBNOVENIE KAMERY GOPRO

REŠTARTOVANIE KAMERY GOPRO
Ak kamera nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Mode (Režim) [  ] 
na 8 sekúnd, aby sa vypla, a potom ju znova zapnite. Všetky nastavenia 
sa zachovajú. 

OBNOVENIE VŠETKÝCH NASTAVENÍ NA PREDVOLENÉ HODNOTY
Všetky nastavenia kamery okrem dátumu, času, používateľského mena 
a hesla kamery sa obnovia na predvolené hodnoty.

1. Pripojte kameru Fusion k aplikácii GoPro.

2. Otvorte nastavenia a potom ťuknite na položku Reset Defaults 
(Obnoviť predvolené hodnoty). Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie 
k ostatným zariadeniam (strana 34).

OBNOVENIE PRIPOJENÍ
Zoznam pripojení sa vymaže a obnoví sa heslo kamery. Ak obnovíte 
pripojenia, požadované zariadenia musíte ku kamere GoPro znova pripojiť.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ],  
kým sa nedostanete na položku Settings (Nastavenia) [  ], potom ju 
stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ],  
kým sa nedostanete na položku Connections (Pripojenia) [  ].

3. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Reset (Obnoviť), potom ju stlačením tlačidla 
Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

4. Stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ] zvýraznite položku Reset 
(Obnoviť), potom ju stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] 
vyberte. Kamera Fusion automaticky obnoví pripojenia a vypne sa.

OBNOVA NASTAVENÍ Z VÝROBY
Ak chcete obnoviť všetky nastavenia aj heslo kamery a zrušiť registráciu 
kamery vo svojom účte GoPro Plus, postupujte podľa nasledujúcich 
krokov. Táto možnosť je užitočná, ak kameru predávate alebo ju chcete 
vrátiť do pôvodného stavu. 

1. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Settings (Nastavenia) [  ], potom ju 
stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte. 

2. Opakovane stláčajte tlačidlo Shutter (Uzávierka) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Preferences (Predvoľby) [  ].

3. Opakovane stláčajte tlačidlo Mode (Režim) [  ], kým sa 
nedostanete na položku Reset (Obnoviť), potom ju stlačením tlačidla 
Shutter (Uzávierka) [  ] vyberte.

4. Stlačením tlačidla Mode (Režim) [  ] zvýraznite položku Reset 
(Obnoviť), potom ju stlačením tlačidla Shutter (Uzávierka) [  ] 
vyberte. Kamera Fusion automaticky obnoví výrobné nastavenia a 
reštartuje sa.

Obnovením nastavení z výroby sa nevymaže všetok obsah z karty 
microSD. Ak chcete vymazať kartu microSD, pozrite si časť 
Naformátovanie kariet microSD (strana 9). 

OBNOVENIE KAMERY GOPRO
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MONTÁŽ KAMERY NA DRŽIAKY FUSION
Držiaky Fusion umožňujú jednoduché pripojenie kamery k zakriveným a 
plochým povrchom bicyklov, vozidiel a prevodoviek. Kamera Fusion je 
vodotesná až do 16 stôp (5 m) so zatvorenými dvierkami – pri použití 
kamery vo vode alebo jej blízkosti nie je potrebný žiaden ďalší kryt.

Zaoblený držiak Fusion Plochý držiak Fusion

1. Prilepte držiak Fusion na suchý, čistý a hladký povrch. Postupujte 
podľa pokynov uvedených v časti Pokyny na montáž (strana 63).

2. Pripevnite montážne úchytky kamery Fusion na držiak pomocou 
krídlovej skrutky.

MONTÁŽ

POKYNY NA MONTÁŽ
Pri montáži nalepovacích držiakov postupujte podľa týchto pokynov:

• Nalepovacie držiaky prilepte minimálne 24 hodín vopred.

• Nalepovacie držiaky možno prilepovať iba na hladké povrchy. Pórovité 
alebo textúrované povrchy neumožňujú správne prilepenie. Keď 
aplikujete nalepovací držiak, pevne ho zatlačte na miesto a uistite sa, 
že sa celou plochou dotýka povrchu.

• Nalepovacie držiaky aplikujte iba na čistý a suchý povrch. Vosk, olej, 
špina či iné nečistoty znižujú silu prilepenia, čo môže viesť k slabému 
prichyteniu a riziku straty kamery, ak sa držiak odlepí.

• Nalepovacie držiaky aplikujte pri izbovej teplote. Neprilepia sa 
dobre v chladných alebo vlhkých prostrediach na chladné alebo 
vlhké povrchy.

• Riaďte sa štátnymi a miestnymi právnymi predpismi a zákonmi, aby 
ste sa uistili, že pripevnenie kamery k vybaveniu (napríklad loveckej 
výstroji) je povolené. Vždy dodržiavajte právne predpisy, ktoré 
obmedzujú používanie spotrebnej elektroniky alebo kamier.

• Počas vodných aktivít používajte pásik na uchytenie kamery (predáva 
sa samostatne) na zvýšenie bezpečnosti a udržanie kamery na 
hladine vody.

MONTÁŽ



64 65

MONTÁŽ

VAROVANIE: Zaoblený držiak Fusion sa neodporúča na montáž 
na helmu. Ak chcete kameru Fusion upevniť na helmu, použite 
zaoblený nalepovací držiak a montážnu sponu. Tieto položky 
sú súčasťou súpravy Grab Bag, ktorá sa predáva samostatne 
na lokalite gopro.com. 

Pásik na uchytenie nepoužívajte, ak montujete kameru na 
prilbu, aby ste predišli zraneniu. Kameru nemontujte priamo na 
lyže ani snowboardy.

Ďalšie informácie o montáži nájdete na lokalite gopro.com.

VAROVANIE: Ak používate kameru s držiakom alebo popruhom 
GoPro, ktoré sú určené na použitie s prilbou, vždy používajte 
prilbu spĺňajúcu príslušnú bezpečnostnú normu. 

Vyberte si správnu prilbu pre konkrétny šport alebo 
aktivitu a uistite sa, že vám dobre sedí a je správnej 
veľkosti. Skontrolujte prilbu a uistite sa, že je v dobrom 
stave. Postupujte podľa pokynov výrobcu na bezpečné 
používanie prilby. 

Každá prilba, ktorá prekoná veľký náraz, by mala byť 
nahradená novou. Žiadna prilba nedokáže ochrániť pred 
zranením pri každej nehode.

MONTÁŽ

ODSTRÁNENIE MONTÁŽNYCH ÚCHYTIEK
Po odstránení montážnych úchytiek budete môcť kameru Fusion položiť 
na spodnú stranu.

1. Zdvihnite nahor zarážky na montážnych úchytkách.

2. Vysuňte montážne úchytky z kamery.

http://gopro.com
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MONTÁŽ

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE MONTÁŽNYCH ÚCHYTIEK
Montážne úchytky umožňujú pripevnenie držiakov Fusion to GoPro.

1. Zasuňte montážne úchytky do kamery.

 

2. Potlačte zarážky na miesto.

V niektorých situáciách, napríklad pri nahrávaní obsahu počas nabíjania 
kamery Fusion, môže byť užitočné zložiť bočné dvierka, aby ste získali 
prístup k portu USB-C. 

VAROVANIE: Bočné dvierka skladajte iba vtedy, keď používate 
kameru v suchom prostredí, v ktorom sa nepráši. Kamera nie 
je vodotesná, keď sú dvierka otvorené alebo zložené. Nikdy 
nepoužívajte kameru, keď sú otvorené dvierka priehradky 
na batériu.

ZLOŽENIE BOČNÝCH DVIEROK

1. Podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie západky a vysunutím 
dvierka otvorte.

2. Vytiahnite dvierka z kamery.

ZLOŽENIE BOČNÝCH DVIEROK
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ZLOŽENIE BOČNÝCH DVIEROK

OPÄTOVNÉ NASADENIE BOČNÝCH DVIEROK
1. Podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie západky a vysuňte zarážku 

na dvierkach.

2. Zatlačte na zarážku, aby sa nasadila na malý strieborný pánt.

Ak chcete, aby kamera dosahovala čo najlepší výkon, dodržiavajte 
tieto pokyny:

• Keď kameru nepoužívate, vždy ju uchovávajte v puzdre Fusion Case. 
Objektívy nie sú chránené ani kryté, aby mohli zachytávať sférický 
obsah. Na škrabance na objektívoch sa nevzťahuje záruka.

• Ak chcete ochrániť objektívy pred poškodením, neukladajte kameru 
Fusion na prednú ani zadnú stranu. Uistite sa, že objektívy neležia na 
žiadnom povrchu.

• Ak chcete objektívy očistiť, utrite ich jemnou handričkou ktorá 
nepúšťa vlákna. Ak sa medzi objektívom a prstencom usadia nečistoty, 
opláchnite ho vodou alebo ofúkajte vzduchom. Do okolia objektívu 
nevkladajte cudzie predmety.

• Keď kameru Fusion nepoužívate, uložte ju do puzdra Fusion Case, aby 
ste chránili objektívy pred poškodením.

• Kamera je vodotesná do hĺbky 16 stôp (5 m) bez ďalšieho puzdra. Pred 
použitím kamery vo vode a jej blízkosti, v prašnom prostredí alebo 
piesku sa uistite, či sú zatvorené dvierka. 

• Pred zatvorením dvierok sa uistite, že sú tesnenia čisté. V prípade 
potreby ich vyčistite handričkou.

• Pred otvorením dvierok sa uistite, že je kamera suchá a čistá. 
V prípade potreby opláchnite kameru vodou z vodovodného kohútika 
a vysušte handričkou.

ÚDRŽBA



70 71

ÚDRŽBA

• Ak v okolí dvierok zatvrdne piesok alebo nečistoty, namočte kameru 
do teplej vody z vodovodu na 15 minút a potom ju dôkladne opláchnite, 
aby ste odstránili nečistoty pred otvorením dvierok. 

• Najlepší zvuk dosiahnete, ak zatrasiete kamerou alebo ofúkate 
mikrofóny, aby ste z otvorov mikrofónov odstránili vodu a nečistoty. 
Na čistenie otvorov mikrofónu nepoužívajte stlačený vzduch, pretože 
by mohol poškodiť vnútorné vodotesné membrány.

• Po každom použití v slanej vode opláchnite kameru pod vodou 
z vodovodného kohútika a vysušte mäkkou handričkou.

INFORMÁCIE O BATÉRII

MAXIMALIZOVANIE VÝDRŽE BATÉRIE
Ak nabitie batérie klesne pod 10 %, na obrazovke stavu sa zobrazí 
hlásenie. Ak batéria dosiahne 0 % počas nahrávania, kamera uloží súbor 
a vypne sa.

Ak chcete maximalizovať výdrž batérie, postupujte v rámci možností podľa 
týchto pokynov:

• Vypnite bezdrôtové pripojenie.

• Vypnite GPS.

• Vypnite funkciu Protune (Profesionálne doladenie).

• Použite funkciu QuikCapture (strana 24).

NAHRÁVANIE POČAS NABÍJANIA
Pomocou kábla USB typu C pribaleného ku kamere môžete snímať videá 
a fotografie, kým je kamera zapojená do nabíjacieho adaptéra USB, 
nabíjačky GoPro Supercharger alebo inej nabíjačky GoPro, prípadne 
prenosnej externej batérie GoPro Portable Power Pack. Hoci sa batéria 
počas nahrávania nenabíja, môžete použiť jednu z vyššie uvedených 
metód na napájanie kamery, a tým predĺžiť dobu nahrávania. Keď zastavíte 
nahrávanie, obnoví sa nabíjanie. (Nahrávať nemôžete, ak kameru nabíjate 
cez počítač.)

UPOZORNENIE: Počas nabíjania sú otvorené bočné dvierka, takže 
kamera nie je vodotesná.

VAROVANIE: Používanie sieťovej nabíjačky od iného výrobcu 
než GoPro môže poškodiť batériu kamery GoPro a spôsobiť 
požiar alebo vytečenie batérie. Okrem nabíjačky GoPro 
Supercharger (predáva sa samostatne) používajte iba 
nabíjačky s nasledujúcim označením: Výstup 5 V 1 – 3 A. Ak 
nepoznáte napätie a prúd svojej nabíjačky, použite pribalený 
kábel USB a nabite kameru cez počítač. 
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INFORMÁCIE O BATÉRII

USKLADNENIE BATÉRIE A MANIPULÁCIA S ŇOU
Kamera obsahuje citlivé komponenty vrátane batérie. Nevystavujte 
kameru veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám. Nízka alebo vysoká 
teplota môžu dočasne skrátiť výdrž batérie alebo zapríčiniť dočasné 
nefungovanie kamery. Počas používania kamery ju nevystavujte výrazným 
zmenám teploty alebo vlhkosti, pretože sa na povrchu alebo vnútri kamery 
môže tvoriť kondenzácia.

Kameru ani batériu nesušte externým zdrojom tepla, napríklad 
mikrovlnnou rúrou alebo fénom na vlasy. Poškodenie kamery alebo batérie 
v dôsledku kontaktu s tekutinou vnútri kamery nie je kryté zárukou.

Batériu neskladujte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, 
kľúče alebo náhrdelníky. Ak kontakty batérie prídu do styku s kovovými 
predmetmi, môže vzniknúť požiar.

Nevykonávajte neoprávnené úpravy kamery. Mohli by ste narušiť 
bezpečnosť, súlad s regulačnými požiadavkami alebo výkonnosť 
a anulovať platnosť záruky.

VAROVANIE: Kameru ani batériu nerozoberajte, neotvárajte, 
nestláčajte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte, 
nerežte, nevkladajte do mikrovlnnej rúry, nevkladajte do ohňa, 
nenatierajte a dávajte pozor, aby vám nespadli. Do otvoru 
na batériu na kamere nevkladajte cudzie predmety. Kameru 
ani batériu nepoužívajte, ak boli poškodené, napríklad ak sú 
prasknuté, prepichnuté alebo poškodené vodou. Demontáž 
alebo prepichnutie batérie môže spôsobiť výbuch alebo požiar.

INFORMÁCIE O BATÉRII

LIKVIDÁCIA BATÉRIE
Väčšina nabíjateľných lítium-iónových batérií nie je klasifikovaná ako 
nebezpečný odpad a môže byť bez problémov likvidovaná spolu s bežným 
zmiešaným odpadom z domácnosti. Na mnohých miestach sú platné 
zákony požadujúce recykláciu batérií. Overte si miestne zákony a uistite 
sa, že môžete nabíjateľné batérie likvidovať spolu s bežným odpadom. 
V rámci bezpečnej likvidácie lítium-iónových batérií ochráňte kontakty 
pred vystavením iným kovom obalom, prekrytím alebo elektroizolačnou 
páskou, aby pri prevoze nezapríčinili vznik požiaru.

Lítium-iónové batérie však obsahujú recyklovateľné materiály 
a organizácia Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC) 
ich prijíma na recykláciu v rámci programu Battery Recycling Program. 
Ak hľadáte vhodné recyklačné miesto, odporúčame navštíviť lokalitu 
Call2Recycle na adrese call2recycle.org alebo zavolať na číslo 
1-800-BATTERY v Severnej Amerike.

Batériu nikdy nelikvidujte v ohni, pretože by mohla vybuchnúť.

VAROVANIE: V kamere používajte iba náhradné batérie 
odporúčané výrobcom.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

KAMERA GOPRO SA NECHCE ZAPNÚŤ
Skontrolujte, či je kamera GoPro nabitá. Na nabitie batérie použite 
pribalený kábel USB typu C a počítač. Môžete použiť aj nabíjačku GoPro 
Supercharger, sieťovú nabíjačku kompatibilnú s portom USB alebo 
nabíjačku do auta (všetky sa predávajú samostatne), prípadne akékoľvek 
zariadenie na nabíjanie s výstupom 5 V 1 – 3 A.

KAMERA GOPRO NEREAGUJE, KEĎ STLAČÍM TLAČIDLO
Pozrite si časť Reštartovanie kamery GoPro (strana 60).

PREHRÁVANIE NA POČÍTAČI JE TRHANÉ
Príčinou trhaného prehrávania nie je zvyčajne problém so súborom. Ak 
záznam skáče, príčinou je pravdepodobne jedna z týchto možností:

• Používate nekompatibilný prehrávač videí. Nie všetky prehrávače videí 
podporujú kodek H.264. Najlepšie výsledky dosiahnete s najnovšou 
verziou aplikácie Fusion Studio, ktorú si môžete zdarma stiahnuť na 
lokalite gopro.com/apps.

• Počítač nespĺňa minimálne požiadavky na prehrávanie. Čím vyššie sú 
rozlíšenie a snímková frekvencia videa, tým náročnejšie je prehrávanie 
pre počítač. Uistite sa, že váš počítač spĺňa minimálne požiadavky 
softvéru na prehrávanie.

NEPAMÄTÁM SI POUŽÍVATEĽSKÉ MENO ALEBO HESLO KAMERY
Pozrite si časť Zobrazenie používateľského mena a hesla (strana 14). 

NEVIEM, AKÚ VERZIU SOFTVÉRU POUŽÍVAM
Prejdite do časti Preferences (Predvoľby), potom vyberte položku About 
(Informácie). Podrobnosti nájdete v časti Zobrazenie verzie softvéru 
(strana 14).

RIEŠENIE PROBLÉMOV

NEVIEM NÁJSŤ SÉRIOVÉ ČÍSLO KAMERY
Sériové číslo kamery je uvedené na viacerých miestach:

• V časti Preferences (Predvoľby) > About (Informácie) (sériové číslo sa 
automaticky zobrazí po názve a hesle kamery)

• Vedľa portu USB typu C

• Na karte microSD kamery (v súbore version.txt v priečinku MSC) 

MÔJ OBJEKTÍV JE POŠKODENÝ
Ak chcete získať informácie o tom, kam môžete odoslať kameru na opravu, 
kontaktujte zákaznícku podporu na lokalite gopro.com/help.

Ďalšie odpovede na najčastejšie otázky nájdete na lokalite  
gopro.com/help.

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/help
http://gopro.com/help
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ZÁKAZNÍCKA PODPORA

OCHRANNÉ ZNÁMKY

REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Úplný zoznam certifikácií krajín nájdete v dokumente Dôležité pokyny 
pre produkt a bezpečnosť pribalenom ku kamere alebo na lokalite  
gopro.com/help.

GoPro, HERO a ich príslušné logá sú ochranné známky alebo registrované 
ochranné známky spoločnosti GoPro, Inc. v Spojených štátoch a ďalších 
krajinách. © 2017 GoPro, Inc. Všetky práva vyhradené. Vyrobené v Číne. 
Hecho en China. Informácie o patentoch nájdete na lokalite  
gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 
94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Mníchov, Nemecko

Spoločnosť GoPro sa snaží poskytovať čo najlepšie služby. Ak chcete 
kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti GoPro, navštívte 
lokalitu gopro.com/help.

130-26571-000 REVB

http://gopro.com/help
http://gopro.com/help

