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1. Högtalare

2. Kameraobjektiv (baksida) 

3. Statuslampa

4. Knappen Mode (läge) [  ] 

5. Mikrofoner 

6. USB-C-port

7. Sidolucka 

8. Spärrknapp 

GOPRO FUSION

9. Kameraobjektiv (framsida) 

10. Statusskärm

11. Plats 1 för microSD-kort

12. Slutarknappen [  ] 

13. Batterilucka 

14. Plats 2 för microSD-kort

15. Batteri

16. Monteringsöglor
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Det här är din nya Fusion! Så här kommer du igång. 

MICROSD-KORT
Fusion kräver två microSD-kort (säljs separat). Använd minneskort av 
kända märken som uppfyller följande krav:

• microSD, microSDHC eller microSDXC

• klass 10 eller UHS-II/-III-märkning

• kapacitet upp till 128 GB

Vi rekommenderar att du väljer samma varumärke, överföringshastighet 
och kapacitet för korten för att få bästa möjliga resultat. En lista över 
rekommenderade microSD-kort finns på gopro.com/workswithgopro.

Tänk på de två korten som ett par. Om du byter ut det ena bör du även 
byta ut det andra. 

Om minneskorten blir fulla under inspelningen slutar kameran att spela 
in och texten FULL (fullt) visas på statusskärmen. Om korten har olika 
lagringskapacitet visas meddelandet när det minsta kortet är fullt.

OBS! Hantera minneskorten varsamt. Undvik vätskor, damm och smuts. 
Som en försiktighetsåtgärd stänger du av kameran innan du sätter in eller 
tar ut korten. Information om lämpliga temperaturer för användning av 
korten finns i minneskorttillverkarens riktlinjer.

Sätta i microSD-korten
1. Håll spärrknappen nedtryckt på kamerans batterilucka och skjut 

upp luckan. 

KOMMA IGÅNG

2. Sätt i de två microSD-korten med etiketten vänd mot batteriet och 
stäng sedan luckan.

Obs! Ta ut ett kort genom att trycka det inåt i kortläsaren med nageln tills det matas ut.

Formatera om microSD-korten
För att få bästa möjliga prestanda bör du alltid formatera om microSD-
korten innan du använder dem för första gången. Formatera om korten 
regelbundet för att de ska fungera bra. 

OBS! När du formaterar om kort raderas allt innehåll, så se till att du 
överför alla bilder och videor till en annan enhet först.

1. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer till 
inställningsikonen [  ]. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

2. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till 
Preferences (inställningar) [  ].

3. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer 
till Format (formatera). Välj alternativet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

KOMMA IGÅNG

http://gopro.com/workswithgopro


10 11

4. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att markera det eller de 
kort du vill formatera om och bekräfta valet genom att trycka på 
knappen Slutare [  ]. 

5. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att markera Yes (ja) och 
bekräfta valet genom att trycka på knappen Slutare [  ].

VARNING: Var försiktig när du använder GoPro som en del av 
din aktiva livsstil. Var alltid medveten om din omgivning så att 
du kan undvika att skada dig själv eller andra. 

Följ lokal lagstiftning när du använder din GoPro och dess 
fästen och tillbehör, inklusive alla sekretesslagar som kan 
begränsa inspelning inom vissa områden.

LADDA BATTERIET
För att få den bästa upplevelsen med din nya kamera rekommenderar vi 
att batteriet laddas fullt före första användningen. 

1. Håll spärrknappen nedtryckt på kamerans batterilucka och skjut 
upp luckan. 

KOMMA IGÅNG

2. Sätt i batteriet och stäng luckan.

3. Håll spärrknappen nedtryckt på kamerans sidolucka och skjut 
upp luckan.

 

4. Anslut kameran till en Supercharger eller en annan väggladdare (båda 
säljs separat) med den medföljande USB-C-kabeln. 

Kamerastatuslampan på framsidan tänds under laddningen och släcks 
när laddningen har slutförts. 
 

KOMMA IGÅNG
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KOMMA IGÅNG KOMMA IGÅNG

Med väggladdare tar det ungefär 3,5 timme att ladda batteriet. Med en 
Supercharger laddas det på ungefär 2 timmar. Mer information finns i 
Batteriinformation (sida 69). 

PROFFSTIPS: Använd GoPro Supercharger (säljs separat) och den 
medföljande kabeln för snabbast möjliga laddning. Du kan också ladda 
kameran med en USB-kompatibel väggladdare eller billaddare.

UPPDATERA KAMERANS PROGRAMVARA
Få de senaste funktionerna och den bästa prestandan för din GoPro 
genom att se till att den alltid har den senaste programvaran installerad.

Uppdatera med GoPro-appen
När du ansluter kameran till GoPro-appen får du automatiskt ett 
meddelande om det finns en uppdatering.

1. Hämta appen via Apple App Store eller Google Play.

2. Kontrollera att båda microSD-korten har satts i kameran.

3. Anslut kameran med hjälp av anvisningarna i appen. Om det finns en 
uppdatering ger appen anvisningar om hur du installerar den.

Uppdatera manuellt (med en SD-kortläsare eller -adapter)
1. Gå in på gopro.com/update.

2. Markera kameran och klicka sedan på alternativet för att uppdatera 
kameran manuellt.

3. Kontrollera att båda microSD-korten har satts i kameran.

4. Följ instruktionerna på skärmen.

HITTA PROGRAMVARUVERSIONEN
1. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer till 

inställningsikonen [  ]. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

2. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till 
Preferences (inställningar) [  ].

3. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att markera About (om) 
och bekräfta valet genom att trycka på knappen Slutare [  ]. 
Programvarans version visas på den första skärmen.

4. Tryck på knappen Slutare [  ] för att välja Done (klar). 

5. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer 
till Done (klar) och bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

http://gopro.com/update
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HITTA KAMERANS ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD
Kamerans användarnamn och lösenord behövs när du ska ansluta den till 
andra enheter. Du kan ta fram den här informationen när som helst genom 
att följa anvisningarna nedan.

1. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer till 
inställningsikonen [  ]. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

2. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till 
Connections (anslutningar) [  ].

3. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att markera Cam Info 
(kamerainformation). Tryck sedan på knappen Slutare [  ] för att 
visa användarnamnet och lösenordet.

4. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer 
till Done (klar) och bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

KOMMA IGÅNG KOMMA IGÅNG

STARTA OCH STÄNGA AV
Starta: 
Tryck på knappen Mode (läge) [  ]. Kameran piper flera gånger 
medan kamerastatuslampan blinkar. När information visas på 
statusskärmen är kameran på.

Stänga av: 
Tryck på knappen Mode (läge) [  ] och håll den intryckt i två 
sekunder. Kameran piper flera gånger medan kamerastatuslampan blinkar. 

Obs! Fusion stängs av automatiskt efter 7 minuter om den inte används.

2 s.
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STATUSSKÄRM
På statusskärmen visas följande information om lägen och inställningar, 
och du får en snabb översikt över de aktuella inställningarna:

1. Kameraläge

2. Protune-status*

3. Röststyrningsstatus*

4. Status för trådlös anslutning*

5. GPS-status*

6. Inställningar

7. Antal tagna bilder eller videons längd

8. Återstående microSD-kortutrymme (baserat på kortet med minst 
utrymme kvar)

9. Batteristatus

Obs! Ikonerna och inställningarna som visas på statusskärmen varierar beroende på 
läge. De som visas ovan är för videoläget.

*Ikonen visas om den här inställningen är på.

1

6

7

8 9

2 3

4

5

BYTA KAMERALÄGEN OCH -INSTÄLLNINGAR
Fusion har fyra kameralägen: video, foto, tidsfördröjning och inställningar.

Video [  ] 
Videoläget har ett inspelningsläge: Video. Mer information finns i 
Videoläge: inspelningsläge (sida 37).

Photo (foto) [  ] 
Fotoläget har tre fotograferingslägen: Photo (foto), Burst (serietagning) 
och Night (natt). Mer information finns i Fotoläge: kameralägen 
(sida 42).

Time Lapse (tidsfördröjning) [  ] 
Tidsfördröjningsläget har tre lägen: Time Lapse Video 
(tidsfördröjningsvideo), Time Lapse Photo (tidsfördröjningsfoto) och 
Night Lapse Photo (nattfördröjningsfoto). Mer information finns i 
Tidsfördröjningsläge: kameralägen (sida 45).

Settings (inställningar) [  ] 
Här finns alla inställningar för varje kameraläge. Mer information finns i 
Videoläge: inställningar (sida 38), Fotoläge: inställningar (sida 43) 
och Tidsfördröjningsläge: inställningar (sida 47). I inställningarna ingår 
även menyerna Connections (anslutningar), Voice Control (röststyrning) 
och Preferences (inställningar).

HITTA RÄTT PÅ GOPRO
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HITTA RÄTT PÅ GOPRO

1. Om du vill byta läge trycker du på knappen Mode (läge) [  ] flera 
gånger tills du kommer till det läge du vill använda. 

2. Om det behövs väljer du ett nytt inspelningsläge och nya inställningar:

a. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du 
kommer till inställningsikonen [  ]. Bekräfta valet genom att 
trycka på knappen Slutare [  ].

b. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till 
det kameraläge du vill använda.

c. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] och tryck sedan på 
knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till det 
inspelningsläge du vill använda.

d. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] tills du kommer till den 
inställning du vill ändra.

e. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till 
det alternativ du vill ha. 

f. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du 
kommer till Done (klar). Välj alternativet genom att trycka på 
knappen Slutare [  ].

PROFFSTIPS: Stäng inställningarna och börja spela in direkt genom att 
hålla knappen Slutare [  ] intryckt.

HITTA RÄTT PÅ GOPRO
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ÖVERSIKT ÖVER LÄGEN OCH 
INSTÄLLNINGAR

Serietagning

Anslutningar

FOV (synfält)

FPS (bps)

Intervall

Nattfotografering

Nattfotografering med 
tidsfördröjning

Fotoläge/foto

Preferences (inställningar)

Protune

ÖVERSIKT ÖVER LÄGEN OCH 
INSTÄLLNINGAR

Frekvens

RAW-format

Upplösning

 Inställningar

Slutare

Tidsfördröjningsläge

Tidsfördröjningsfoto

Video med tidsfördröjning

Videoläge/video

Röststyrning
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INSPELNINGSTIPS FÖR FUSION INSPELNINGSTIPS FÖR FUSION

Om du inte har spelat in sfäriskt innehåll förut får du här några tips för att 
uppnå bästa möjliga resultat med Fusion.

• Fusion spelar in allt omkring dig, oavsett vart du riktar den. För bästa 
möjliga resultat bör du dock rikta ett av objektiven mot huvudmotivet. 

• OverCapture gör att du kan spela in innehåll i alla riktningar från ett 
och samma perspektiv. Du behöver med andra ord inte använda flera 
kameror när du filmar. Och du kan välja det innehåll du vill använda 
efter inspelningen.

• Montera Fusion på fästena som följde med kameran för att få bästa 
möjliga resultat. Om du använder fästena istället för att hålla kameran 
minskar risken för att dina händer ska synas i bild.

• När du däremot väljer att hålla Fusion med händerna är det bäst att 
hålla i kamerans undersida, nära fingergreppshållarna. Om du håller 
den så minskar risken för att dina händer ska synas i bild: 

• Om du vill ha mer kontroll under redigeringen kan du spela in med 
Protune aktiverad.

• Se till att Fusion inte ligger på sidan under inspelningen, så undviker du 
onödigt redigeringsarbete.

• Ha redigeringen i åtanke när du spelar in med Fusion. Tänk till exempel 
på att placera dig själv, stödfästen och utrustning på platser som är 
lätta att dölja med överlappning under redigeringen.

VARNING: De dubbla objektiven på Fusion är oskyddade 
och kan repas om du är oförsiktig. Förvara alltid Fusion med 
medföljande linsskydd och undvik att placera kameran så att 
objektiven vilar på någon yta. Repor på objektivet täcks inte 
av garantin.
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QuikCapture (snabbstart) är det snabbaste sättet att spela in video eller 
fotografera med tidsfördröjning med Fusion. Eftersom kameran endast är 
påslagen när den fotograferar eller spelar in video sparar du batteri.

Information om hur du spelar in andra typer av video finns i Spela in video 
och ta bilder (sida 26).

SPELA IN VIDEO MED QUIKCAPTURE (SNABBSTART)
1. När kameran är avstängd trycker du på knappen Slutare [  ]. 

Kameran slås på, piper flera gånger och börjar automatiskt spela 
in video. Kamerastatuslamporna blinkar när kameran spelar in. 
Standardupplösningen för video är 5,2 K 30.

2. Avsluta inspelningen genom att trycka på knappen Slutare [  ] igen. 

 Kameran slutar spela in, piper flera gånger och stängs sedan 
av automatiskt.

TA TIDSFÖRDRÖJNINGSFOTON MED QUIKCAPTURE 
(SNABBSTART)
Tidsfördröjningsläget är det perfekta alternativet när du vill visa hur ett 
motiv förändras med tiden. Med Time Lapse Photo (tidsfördröjningsfoto) 
eller Night Lapse Photo (nattfördröjning) kan du ta en serie bilder och 
känna dig säker på resultatet.

QUIKCAPTURE (SNABBSTART)

1. Låt kameran vara avstängd. Tryck på knappen Slutare [  ] och håll 
den intryckt tills kameran börjar fotografera. 

 

3 s.

 Kameran slås på, piper flera gånger och börjar automatiskt 
fotografera i det valda läget med tidsfördröjning (Time Lapse Video 
(tidsfördröjningsvideo), Time Lapse Photo (tidsfördröjningsfoto) eller 
Night Lapse Photo (nattfördröjningsfoto)). Kamerastatuslampan 
blinkar en gång för varje bild som tas. 

2. Avsluta fotograferingen genom att trycka på knappen 
Slutare [  ] igen. 

 Kameran avbryter inspelningen, piper flera gånger och stängs sedan 
av automatiskt för att maximera batteritiden.

STÄNGA AV QUIKCAPTURE (SNABBSTART)
QuikCapture (snabbstart) är på som standard. Om du vill stänga av 
den ansluter du Fusion till GoPro-appen och stänger av QuikCapture 
(snabbstart) i listan över inställningar. Läs mer i Ansluta till andra enheter 
(sida 33).

QUIKCAPTURE (SNABBSTART)
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SPELA IN VIDEO OCH TA BILDER
Du kan även spela in video och fotografera på ett mer traditionellt 
sätt genom att låta kameran vara på och använda den efter behov. Till 
skillnad från QuikCapture (snabbstart) förblir kameran påslagen när du 
inte fotograferar eller spelar in, så du måste stänga av den manuellt för 
att spara batteri. (Fusion stängs av automatiskt efter 7 minuter om den 
inte används.)

1. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att slå på kameran. 

2. Välj läge och inställningar. Läs mer i Byta lägen och ändra inställningar 
(sida 17).

3. Tryck på knappen Slutare [  ]. Kameran piper flera gånger och 
kamerastatuslampan blinkar medan kameran spelar in.

4. Avbryt videoinspelning eller tidsfördröjning genom att trycka 
på knappen Slutare [  ]. Kameran piper flera gånger och 
kamerastatuslampan blinkar snabbt.

SPELA IN VIDEO OCH TA BILDER

LÄGGA TILL HILIGHT-TAGGAR
Du kan markera vissa ögonblick i din video under inspelning eller 
uppspelning med HiLight-taggar. Med HiLight-taggar är det enkelt att 
hitta höjdpunkterna och dela dem.

Om du vill lägga till en HiLight-tagg trycker du på knappen Mode (läge) 
[  ] eller på [  ] i GoPro-appen. 

SPELA IN VIDEO OCH TA BILDER
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Du kan styra Fusion med rösten genom att använda ett antal särskilda 
kommandon (se listan nedan). 

Obs! Hur väl röststyrningen fungerar kan påverkas av avstånd, vind och bullriga miljöer. 
Håll produkten ren och fri från smuts.

ANVÄNDA RÖSTSTYRNING

Röststyrningen fungerar bäst när du befinner dig nära GoPro-enheten.

1. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer till 
inställningsikonen [  ]. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

2. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till Voice 
Control (röststyrning) [  ].

3. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] och sedan på knappen 
Slutare [  ] för att aktivera röststyrning.

Obs! Spara batteri genom att stänga av röststyrningen när den inte används.

4. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer 
till Done (klar) och bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

5. Säg ett av kommandona i Lista över röstkommandon (sida 29).

LISTA ÖVER RÖSTKOMMANDON
Två typer av kommandon är tillgängliga med röststyrning: 

• Med åtgärdskommandon kan du omedelbart spela in video eller 
ta bilder. Om du till exempel precis har slutat spela in, kan du 
säga kommandot för att ta en bild eller för att börja spela in med 
tidsfördröjning, utan att först behöva ändra läget.

• Med lägeskommandon kan du välja ett läge och sedan spela in video 
eller ta bilder med hjälp av knappen Slutare [  ]. 

STYRA GOPRO MED RÖSTEN

Kameran behöver inte vara försatt i ett visst läge för att kunna spela 
in video eller ta bilder. Du kan använda åtgärdskommandon i alla lägen. 
Kameran spelar in video eller tar bilder utifrån de inställningar du 
valt tidigare.

Åtgärdskommando Beskrivning

GoPro start recording Påbörjar videoinspelningen

GoPro HiLight Lägger till en HiLight-tagg i videon 
under inspelning

GoPro stop recording Avbryter videoinspelning

GoPro take a photo Tar en bild

GoPro shoot burst Gör en serietagning

GoPro start time lapse Påbörjar inspelning med tidsfördröjning

GoPro stop time lapse Stoppar inspelning med tidsfördröjning

GoPro turn off Stänger av kameran

STYRA GOPRO MED RÖSTEN
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Lägeskommando Beskrivning

GoPro Video mode Byter till kamerans videoläge 
(spelar inte in video)

GoPro Photo mode Byter till kamerans fotoläge 
(tar inte bilder)

GoPro Burst mode Byter till kamerans serietagningsläge 
(gör inte en serietagning)

GoPro Time Lapse mode Byter till kamerans tidsfördröjningsläge 
(tar inte tidsfördröjningsfoto)

Den senaste listan över kommandon finns på gopro.com/help.

PROFFSTIPS: Om du spelar in video eller tidsfördröjningsinnehåll måste 
du sluta spela in innan du ger ett nytt kommando. 

STYRA GOPRO MED RÖSTEN

ÄNDRA SPRÅK FÖR RÖSTSTYRNINGEN
1. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer 

till inställningsikonen [  ]. Bekräfta valet genom att trycka på 
knappen Slutare [  ].

2. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till Voice 
Control (röststyrning) [  ].

3. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer 
till Voice Control Language (röststyrningsspråk) [  ]. Tryck sedan 
på knappen Slutare [  ] för att välja nytt språk.

4. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att markera Done (klar). 
Välj alternativet genom att trycka på knappen Slutare [  ].

INAKTIVERA RÖSTSTYRNING

1. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer 
till inställningsikonen [  ]. Bekräfta valet genom att trycka på 
knappen Slutare [  ].

2. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till Voice 
Control (röststyrning) [  ].

3. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] och sedan på knappen 
Slutare [  ] för att inaktivera röststyrning.

4. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer 
till Done (klar) och bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

STYRA GOPRO MED RÖSTEN
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Du kan spela upp innehåll på en dator eller mobil enhet. 

VISA VIDEOR OCH BILDER PÅ EN DATOR
Spela upp dina videor och bilder på en dator genom att först överföra 
filerna till datorn. Läs mer i Överföra innehåll till en annan enhet 
(sida 36).

Du kan även sätta i microSD-kortet direkt i en dator.

VISA VIDEOR OCH BILDER PÅ EN MOBIL ENHET

1. Anslut kameran till GoPro-appen. Läs mer i Ansluta till andra enheter 
(sida 33).

2. Använd appens kontroller för att spela upp videor på en mobil/
surfplatta. Du kan flytta själva enheten eller navigera med pekskärmen 
för att utforska hela bilden i 360 grader.

PROFFSTIPS: När du spelar upp en video med GoPro-appen kan du 
markera de bästa sekvenserna genom att trycka på [  ] och lägga till en 
HiLight-tagg.

SPELA UPP INNEHÅLL

ANSLUTA TILL GOPRO-APPEN 
Med GoPro-appen kan du fjärrstyra kameran med en smarttelefon eller 
surfplatta. I funktionerna ingår full kamerastyrning, förhandsvisning 
i realtid, uppspelning och delning av innehåll och uppdateringar av 
kamerans programvara.

Ansluta till GoPro App första gången 
1. Hämta GoPro-appen till din mobila enhet via Apple App Store eller 

Google Play.

2. Anslut kameran genom att följa appens anvisningar på skärmen. 

Återansluta till GoPro-appen 
Efter att du har anslutit till GoPro-appen första gången kan du i 
fortsättningen ansluta via menyn Anslutningar [  ] på kameran.
1. Aktivera kamerans trådlösa anslutning:

a. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du 
kommer till inställningsikonen [  ]. Bekräfta valet genom att 
trycka på knappen Slutare [  ].

b. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till 
Anslutningar [  ].

c. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att markera Turn 
On (aktivera) och bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

d. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att markera Yes (ja). 
Aktivera den trådlösa anslutningen genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

e. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du 
kommer till Done (klar). Välj alternativet genom att trycka på 
knappen Slutare [  ].

2. Anslut kameran med hjälp av anvisningarna i GoPro-appen.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER
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ANSLUTA TILL SMART REMOTE ELLER REMO
Information om att ansluta Fusion till Smart Remote eller Remo (vattentät 
röstaktiverad fjärrkontroll) finns i användarhandboken för enheten på 
gopro.com/help.

ANSLUTA TILL BLUETOOTH-ENHETER
Du kan ansluta GoPro-enheten till Bluetooth-enheter som samlar in 
statistik om aktiviteter. Dessa data läggs sedan automatiskt till i dina 
videor så att de beskriver din aktivitet på ett intressantare sätt.

1. Anslut kameran till GoPro-appen. Läs mer i Ansluta till GoPro-appen 
(sida 33).

2. Öppna kamerans inställningar i appen och tryck sedan på Bluetooth 
Devices (Bluetooth-enheter).

3. Följ instruktionerna på skärmen.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

VÄLJA EN ANNAN ANSLUTNINGSHASTIGHET
Som standard ansluts GoPro-enheten till andra enheter via Wi-Fi-
frekvensbandet 5 GHz. Det ger snabbare överföring än via bandet 
2,4 GHz. Överföringshastigheten påverkar hur lång tid det tar för videor 
och bilder att kopieras till telefonen.

För att du ska kunna använda bandet 5 GHz måste även telefonen 
fungera i det bandet, och bandet måste fungera i ditt geografiska område. 
Om det inte fungerar kan du ändra Wi-Fi-frekvensbandet på GoPro-
enheten till 2,4 GHz.

1. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer 
till inställningar [  ]. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

2. Tryck på knappen Slutare [  ] fler gånger tills du kommer till 
Anslutningar [  ].

3. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att markera band.

4. Tryck på knappen Slutare [  ] för att välja 2,4 GHz.

5. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att markera Done (klar), 
och välj alternativet genom att trycka på knappen Slutare [  ].
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Fusion Studio är gratis GoPro-programvara som du kan använda för att 
importera, sammanfoga, beskära och dela ditt sfäriska innehåll. Även 
om Fusion spelar in video med sfäriskt synfält kan du med OverCapture-
funktionen extrahera video i 1 080 p 30 av hög kvalitet som optimerats för 
platta skärmar.

ÖVERFÖRA INNEHÅLL TILL EN DATOR 
Spela upp dina videor och bilder på en dator eller masslagringsenhet 
genom att först överföra filerna till datorn. När du överför filer frigörs 
utrymme på microSD-kortet för nytt innehåll.

1. Hämta och installera Fusion Studio via gopro.com/apps.

2. Anslut kameran till en dator med den medföljande USB-C-kabeln. 

3. Slå på kameran och följ anvisningarna på skärmen i programvaran för 
att visa och sammanfoga ditt innehåll.

ÖVERFÖRA INNEHÅLL MED EN KORTLÄSARE 
Om du ska överföra bilder i RAW-format måste du använda en kortläsare.

1. Hämta och installera Fusion Studio via gopro.com/apps.

2. Gör så här för varje microSD-kort:

a. Sätt i microSD-kortet i kortläsaren och anslut den till datorn.

b. Använd filutforskaren i datorn och överför filerna manuellt från 
kortet till datorn.

3. Öppna Fusion Studio och följ anvisningarna på skärmen för att visa 
och sammanfoga ditt innehåll.

ÖVERFÖRA INNEHÅLL TILL EN 
ANNAN ENHET

Videoläget har ett inspelningsläge: Video (standard). Mer information 
om hur du ändrar inställningar finns i Byta lägen och ändra inställningar 
(sida 17).

VIDEO
Det här inspelningsläget spelar in video. Standardupplösningen är 
5,2 K 30. Mer information finns i följande avsnitt:

Videoupplösning för Fusion (sida 40)

Protune (sida 51)

VIDEOLÄGE: INSPELNINGSLÄGE

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/apps
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VIDEOUPPLÖSNING
Videoupplösning (RES) avser antalet horisontella linjer i videon. 3 K 
innebär t.ex. att videon har 3 000 horisontella linjer, var och en med en 
bredd på 1 504 pixlar. Ett högre antal linjer och pixlar ger en mer detaljerad 
och klar bild. En video med en upplösning på 5,2 K är alltså av högre 
kvalitet än 3 K eftersom den består av 4 992 linjer, var och en med en 
bredd på 2 496 pixlar.

VIDEOLÄGE: INSTÄLLNINGAR

5,2 K

3 K

1 080 p

Använd den här tabellen för att ta reda på den bästa upplösningen för en 
viss aktivitet.

Videoupplösning Bästa användning

5,2 K 30

Snyggt innehåll med hög upplösning. Möjliggör 
OverCapture-videor i 1 080 p 30 med den 
traditionella GoPro-känslan. Ger en stor 
visningsyta och rekommenderas därför i de 
flesta situationer.

3 K 60

Hög bildfrekvens ger de mjukaste, mest 
omslutande resultaten för actionfotografering. 
Gör det möjligt att skapa OverCapture-videor 
med fast komposition i 720 p 60. Med den här 
bildrutehastigheten får du den mest naturliga 
uppspelningen i huvudmonterade displayer och 
möjlighet till slowmotion under redigeringen.

VIDEOLÄGE: INSTÄLLNINGAR
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BILDRUTOR PER SEKUND (FPS)
Bildrutor per sekund (fps) avser antalet bildrutor som registreras 
varje sekund. 

När du väljer upplösning och bps bör du ta hänsyn till den aktivitet du vill 
spela in. Läs mer i Videoupplösning (sida 38).

BILDFÖRHÅLLANDE
Fusion videoupplösningar spelas in med bildförhållandet 16:9, vilket är 
standard för tv-apparater och redigeringsprogram. 

SYNFÄLT
Synfältet (FOV) avser hur mycket av motivet (mätt i grader) som kan 
registreras via kamerans objektiv. Synfältet för all Fusion-video är Sfärisk, 
och spelas in i 360 grader.

VIDEOUPPLÖSNING MED FUSION 

Videoupplösning 
(RES)

BPS  
(NTSC/PAL)*

FOV 
(synfält)

Skärmupplösning

5,2 K (standard) 30/25 Sfärisk 4 992 X 2 496

3 K 60/50 Sfärisk 3 000 X 1 504

*NTSC och PAL avser videoformatet, och beror på vilket geografiskt område du befinner 
dig i. Läs mer i Videoformat (sida 55).

VIDEOLÄGE: INSTÄLLNINGAR

HÖGA UPPLÖSNINGAR/HÖGA BILDFREKVENSER 
När du spelar in video med hög upplösning eller bildfrekvens i varma 
miljöer, kan kameran bli varm och förbruka mer batteri. Dessutom 
innebär brist på luftcirkulation runt kameran och användning av 
kameran tillsammans med GoPro-appen att kamerans temperatur och 
strömförbrukning ökar ytterligare och att inspelningstiden minskar.
Kameran är designad för att upptäcka överhettning och stängas av 
automatiskt vid behov. Om kameran blir för varm visas ett meddelande på 
skärmen som anger att kameran kommer att stängas av. Läs mer i Viktiga 
meddelanden (sida 57).

Vid inspelning i högpresterande videolägen kan du spela in kortare klipp 
vid stationärt bruk och/eller begränsa användningen av funktioner som 
höjer strömförbrukningen, till exempel GoPro-appen. För att fjärrstyra 
kameran vid högre temperaturer bör du använda en GoPro-fjärrkontroll 
eller en Remo (vattentät röstaktiverad fjärrkontroll) (båda säljs separat) 
istället för GoPro-appen.

PROTUNE

Protune är tillgängligt i videoinspelningsläget. Mer information om 
Protune-inställningar finns i Protune (sida 51).

VIDEOLÄGE: INSTÄLLNINGAR
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Fotoläget har tre fotograferingslägen: Enstaka (standard), natt och 
serietagning. Alla foton tas i 18 MP med sfäriskt synfält. Varje läge har 
egna inställningar. Mer information om hur du ändrar inställningar finns i 
Byta lägen och ändra inställningar (sida 17).

SINGLE (ENSTAKA)
I läget Single (enstaka) tas ett foto när du trycker på knappen Slutare. 
Mer information finns i följande avsnitt:

RAW-format (sida 44)

Protune (sida 51)

NIGHT (NATT)
Night (natt) tar foton i svagt ljus eller när det är mörkt. Slutaren är 
öppen längre så att mer ljus släpps in i mörka miljöer. Det är därför 
inte rekommenderat att använda Nattfoto för handhållen eller 
monterad fotografering där kameran kan röra sig under exponeringen. 
Mer information finns i följande avsnitt:

Shutter (slutare) (Night Photo (nattfoto)) (sida 43)

Protune (sida 51)

BURST (SERIETAGNING)
Burst (serietagning) tar upp till 30 bilder per sekund och passar utmärkt 
för att fotografera snabbrörliga aktiviteter. Mer information finns i 
följande avsnitt:

Frekvens (sida 43)

Protune (sida 51)

FOTOLÄGE: KAMERALÄGEN

RATE (FREKVENS)

Den här inställningen gäller endast i Burst (serietagning). 
Tillgängliga frekvenser:

• 30 bilder på 1, 2, 3 eller 6 sekunder 

• 10 bilder på 1, 2 eller 3 sekunder

• 5 bilder på 1 sekund

• 3 bilder på 1 sekund

Standardfrekvensen är 30 bilder på 1 sekund.

SHUTTER (SLUTARE) (NIGHT PHOTO (NATTFOTO))

I fotoläget gäller Shutter (slutare) endast Night Photo (nattfoto). Med 
inställningen kan du bestämma hur länge slutaren ska vara öppen. 
Alternativen för den här inställningen är Auto och 2, 5, 10, 20 och 
30 sekunder. Standardalternativet är 2 sekunder.

Inställningar Exempel

Auto (upp till 2 s.)
Soluppgång, solnedgång, gryning, 
skymning, natt

2 s., 5 s., 10 s.
Gryning, skymning, nattrafik, pariserhjul, 
fyrverkerier, ljusmålning

20 s. Natthimmel (med belysning)

30 s. Stjärnor på natten, Vintergatan (totalt mörker)

PROFFSTIPS: För att minska oskärpan när du använder Night photo 
(nattfoto) kan du montera kameran på Fusion Grip-stativet eller en 
annan fast yta som inte rör sig.

FOTOLÄGE: INSTÄLLNINGAR
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RAW FORMAT (RAW-FORMAT)

När den här inställningen är vald sparas alla bilder med en tillhörande 
.jpg-bild för omedelbar visning på kameran eller delning med GoPro-
appen. Foton i RAW-format sparas som .gpr-filer, som bygger på Adobes 
.dng-format. Filerna kan användas i Adobe Camera Raw (ACR) 9.7 eller 
senare versioner. Du kan även använda Adobe Photoshop Lightroom CC 
(version 2015.7 eller senare) och Adobe Photoshop Lightroom 6 (version 
6.7 eller senare).

RAW-formatet är endast tillgängligt i fotograferingsläget. Alternativen för 
den här inställningen är Off (av, standard) och On (på). 

PROFFSTIPS: Foton i .gpr-format hamnar på samma plats och 
får samma filnamn som .jpg-filerna. För att komma åt dem sätter 
du i microSD-korten i en kortläsare och letar upp filerna via datorns 
filutforskare.
 

PROTUNE

I Protune-läget är Protune tillgängligt i alla inspelningslägen (Photo (foto), 
Night (natt) och Burst (serietagning). Mer information om Protune-
inställningar finns i Protune (sida 51).

FOTOLÄGE: INSTÄLLNINGAR

Läget Time Lapse (tidsfördröjning) har tre lägen: Time Lapse Video 
(tidsfördröjningsvideo), Time Lapse Photo (tidsfördröjningsfoto, standard) 
och Night Lapse Photo (nattfördröjningsfoto). Varje läge har egna 
inställningar. Mer information om hur du ändrar inställningar finns i Byta 
lägen och ändra inställningar (sida 17).

TIDSFÖRDRÖJNINGSVIDEO
Vid Time Lapse Video (tidsfördröjningsvideo) skapas videor utifrån 
bildrutor tagna med särskilda intervall. Med det här alternativet kan du 
spela in en tidsfördröjningshändelse och omedelbart dela den som en 
video. Tidsfördröjningsvideo är tillgängligt i båda upplösningarna och 
spelas in utan ljud. 

Standardupplösningen för tidsfördröjningsvideo är 5,2 K 30, med 
standardintervallet 0,5 sekunder. Mer information finns i följande avsnitt:

Videoupplösning för Fusion (sida 40)

Intervall (Time Lapse (tidsfördröjning)) (sida 48)

TIME LAPSE PHOTO (TIDSFÖRDRÖJNINGSFOTO)
Tidsfördröjningsfoto tar en serie bilder med angivna intervall. Använd det 
här läget för att ta bilder av olika aktiviteter och välja ut de bästa senare.

Standardintervallet för tidsfördröjningsfoto är 0,5 sekunder. Mer 
information finns i följande avsnitt:

Intervall (Time Lapse (tidsfördröjning)) (sida 48) 

Protune (sida 51)

TIDSFÖRDRÖJNINGSLÄGE: KAMERALÄGEN
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TIDSFÖRDRÖJNINGSLÄGE: KAMERALÄGEN

NIGHT LAPSE PHOTO (NATTFÖRDRÖJNING)
Vid Night Lapse Photo (nattfördröjning) tas en serie bilder med fasta 
intervall i svag belysning. Slutaren är öppen längre så att mer ljus släpps in 
i mörka miljöer.

Standardintervallet för nattfördröjning är Auto och slutarens 
standardinställning är 2 sekunder. Mer information finns i följande avsnitt:

Shutter (slutare) (Time Lapse (tidsfördröjning)) (sida 50)

Intervall (Time Lapse (tidsfördröjning)) (sida 48) 

Protune (sida 51)

VIDEOUPPLÖSNING OCH SYNFÄLT FÖR TIDSFÖRDRÖJNING
Videoupplösning (RES) avser antalet horisontella linjer i videon. 3 K 
innebär t.ex. att videon har 3 000 horisontella linjer, var och en med en 
bredd på 1 504 pixlar. Ett högre antal linjer och pixlar ger en mer detaljerad 
och klar bild. En video med en upplösning på 5,2 K är alltså av högre 
kvalitet än 3 K eftersom den består av 5 228 linjer, var och en med en 
bredd på 2 624 pixlar.

Synfältet (FOV) avser hur mycket av motivet (mätt i grader) som kan 
registreras via kamerans objektiv.

Time Lapse Video (tidsfördröjningsvideo) är tillgängligt i alla upplösningar. 

SYNFÄLT FÖR TIDSFÖRDRÖJNING

Synfältet för alla tidsfördröjningslägen är sfäriskt.

TIDSFÖRDRÖJNINGSLÄGE: INSTÄLLNINGAR
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INTERVALL VID TIDSFÖRDRÖJNING

Intervallinställningen avgör hur lång tid som förflyter mellan varje bildruta.

Intervall för Time Lapse Photo (tidsfördröjningsfoto) och Time Lapse 
Video (tidsfördröjningsvideo) 
De tillgängliga intervallen för Time Lapse Video (tidsfördröjningsvideo) är 
0,5 (standard), 1, 2, 5, 10, 30 och 60 sekunder. 

Intervall Exempel

0,5–2 sekunder Surfning, cykling och andra sporter

2 sekunder Gatukorsning med mycket folk

5–10 sekunder
Molnighet eller utomhusscener med lång 
varaktighet

10–60 sekunder
Längre aktiviteter, t.ex. byggprojekt eller 
konstarbete

 

TIDSFÖRDRÖJNINGSLÄGE: INSTÄLLNINGAR

Intervall för fotografering med nattfördröjning
Intervallet avgör frekvensen för fotograferingen. Intervallen för 
nattfördröjning är Auto, 4, 5, 10, 15, 20 och 30 sekunder, samt 1, 2, 5, 30 
och 60 minuter. 

Auto (standard) matchar intervallet med slutarinställningen. Om Shutter 
(slutare) är inställd på t.ex. 10 sekunder och Interval (intervall) är inställt 
på Auto, kommer kameran att ta en bild var tionde sekund. Bilder tas  
i 18 MP.

Intervall Exempel

Auto
Passar utmärkt för alla exponeringar. Tar 
bilden så snabbt som möjligt, beroende på 
slutarinställningen.

4–5 sekunder
Stadsbilder i kvällsljus, gatubelysning eller 
rörliga scener

10–15 sekunder
Svag belysning med långsamma scenbyten, t.ex. 
nattbilder med moln och en klar måne

20–30 sekunder
Mycket svag belysning eller mycket långsamma 
scenbyten, t.ex. stjärnor med minimal 
bakgrunds- eller gatubelysning

TIDSFÖRDRÖJNINGSLÄGE: INSTÄLLNINGAR
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TIDSFÖRDRÖJNINGSLÄGE: INSTÄLLNINGAR

SLUTARE VID TIDSFÖRDRÖJNING

I läget Time Lapse (tidsfördröjning) gäller den här inställningen endast 
för Night Lapse Photo (nattfördröjningsfoto). Med Shutter (slutare) kan 
du avgöra hur länge slutaren ska vara öppen. Standardalternativet är 
2 sekunder.

Använd den här tabellen för att välja den lämpligaste inställningen för en 
viss aktivitet:

Inställningar Exempel

Auto (upp till 2 s.)
Soluppgång, solnedgång, gryning, skymning, 
natt

2 s., 5 s., 10 s.
Gryning, skymning, nattrafik, pariserhjul, 
fyrverkerier, ljusmålning

15 s., 20 s. Natthimmel (med belysning)

30 s. Stjärnor på natten, Vintergatan (totalt mörker)

PROFFSTIPS: För att minska oskärpan när du använder Night Lapse 
Photo (nattfördröjningsfoto) kan du montera kameran på Fusion Grip-
stativet eller en annan fast yta som inte rör sig.

PROTUNE

I läget Time Lapse (tidsfördröjning) är Protune tillgängligt för Time Lapse 
Photo (tidsfördröjningsfoto) och Night Lapse (nattfördröjning). Mer 
information om Protune-inställningar finns i Protune (sida 51).

PROTUNE

Protune frigör kamerans fulla potential och ger fantastisk bildkvalitet samt 
video och bilder av biokvalitet optimerade för professionella produktioner. 
Protune ger skapare av innehåll mer flexibilitet och ett effektivare 
arbetsflöde än någonsin.

Protune är kompatibelt med färgkorrigeringsverktyg för professionellt 
bruk, Fusion Studio och annan video- och fotoredigeringsprogramvara.

Protune ger manuell kontroll över ISO och EV Comp 
(exponeringskompensering) samt mer avancerade val och anpassningar 
av videor och bilder.

PROTUNE

Protune är tillgängligt som en avancerad inställning för vissa 
bildinsamlingslägen. Alternativen för den här inställningen är Off (av, 
standard) och On (på). När Protune är aktiverat visas [  ] på 
kameraskärmarna. 

Protune är inte tillgängligt för Time Lapse Video (tidsfördröjningsvideo). 
Protune är tillgängligt för alla video- och bildupplösningar. 

Ändringar som görs i Protune-inställningarna i ett visst inspelningsläge 
gäller endast för det läget. Om du t.ex. ändrar EV Comp 
(exponeringskompensering) för Night Photo (nattfoto) så påverkar det 
inte exponeringskompenseringen i läget Burst (serietagning).
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PROTUNE

ISO

ISO avgör kamerans ljuskänslighet och ger en kompromiss mellan 
ljusstyrka och bildbrus. Bildbrus är kornigheten i bilden.

I svagare belysning ger högre ISO-värden ljusare bilder men mer bildbrus. 
Lägre värden ger mindre bildbrus men mörkare bilder. När du ändrar den 
här inställningen visar pekskärmen genast vilken effekt det har på bilden. 

ISO-värden för bilder:

ISO-värden för video:

Mörkare bild 
Mindre bildbrus

Ljusare bild  
Mer bildbrus

100 200 400 800

Mörkare bild 
Mindre bildbrus

Ljusare bild  
Mer bildbrus

400 1  600 6  400

ISO-beteendet beror på Shutter (slutare)-inställningen:

• Shutter (slutare) inställd på Auto: Valt ISO används som max. ISO-värde. 
Det ISO-värde som används kan vara lägre beroende på belysningen. 
Tillgängliga ISO-värden är 6 400, 3 200, 1 600, 1 200, 800 och 400.

• Shutter (slutare) inte inställd på Auto: Det ISO-värde du väljer används 
som högsta ISO-värde, såvida du inte trycker på [  ] längst ned på 
skärmen för att låsa värdet. Tillgängliga ISO-värden är 6 400, 3 200, 

1 600, 1 200, 800 och 400.

EXPONERINGSKOMPENSERING (EV COMP)

Exponeringskompensering (EV comp) påverkar hur ljusa videor och bilder 
blir. Justering av den här inställningen kan förbättra bildkvaliteten i miljöer 
med kontrasterande belysning. 

Alternativen för den här inställningen sträcker sig från -2,0 till +2,0. 
Standardinställningen är 0. Högre värden ger ljusare bilder. 

PROFFSTIPS: Exponeringskompensering justerar ljusstyrkan inom 
ramarna för aktuell ISO-inställning. Om ljusstyrkan redan har uppnått 
ISO-gränsen i en miljö med svag belysning kommer en höjning av 
exponeringskompenseringen inte att ha någon effekt. Välj ett högre ISO-
värde för att öka ljusstyrkan ytterligare.

RESET (ÅTERSTÄLL)
Återställer alla Protune-inställningar till standardvärdena.

PROTUNE
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ANPASSA GOPRO

Du kan ställa in kameran så att den fungerar som du vill, från att ändra 
volymen för pipljud till att stänga av statuslamporna. 

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR 
1. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer till 

inställningsikonen [  ]. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

2. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till 
Preferences (inställningar) [  ].

3. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer till 
den inställning du vill ändra.

4. Tryck på knappen Slutare [  ] för att välja det nya alternativet.

5. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer 
till Done (klar) och bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

PIPLJUDSVOLYM

Ställer in volymen på GoPro-varningarna. Alternativen är Off (av), 
Low (låg), Medium (mellan) och High (hög, standard).

LED

Ställer in vilka statuslampor som blinkar. Alternativen är All On (alla på, 
standard) och All Off (alla av).

PROFFSTIPS: Stäng av statuslamporna om du filmar eller fotograferar 
någonstans där det finns fönster eller speglar som kan skapa reflektioner 
i bilden.

DATUM TID

Datum och tid uppdateras automatiskt när du ansluter kameran till 
GoPro-appen eller Fusion Studio. Du kan även ändra de här inställningarna 
manuellt om det skulle behövas. 
Obs! Om batteriet tas ur kameran under en längre tid måste du ställa in datum och tid 
igen (automatiskt eller manuellt).

GPS

Registrerar platsen där du tar dina bilder eller spelar in dina videor. För 
att se informationen kan du visa videon eller bilderna i ett kompatibelt 
program på datorn eller den mobila enheten. Mer information finns på 
gopro.com/help.

Den här inställningen är endast tillgänglig när du ansluter Fusion till 
GoPro-appen. Läs mer i Ansluta till GoPro-appen (sida 33).

VIDEOFORMAT

Ställer in regionala bildfrekvenser som kameran använder för att spela in 
och spela upp video på en TV/HDTV. Välj rätt alternativ för din region för 
att undvika flimmer vid videoinspelning inomhus.

Inställning Beskrivning

NTSC (default) 
(NTSC (standard))

Välj det här alternativet för att spela upp 
videor på en NTSC-TV (de flesta TV-
apparater i Nordamerika)

PAL  
Välj det här alternativet för att spela upp 
videor på en PAL-TV (de flesta TV-apparater 
utanför Nordamerika)

ANPASSA GOPRO

http://gopro.com/help
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STATUSSKÄRMLAMPA

Kontrollerar statusskärmens bakgrundsbelysning. Tillgängliga alternativ är 
On (på, standard) och Off (av).

SPRÅK

Ställer in kamerans språk. Den här inställningen är endast tillgänglig när 
du ansluter Fusion till GoPro-appen. Läs mer i Ansluta till GoPro-appen 
(sida 33).

ANPASSA GOPRO

Fusion varnar dig om det uppstår problem med kameran eller microSD-
korten. De viktigaste meddelandena som kan visas finns i listan nedan.

MEDDELANDE OM TEMPERATUR

TOO HOT - 
SHUTTING 
DOWN 
(överhettad – 
stängs av)

Ett meddelande visas på kamerans statusskärm om 
kameran överhettas och måste kylas ner. Låt den 
svalna innan du försöker använda den igen. Kameran 
är designad för att upptäcka överhettning och 
stängas av automatiskt vid behov.

 

FILREPARATIONSIKONEN

FILE DAMAGED 
(skadad fil)

Om inspelningen avbryts plötsligt och videofilen inte 
sparas ordentligt kan filen skadas. Om detta inträffar 
visar kameran meddelandet FILE DAMAGED (skadad 
fil). Tryck på knappen Slutare för att reparera filen. 
När processen har slutförts får du ett meddelande 
som talar om ifall reparationen lyckades eller inte. 
Tryck på någon knapp för att fortsätta använda 
kameran.

 

MICROSD-KORTMEDDELANDEN

NO SD

Inget kort. Kameran måste ha ett microSD-, 
microSDHC- eller microSDXC-kort (säljs separat) för 
att kunna spela in video och ta bilder. Meddelandet 
indikerar vilket kort som saknas.

SD CARDS 
FULL (SD-kort 
är fulla)

Korten är fulla. Radera några filer eller sätt i 
andra kort.

SD ERROR 
(sd-fel)

Kameran kan inte läsa kortformatet. Formatera om 
korten i kameran.

VIKTIGA MEDDELANDEN
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ÅTERSTÄLLA GOPRO

STARTA OM GOPRO
Om kameran inte svarar trycker du på knappen Mode (läge) [  ] och 
håller den intryckt i 8 sekunder. Kameran stängs av och du kan starta om 
den. Alla inställningar sparas. 

ÅTERSTÄLLA ALLA INSTÄLLNINGAR TILL 
STANDARDINSTÄLLNINGARNA
Det här alternativet återställer alla inställningar i kameran till 
standardinställningarna, med undantag för datum, tid och kamerans 
användarnamn och lösenord.

1. Ansluta Fusion till GoPro-appen.

2. Öppna inställningarna och tryck på Reset Defaults (återställ 
standardvärden). Läs mer i Ansluta till andra enheter (sida 33).

ÅTERSTÄLLA ANSLUTNINGARNA
Det här alternativet rensar din anslutningslista och återställer kamerans 
lösenord. Om du återställer anslutningarna måste du ansluta alla enheter 
till GoPro på nytt.

1. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer till 
inställningsikonen [  ]. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

2. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till 
Connections (anslutningar) [  ].

3. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer 
till Reset (återställ). Bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ].

4. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att markera Reset 
(återställ) och välj alternativet genom att trycka på knappen Slutare 
[  ]. Fusion återställer automatiskt anslutningarna och stänger av.

ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGARNA
Följ stegen nedan om du vill återställa alla inställningar och kamerans 
lösenord, och avregistrera kameran från ditt GoPro Plus-konto. Det här 
alternativet är användbart om du ska sälja kameran och vill återställa den 
till det ursprungliga tillståndet. 

1. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer till 
inställningsikonen [  ]. Bekräfta valet genom att trycka på knappen 
Slutare [  ]. 

2. Tryck på knappen Slutare [  ] flera gånger tills du kommer till 
Preferences (inställningar) [  ].

3. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] flera gånger tills du kommer till 
Reset (återställ). Bekräfta valet genom att trycka på knappen Slutare 
[  ].

4. Tryck på knappen Mode (läge) [  ] för att markera Reset 
(återställ) och välj alternativet genom att trycka på knappen Slutare 
[  ]. Fusion återställer automatiskt fabriksinställningarna och 
startar om.

När du återställer kameran till fabriksinställningarna raderas inte allt 
innehåll från microSD-kortet. Information om att rensa microSD-kort finns 
i Formatera om microSD-kort (sida 9). 

ÅTERSTÄLLA GOPRO
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FÄSTA KAMERAN PÅ FUSION-FÄSTEN
Med Fusion-fästen är det enkelt att fästa kameran på böjda och plana 
ytor på hjälmar, fordon och utrustning. Fusion är vattentät ner till 5 m med 
stängda luckor – det behövs inget extra hölje när kameran används i eller 
nära vatten.

Böjt Fusion-fäste Plant Fusion-fäste

1. Fäst Fusion-fäste på en torr, ren och jämn yta. Se till att följa 
Monteringsanvisningar (sida 61).

2. Använd tumskruven och fäst monteringsöglorna på Fusion i fästet.

MONTERING

MONTERINGSANVISNINGAR
Följ de här riktlinjerna när du monterar häftfästen:

• Montera häftfästena minst 24 timmar före användning.

• Häftfästen får endast monteras på släta ytor. Porösa eller texturerade 
ytor ger inte tillräcklig bindkraft. Tryck fast fästet ordentligt och se till 
att det sitter över hela ytan.

• Sätt bara fast häftfästen på rena och torra ytor. Vax, olja, jord 
och annan smuts minskar fästförmågan. Det kan resultera i en 
svag bindning och en risk för att kameran tappas om bindningen 
skulle lossna.

• Montera häftfästen i rumstempererad miljö. Klistret kanske inte 
fäster ordentligt om det appliceras på en kall och fuktig yta i kall eller 
fuktig miljö.

• Kontrollera lokala lagar och föreskrifter för att försäkra dig om att 
det är tillåtet att fästa en kamera på utrustning (t.ex. jaktutrustning). 
Följ alltid lagar och föreskrifter som begränsar användning av 
konsumentelektronik eller -kameror.

• Vid vattenaktiviteter bör du använda kamerasnörning (säljs separat) 
för ökad säkerhet och för att kameran ska flyta.

MONTERING
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MONTERING

VARNING: Det böjda Fusion-fästet rekommenderas inte för 
montering på hjälmar. Om du vill montera Fusion på en hjälm 
ska du använda det böjda häftfästet och monteringsspännet. 
De ingår i tillbehörssatsen och säljs separat på gopro.com. 

Undvik skador genom att inte använda snörning när kameran 
monteras på en hjälm. Montera inte kameran direkt på en skida 
eller snowboard.

Mer information om fästen finns på gopro.com.

VARNING: Om du använder kameran med ett GoPro-fäste 
eller en GoPro-rem avsedd för montering på en hjälm ska du 
alltid välja en hjälm som uppfyller gällande säkerhetsnormer. 

Välj rätt hjälm för din sport eller aktivitet och se till att den 
har rätt passform och storlek för dig. Kontrollera att hjälmen 
är i gott skick och och följ tillverkarens anvisningar om 
säker användning. 

En hjälm som har utsatts för kraftiga slag eller stötar bör bytas 
ut. Ingen hjälm kan skydda mot skada vid varje olycka.

MONTERING

TA BORT MONTERINGSÖGLORNA
Om du tar bort monteringsöglorna kan du ställa Fusion med undersidan 
på en yta.

1. Vrid flikarna på monteringsöglorna uppåt.

2. Skjut monteringsöglorna ut från kameran.
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MONTERING

FÄSTA MONTERINGSÖGLORNA IGEN
Med monteringsöglorna kan du sätta fast Fusion på GoPro-fästen.

1. Skjut in monteringsöglorna i kameran.

 

2. Tryck flikarna på plats.

I vissa situationer, som när du vill spela in medan Fusion laddas, kan det 
vara praktiskt att ta bort sidoluckan för att komma åt USB-C-porten. 

VARNING: Ta endast bort sidoluckan när du använder 
kameran i en torr och dammfri miljö. Kameran är inte vattentät 
när luckan är öppen eller borttagen. Använd aldrig kameran 
när batteriluckan är öppen.

TA BORT SIDOLUCKAN

1. Håll spärrknappen nedtryckt och skjut upp luckan.

2. Dra bort luckan från kameran.

TA BORT SIDOLUCKAN
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TA BORT SIDOLUCKAN

FÄSTA SIDOLUCKAN IGEN
1. Håll spärrknappen nedtryckt och dra ut fliken på luckan.

2. Tryck på fliken på den lilla silverstaven.

Följ de här anvisningarna för att kameran ska fungera så bra som möjligt:

• Förvara alltid kameran i Fusion-fodral när den inte används. Objektiven 
är oskyddade och sticker ut något för att kunna spela in sfäriskt 
innehåll. Repor på objektiven täcks inte av garantin.

• Skydda objektiven genom att inte låta Fusion ligga med bak- eller 
framsidan nedåt. Se till att objektiven inte ligger mot något.

• Rengör objektiven med en torr, luddfri trasa. Om smuts fastnar mellan 
objektivet och dess låsring sköljer du bort det med vatten eller blåser 
bort det med luft. För inte in några främmande föremål runt objektivet.

• När Fusion inte används ska den förvaras i Fusion-fodral så att 
objektiven skyddas.

• Kameran är vattentät ner till 5 m. Inget hölje krävs. Se till att luckorna 
är stängda innan du använder kameran i eller nära vatten, jord  
eller sand. 

• Innan du stänger luckorna bör du se till att alla packningar är rena. 
Rengör med en trasa vid behov.

• Se till att kameran inte är blöt eller smutsig innan du öppnar luckorna. 
Skölj kameran med vatten vid behov och torka den med en trasa.

UNDERHÅLL
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UNDERHÅLL

• Om sand eller smuts har torkat fast runt kamerans luckor kan du lägga 
kameran i varmt kranvatten i 15 minuter. Skölj den sedan noggrant för 
att få bort all smuts innan du öppnar luckorna. 

• För bästa ljudprestanda, skaka kameran eller blås i mikrofonen för att 
ta bort vatten och smuts från mikrofonhålen. För att undvika skador 
på de inre vattentäta delarna bör du inte blåsa in komprimerad luft i 
mikrofonhålen.

• Skölj kameran i sötvatten varje gång den har använts i saltvatten och 
torka sedan av den med en mjuk trasa.

BATTERIINFORMATION

MAXIMERA BATTERITIDEN
Ett meddelande visas på statusskärmen om batteriet sjunker under 10 %. 
Om batteriet sjunker till 0 % vid inspelning sparar kameran filen och 
stängs sedan av.

Maximera batteritiden genom att följa dessa riktlinjer när det är möjligt:

• Stäng av trådlöst

• Stäng av GPS

• Stäng av Protune

• Använd QuikCapture (snabbstart) (sida 24)

INSPELNING UNDER LADDNING
Med hjälp av USB-C-kabeln som följde med kameran kan du spela in video 
och ta bilder medan kameran är ansluten till en USB-laddningsadapter, 
en GoPro Supercharger, någon annan GoPro-laddare eller ett portabelt 
strömpaket från GoPro. Även om batteriet inte laddas under inspelningen 
kan du använda ett av ovanstående sätt för att driva kameran och 
förlänga inspelningstiden. När du stoppar inspelningen börjar laddningen 
på nytt. (Det går inte att spela in samtidigt som kameran laddas via 
en dator.)

OBS! Eftersom sidoluckan är öppen när kameran laddas är den inte 
vattentät när det pågår.

VARNING: Om en väggladdare från en annan tillverkare 
än GoPro används kan GoPro-kamerans batteri skadas 
och orsaka läckage eller brand. Med undantag för GoPro 
Supercharger (säljs separat), bör du endast använda laddare 
som är märkta med: Uteffekt 5 V, 1–3 A. Om du inte känner till 
laddarens spänning och strömstyrka kan du ladda kameran via 
en dator med den medföljande USB-sladden. 



70 71

BATTERIINFORMATION

FÖRVARING OCH HANTERING AV BATTERI
Kameran innehåller känsliga komponenter, inklusive batteriet. Undvik att 
utsätta kameran för väldigt låga eller väldigt höga temperaturer. Låga 
eller höga temperaturer kan tillfälligt förkorta batteriets livslängd eller 
få kameran att tillfälligt sluta att fungera som den ska. Undvik häftiga 
temperaturförändringar eller luftfuktighet när du använder kameran, 
eftersom kondens kan bildas på eller inuti kameran.

Torka inte kameran eller batteriet med en extern värmekälla, t.ex. en 
mikrovågsugn eller hårtork. Skador på kameran eller batteriet som 
orsakats av kontakt med vätska inuti kameran täcks inte av garantin.

Förvara inte batteriet tillsammans med metallföremål, t.ex. mynt, nycklar 
eller halsband. Om batteriets poler kommer i kontakt med metallföremål 
kan det leda till brand.

Gör inga otillåtna ändringar på kameran. Det kan äventyra säkerheten, 
regelefterlevnad och prestanda och göra garantin ogiltig.

VARNING: Undvik att tappa, plocka isär, öppna, krossa, böja, 
deformera, punktera, strimla, bränna eller måla kameran eller 
batteriet eller att placera dem i en mikrovågsugn. För inte in 
några främmande föremål i kamerans batterifack. Använd inte 
kameran eller batteriet om skada har uppstått – t.ex. spricka, 
punktering eller vattenskada. Demontering eller punktering av 
batteriet kan orsaka en explosion eller brand.

 

BATTERIINFORMATION

KASSERING AV BATTERIER
De flesta laddningsbara litiumjonbatterier klassificeras som ofarligt avfall 
och kan säkert deponeras i det normala hushållsavfallet. Många orter 
har lagar som kräver batteriåtervinning. Informera dig om lokala lagar för 
att ta reda på om du kan kassera uppladdningsbara batterier som vanligt 
avfall. Kassera litiumjonbatterier på ett säkert sätt genom att skydda 
terminaler från att exponeras för annan metall med hjälp av förpackning, 
maskering eller eltejp så att de inte kan orsaka brand vid transport.

Litiumjonbatterier innehåller dock återvinningsbart material och 
accepteras för återvinning av batteriåtervinningsprogrammet RBRC 
(Rechargeable Battery Recycling Corporation). Vi rekommenderar dig 
att besöka Call2Recycle på call2recycle.org eller ringa 1-800-BATTERY i 
Nordamerika för att få information om en lämplig återvinningsplats.

Släng aldrig ett batteri i eld eftersom det kan explodera.

VARNING: Byt endast ut mot batterier som rekommenderas 
av kameratillverkaren.
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FELSÖKNING

MIN GOPRO STARTAR INTE
Se till att din GoPro är laddad. Ladda kameran med den medföljande USB-
C-kabeln och en dator. Du kan även använda GoPros Supercharger eller 
USB-kompatibla väggladdare eller billaddare (alla säljs separat) eller annan 
laddningsenhet märkt med uteffekt 5 V och 1–3 A.

MIN GOPRO REAGERAR INTE NÄR JAG TRYCKER PÅ EN KNAPP
Se Starta om GoPro (sida 58).

UPPSPELNING PÅ MIN DATOR ÄR HACKIG
Hackig uppspelning är normalt sett inte ett filproblem. Om videon hoppar 
beror det förmodligen på något av följande:

• Videospelaren är inkompatibel. Alla videospelare stöder inte H.264-
kodeken. Bäst resultat får du om du hämtar den senaste versionen av 
Fusion Studio kostnadsfritt på gopro.com/apps.

• Datorn uppfyller inte minimikraven för uppspelning. Ju högre videons 
upplösning och bildhastighet är, desto hårdare måste datorn jobba 
för att spela upp den. Se till att datorn uppfyller minimikraven för 
uppspelningsprogrammet.

JAG HAR GLÖMT ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD FÖR 
KAMERAN
Se Hitta kamerans användarnamn och lösenord (sida 14). 

JAG VET INTE VILKEN PROGRAMVARUVERSION JAG HAR
Gå till Preferences (inställningar) och välj About (om). Läs mer i Hitta 
programvaruversionen (sida 13).

FELSÖKNING

JAG HITTAR INTE KAMERANS SERIENUMMER
Kamerans serienummer anges på flera ställen:

• I Preferences (inställningar) > About (om) (serienumret visas 
automatiskt efter kamerans namn och lösenord)

• Bredvid USB-C-porten

• På kamerans microSD-kort (i filen version.txt i MSC-mappen) 

OBJEKTIVET HAR SKADATS
Kontakta kundtjänsten på gopro.com/help och få information om var du 
kan skicka din kamera för reparation. 

Du hittar fler svar på vanliga frågor på gopro.com/help.

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/help
http://gopro.com/help
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KUNDTJÄNST

VARUMÄRKEN

INFORMATION OM REGLER OCH 
FÖRESKRIFTER
En fullständig lista över landcertifikat finns i Important Product + Safety 
Instructions (viktiga produkt- och säkerhetsanvisningar) som levererades 
med kameran. Du kan också gå in på gopro.com/help.

GoPro, HERO och deras respektive logotyper är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör GoPro, Inc. i USA och andra länder. 
© 2017 GoPro, Inc. Med ensamrätt. Tillverkad i Kina. Hecho en China. 
Patentinformation finns på gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3000 
Clearview Way, San Mateo CA 94402, USA | GoPro GmbH, Floessergasse 
2, 81369 München, Tyskland

GoPro är fast beslutna att ge bästa möjliga service. Kontakta GoPro-
kundtjänsten via gopro.com/help.

130-24102-000 REVC

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

