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1. ล�าโพง
2. เลนส์ของกล้อง (ด้านหลัง) 

3. ไฟสถานะ
4. โหมด ปุ่ม [  ] 

5. ไมโครโฟน 

6. พอร์ตเชื่อมต่อ USB-C

7. ฝาข้าง 

8. ปุ่มปลดล็อก 

FUSION ของคุณ

9. เลนส์ของกล้อง (ด้านหน้า) 
10. หน้าจอสถานะ
11. ช่องส�าหรับการ์ด microSD 1

12. ชัตเตอร์ ปุ่ม [  ] 

13. ฝาแบตเตอรี่ 
14. ช่องส�าหรับการ์ด microSD 2

15. แบตเตอรี่
16. ขายึด

FUSION ของคณุ
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ขอต้อนรับสู่ Fusion ใหม่ของคุณ! มาเริ่มกันเลย 

การ์ด MICROSD
Fusion ต้องการการ์ด microSD สองตัว (จ�าหน่ายแยก) กรุณาเลือกใช้การ์ด
หน่วยความจ�าที่มียี่ห้อ และสามารถตอบสนองความต้องการเหล่าน้ี:

• microSD, microSDHC หรือ microSDXC

• Class 10 หรือ UHS-II/III เรตติ้ง
• ความจไุม่เกิน 128GB

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราแนะน�าใหใ้ช้การ์ดแบรนด์เดียวกัน มีอัตราความเร็ว
และความจุเท่ากัน ส�าหรับรายการของการ์ด microSD ที่แนะน�า สามารถดไูด้ที่ 
gopro.com/workswithgopro

ให้คิดเสมอว่าการ์ดทัง้สองตัวท�างานคู่กัน เมื่อคุณเปลี่ยนการ์ด ให้เปลี่ยนการ์ด
อีกตัวด้วย 

หากการ์ดเต็มระหว่างการบันทึกภาพ กล้องของคุณจะหยุดการบันทึกภาพและ
แสดง FULL (เต็ม) บนจอสถานะ ส�าหรับการ์ดที่มีความจุต่างกัน ข้อความน้ีจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อการ์ดที่มีความจุน้อยกว่าเต็ม

หมายเหตุ: โปรดระมัดระวังขณะจัดการการ์ดหน่วยความจ�า อย่าให้ตัวการ์ด
สัมผัสกับของเหลวหรือเศษฝุ่น เพื่อความระมัดระวัง กรุณาท�าการปิดกล้อง
ก่อนท�าการใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจ�า ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใชใ้นช่วง
อุณหภูมิที่การ์ดหน่วยความจ�าสามารถท�างานได้ ให้ตรวจสอบค�าแนะน�าของผู้
ผลิตการ์ดหน่วยความจ�าของคุณ

การใส่การ์ด microSD
1. กดปุ่ม ปลดล็อก ค้างไว้ ฝาแบตเตอรี่ แล้วเลื่อนฝาให้เปิดออก 

เริ่มต้นการใช้งาน

2. สอดการ์ด microSD สองตัวโดยหันสลากเข้าหาแบตเตอรี่ จากนั้นปิดฝา

หมายเหตุ: ในการถอดการ์ด กดการ์ดเข้าไปในช่องด้วยน้ิวมือแล้วการ์ดจะเด้งออกมา

การฟอร์แมตการ์ด microSD ของคุณใหม่
เพื่อสมรรถนะที่ดีที่สุด ฟอร์แมตการ์ด microSD ของคุณก่อนการใช้งานครัง้แรก
ทุกครัง้ เพื่อรักษาการ์ดให้อย่ใูนสภาพดี ให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่อยู่เป็นประจ�า 

หมายเหตุ: การฟอร์แมตใหม่จะลบข้อมูลทุกอย่างของคุณในการ์ด คุณควร
ท�าการส�ารองไฟล์ภาพถ่ายและวิดโีอไว้ก่อนเสมอ

1. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ] จากนั้นกด
ปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Preferences [  ]

3. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Format  
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

4. กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อไฮไลท์การ์ดที่คุณต้องการจะฟอร์แมตใหม่  
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก 

5. กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อไฮไลท์ Yes จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อ
เลือก

เริ่มต้นการใช้งาน

http://gopro.com/workswithgopro
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ค�าเตือน: โปรดระมัดระวังขณะใช้งาน GoPro ในกิจกรรมต่าง ๆ 

ของคุณ ให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคุณตลอดเวลา
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทัง้ต่อตัวคุณ และผู้อื่น 

ปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นของคุณขณะใช้งาน GoPro ขาตั้ง
กล้อง และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมไปถึงปฏิบัติตาม
กฎหมายความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจห้ามไมใ่ห้มีการบันทึกภาพใน
พื้นที่เฉพาะบางแห่ง

การเปลี่ยนแบตเตอร่ี
เพื่อใหไ้ด้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้กล้องใหม่ของคุณ เราแนะน�าให้คุณ
ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเริ่มการใช้งานครัง้แรก 

1. กดปุ่ม ปลดล็อก ค้างไว้ ฝาแบตเตอรี่ แล้วเลื่อนฝาให้เปิดออก 

2. ใส่แบตเตอรี่แล้วปิดฝา

เริ่มต้นการใช้งาน

3. กดปุ่ม ปลดล็อก ค้างไว้ ฝาข้าง แล้วเลื่อนฝาให้เปิดออก

 

4. เชื่อมต่อกล้องกับ Supercharger หรือที่ชาร์จติดผนังอื่น ๆ  
(มีจ�าหน่ายแยกต่างหาก) โดยการต่อสาย USB-C ที่มาพร้อมกับตัวกล้อง 

ไฟสถานะกล้องที่ด้านหน้าของกล้องจะติดระหว่างท�าการชาร์จ และจะดับ
ลงเมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น 
 

ส�าหรับที่ชาร์จติดผนัง แบตเตอรี่จะชาร์จเต็ม 100% ในเวลาประมาณ 3.5 
ชัว่โมง Supercharger จะชาร์จเต็มในเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง ส�าหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม เข้าไปอ่าน ข้อมูลแบตเตอรี่ (หน้า 68) 

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: เพื่อการชาร์จที่เร็วขึ้น ใช้ Supercharger ของ 
GoPro (ขายแยกต่างหาก) และสายที่มีมาให้ และคุณสามารถชาร์จกล้องของ
คุณด้วยที่ชาร์จติดผนังหรือที่ชาร์จในรถยนต์ทีใ่ชไ้ด้กับพอร์ต USB อีกด้วย

เริ่มต้นการใช้งาน
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เริ่มต้นการใช้งาน เริ่มต้นการใช้งาน

อัพเดทซอฟต์แวร์กล้องของคุณ
เพื่อให้กล้อง GoPro ของคุณสามารถใช้ฟังก์ชันล่าสุด และมีประสิทธิภาพที่ยอด
เยี่ยม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องของคุณก�าลังใช้งานซอฟต์แวร์ล่าสุด

การอัพเดทด้วย GoPro App
เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ GoPro App คุณจะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติเมื่อมี
อัพเดทพร้อมส�าหรับติดตัง้

1. ดาวน์โหลดแอพจาก Apple App Store หรือ Google Play

2. ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ากล้องใส่การ์ด microSD ไว้ทัง้สองการ์ด
3. ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอในแอพเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ หากมี

ซอฟต์แวร์ให้อัพเดตแล้ว ตัวแอพจะแสดงขัน้ตอนการอัพเดตขึ้นมาให้

การอัพเดทด้วยตนเอง (ด้วยการ์ดรีดเดอร์/อะแดปเตอร์ส�าหรับการ์ด 
SD)
1. เยี่ยมชม gopro.com/update

2. เลือกกล้องของคุณ จากนั้นคลิกตัวเลือกส�าหรับอัพเดทกล้องด้วยตนเอง
3. ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ากล้องใส่การ์ด microSD ไว้ทัง้สองการ์ด
4. ท�าตามขัน้ตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

การระบุเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์
1. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ]  

จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Preferences [  ]

3. กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อไฮไลท์ About จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์  
[  ] เพื่อเลือก เวอร์ชั ่นของซอฟต์แวร์ของคุณจะปรากฏขึ้นในหน้าแรก

4. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก Done 

5. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Done  
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

http://gopro.com/update
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การระบุชื่อผูใ้ช้และรหัสผ่านของกล้อง
คุณต้องป้อนชื่อผ้ใูช้และรหัสผ่านของกล้องเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์อื่น ๆ 
เพื่อท�าการแสดงข้อมูลน้ีทุกเมื่อ ให้ท�าตามขัน้ตอนด้านล่างน้ี

1. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ] จากนั้น
กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Connections [  ]

3. กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อไฮไลท์ Cam Info จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] 
เพื่อแสดงชื่อผ้ใูช้และรหัสผ่าน

4. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Done  
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

เริ่มต้นการใช้งาน เริ่มต้นการใช้งาน

เปิด/ปิด กล้อง
การเปิดกล้อง:
กดปุ่ม โหมด [  ] เสียงเตือนของกล้องจะดังขึ้นหลายครัง้พร้อมไฟสถานะ
กล้องที่กะพริบ เมื่อมีข้อมูลปรากฏขึ้นบนหน้าจอสถานะกล้อง แสดงว่ากล้อง
นั้นได้เปิดแล้ว

การปิดกล้อง:
กดปุ่ม โหมด [  ] ค้างไว้สองวินาที เสียงเตือนของกล้องจะดังขึ้นหลายครัง้
พร้อมไฟสถานะกล้องที่กะพริบ 

หมายเหตุ: Fusion จะปิดโดยอัตโนมตัิหลังจากไมม่ีการใช้งานเป็นเวลา 7 นาที

2 วินาที
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เริ่มต้นการใช้งาน

หนา้จอสถานะกล้อง
หน้าจอสถานะกล้องประกอบไปด้วยข้อมูลโหมดและการตัง้ค่าต่าง ๆ ตามราย
ละเอียดด้านล่าง ที่ช่วยให้คุณสามารถทราบข้อมูลคร่าว ๆ ในการตัง้ค่าของคุณ
ไดโ้ดยง่าย:

1. โหมดของกล้อง
2.  สถานะ Protune*

3. สถานะการควบคุมเสียง*

4. สถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สาย*

5. สถานะ GPS*

6. การตัง้ค่า
7. จ�านวนของไฟล์ที่บันทึกไว้หรือระยะเวลาของวิดโีอ
8. หน่วยความจ�าในการ์ด microSD ที่เหลืออยู่ (ตามการ์ดที่มีความจุที่เหลือ

อยู่น้อยกว่า)
9. สถานะแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ไอคอนและการตัง้ค่าที่แสดงอยู่บนหน้าจอสถานะกลอ้งนัน้จะเปลี่ยนไปตามโหมดของ
กลอ้ง ที่แสดงข้างบนคือส�าหรับโหมดวิดโีอ
*ไอคอนจะปรากฏขึ้นหากเปิดใช้การตัง้ค่าน้ี

1

6

7

8 9

2 3

4

5

การเปลี่ยนโหมดจับภาพและการตั้งค่า
Fusion ของคุณประกอบไปด้วยโหมดกล้องสี่ชนิด: Video (วิดโีอ), Photo 
(ภาพถ่าย), Time Lapse (ไทม์แล็ปส)์ และ Settings (การตัง้ค่า)

Video (วิดโีอ) [  ] 
โหมดวิดโีอประกอบด้วยโหมดการบันทึกหน่ึงโหมด: วิดโีอ ส�าหรับค�าอธิบาย ให้
ดูที่ โหมดวิดโีอ: โหมดบันทึก (หน้า 36)

Photo (ภาพถ่าย) [  ]
โหมดภาพถ่ายประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: Photo (ภาพถ่าย), 
Burst (ถ่ายรัว) และ Night (กลางคืน) ส�าหรับค�าอธิบาย ให้ดูที่ โหมดรูปถ่าย: 
โหมดบันทึก (หน้า 41)

Time Lapse (ไทม์แล็ปส์) [  ]
โหมดไทม์แล็ปส์ประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: Time Lapse Video  
(วิดโีอไทม์แล็ปส)์, Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทม์แล็ปส)์ และ Night Lapse 
Photo (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส)์ ส�าหรับค�าอธิบาย ให้ดูที่ โหมดไทม์แล็ปส์: โหมด
บันทึก (หน้า 44)

Settings (การตั้งค่า) [  ]

การตัง้ค่าประกอบด้วยการตัง้ค่าทัง้หมดส�าหรับโหมดกล้องแต่ละโหมด ส�าหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ โหมดวิดโีอ: การตัง้ค่า (หน้า 37), โหมดภาพถ่าย: 
การตัง้ค่า (หน้า 42), และ โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ค่า (หน้า 46). การตัง้ค่ายัง
ประกอบด้วยเมนู Connections (การเชื่อมต่อ), Voice Control (การสัง่การด้วย
เสียง) และ Preferences (ตัวเลือก)

การใช้งาน GOPRO ของคณุ
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การใช้งาน GOPRO ของคุณ

1. ในการเปลี่ยนโหมด กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงโหมดที่คุณ
ต้องการ 

2. หากต้องการ ให้เลือกโหมดการบันทึกและการตัง้ค่าใหม:่

a. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ]  
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

b. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงโหมดกล้องที่คุณต้องการ

c. กดปุ่ม โหมด [  ] จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้าๆ จนกว่าถึง
โหมดจับภาพที่คุณต้องการ

d. กดปุ่ม โหมด [  ] จนกว่าจะถึงการตัง้ค่าคุณต้องการเปลี่ยน

e. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือกที่คุณต้องการ 

f. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Done  
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: เพื่อออกจากการตัง้ค่าและเริ่มบันทึกภาพทันที กด
ปุ่ม ชัตเตอร์ ค้างไว้ [  ]

การใช้งาน GOPRO ของคณุ
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แผนผังของโหมดและการตัง้ค่าต่าง ๆ

ถ่ายรัว

การเชื่อมต่อ

FOV

FPS

ช่วงเวลา

ภาพถ่ายกลางคืน

ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์

โหมดภาพถ่าย / 
ภาพถ่าย

ตัวเลือก

Protune

แผนผังของโหมดและการตัง้ค่าต่าง ๆ

อัตรา

รูปแบบไฟล์ดิบ

ความละเอียด

 การตัง้ค่า

ชัตเตอร์

โหมดไทม์แล็ปส์

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์

วิดโีอไทม์แล็ปส์

โหมดวิดโีอ / วิดโีอ

การควบคุมด้วยเสียง
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เคลด็ลบัในการจบัภาพด้วย FUSION เคลด็ลบัในการจบัภาพด้วย FUSION

หากคุณยังใหม่กับการบันทึกผลงานแบบทรงกลม เคล็ดลับด้านล่างน้ีจะช่วยให้
คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก Fusion

• Fusion จับภาพทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณ โดยไม่ค�านึงว่ากล้องหันไปทางใด 
อย่างไรก็ตาม เพื่อใหไ้ด้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้หันหน่ึงในเลนส์ของคุณไปยัง
วัตถุหลักโดยตรง 

• OverCapture ให้คุณสามารถบันทึกผลงานได้ทุกทิศทางจากมุมมองเดียว 
ดังนั้น คุณจึงไม่จ�าเป็นต้องมีกล้องหลายตัวเพื่อให้มัน่ใจว่าได้ช็อตที่ต้องการ 
และคุณสามารถเลือกผลงานที่ส�าคัญของคุณไดห้ลังจากบันทึกภาพแล้ว

• เพื่อใหไ้ด้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ติดตัง้ Fusion กับที่ยึดที่มาพร้อมกับกล้อง การ
ใช้ที่ยึดท�าให้คุณไม่ต้องใช้มือถือกล้องโดยตรง และช่วยลดโอกาสที่มือของ
คุณจะปรากฏในช็อต

• เมื่อใช้ Fusion เป็นกล้องแบบใช้มือถือโดยไมไ่ดใ้ช้ที่ยึด ให้รวบน้ิวส่วนใหญ่
ไวใ้ต้กล้องใกล้กับขายึด การวางต�าแหน่งแบบน้ีช่วยลดโอกาสที่มือของคุณ
จะปรากฏในช็อต: 

• ส�าหรับการควบคุมเพิ่มเติมระหว่างการตัดต่อ ให้จับภาพโดยเปิด Protune

• เพื่อป้องกันไมใ่ห้เกิดงานเพิ่มเติมระหว่างการตัดต่อ อย่าวาง Fusion ตะแคง
ข้างระหว่างจับภาพ

• วางแผนการตัดต่อไวใ้นใจเมื่อคุณจับภาพด้วย Fusion ตัวอย่างเช่น จ�าไว้ว่า
อย่าให้ตัวเองติดเข้าในกล้อง และเก็บตัวยึดและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ไวใ้นที่ที่
กลมกลืมเพื่อให้ตัดต่อได้ง่าย

ค�าเตือน: เลนส์คู่ของ Fusion ไม่มีการปกป้องและเป็นรอยได้ง่าย
หากไมไ่ด้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เก็บ Fusion ด้วยที่เก็บเลนส์
ทีใ่ห้มา และหลีกเลี่ยงการวางเลนส์บนทุกพื้นผิว การรับประกัน
ไม่ครอบคลุมถึงรอยขีดข่วนบนเลนส์
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QuikCapture คือ การบันทึกวิดโีอหรือภาพถ่ายไทม์แล็ปสไ์ด้อย่างรวดเร็วที่สุด
ด้วย Fusion เน่ืองจากกล้องจะเปิดการท�างานขณะท�าการบันทึกเท่านั้น ช่วยให้
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

คุณสามารถดูการจับภาพผลงานประเภทอื่น ๆ ได้ที่ การถ่ายวิดโีอและภาพ 
(หน้า 26)

การบันทึกวิดโีอด้วย QUIKCAPTURE
1. ในขณะที่กล้องปิดอยู่ ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] 

กล้องของคุณจะเปิดท�างานและส่งเสียงเตือนหลายครัง้ และเริ่มบันทึกวิดโีอ
โดยอัตโนมัติ ไฟสถานะของกล้องจะกะพริบขณะท�าการบันทึก ค่าความ
ละเอียดวิดโีอเริ่มต้นคือ 5.2K30

2. หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] อีกครัง้ 

 กล้องจะหยุดถ่ายวิดโีอพร้อมมีเสียงเตือนดังขึ้นหลายครัง้ ก่อนจะท�าการปิด
เองโดยอัตโนมัติ

QUIKCAPTURE

การถ่ายไทม์แล็ปส์ด้วย QUIKCAPTURE
โหมดไทม์แล็ปส์เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ของฉากตามกาลเวลา ด้วยโหมดภาพถ่ายไทม์แล็ปส์หรือภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ 
คุณสามารถบันทึกชุดภาพถ่ายต่าง ๆ ได้เพื่อให้มัน่ใจว่าคุณได้ภาพถ่ายตรงตาม
ที่คุณต้องการ

1. ในขณะที่กล้องปิดอยู่ ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ค้างไว้จนกว่าการบันทึก
ภาพจะเริ่มต้น 

 

3 วินาที

 กล้องจะเปิดการท�างาน ส่งเสียงเตือนหลายครัง้ จากนั้นเริ่มโหมดการจับ
ภาพแบบไทม์แล็ปส์เวลาปัจจุบันโดยอัตโนมัติ (โหมดวิดโีอไทม์แล็ปส์ โหมด
ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ หรือโหมดภาพถ่ายไนท์แล็ปส)์ ไฟสถานะกล้องจะ
ท�าการกะพริบในแต่ละครัง้ทีไ่ด้มีการถ่ายภาพ 

2. หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] อีกครัง้ 

 กล้องจะหยุดการบันทึก ส่งเสียงเตือนหลายครัง้ จากนั้นจะปิดการท�างาน
โดยอัตโนมัติเพื่อท�าการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

การปิด QUIKCAPTURE
QuikCapture ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากต้องการปิด ให้เชื่อมต่อ Fusion 
กับ GoPro App และปิด QuikCapture ในรายการการตัง้ค่า อ่านรายละเอียด
ได้ที่ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (หน้า 33)

QUIKCAPTURE
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การถ่ายวิดโีอและภาพ
นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้วิธีการถ่ายแบบที่คุณคุ้นเคยอย่างการเปิดกล้อง
ทิ้งไว้เพื่อรอบันทึกวิดโีอและภาพถ่ายตามต้องการได้ด้วย วิธีการน้ีต่างจาก 
QuikCapture ตรงที่กล้องนั้นจะเปิดอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะไมไ่ด้ถ่ายภาพ
ก็ตาม ซึ่งท�าให้คุณต้องปิดกล้องด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 
(Fusion จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 7 นาท)ี

1. กดปุ่ม โหมด [  ] ค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง 

2. เลือกโหมดและการตัง้ค่า อ่านรายละเอียดได้ที่ การเปลี่ยนโหมดและการตัง้
ค่า (หน้า 17)

3. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เสียงเตือนกล้องจะดังขึ้นพร้อมไฟสถานะกล้องที่
กะพริบขณะท�าการถ่าย

4. หากต้องการหยุดการบันทึกวิดโีอหรือไทม์แล็ปส์ ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] 
เสียงเตือนกล้องจะดังขึ้นพร้อมไฟสถานะกล้องที่กะพริบอย่างรวดเร็ว

การถ่ายวดิโีอและภาพ

การเพิ่มแท็ก HILIGHT
คุณสามารถท�าเครื่องหมายช่วงที่ส�าคัญในวิดโีอของคุณระหว่างการบันทึกหรือ
การรับชมด้วยแท็ก HiLight แท็ก HiLight ช่วยให้คุณค้นหาช่วงเวลาส�าคัญที่ดี
ที่สุดในวิดโีอได้อย่างง่ายดายเพื่อน�ามาแบ่งปัน

ในการเพิ่มแท็ก HiLight กดปุ่ม โหมด [  ] หรือแตะ [  ] ใน GoPro App 

การถ่ายวดิโีอและภาพ



28 29

คุณสามารถควบคุม Fusion ด้วยเสียงของคุณโดยใช้ชุดค�าสัง่เฉพาะ (ดูรายการ
ด้านล่าง) 

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของการสัง่การด้วยเสียงอาจไดร้ับผลกระทบจากระยะห่าง แรงลม และ
สภาพแวดลอ้มที่มีเสียงดัง ดูแลรักษาผลติภัณฑใ์ห้สะอาด และปราศจากฝุ่นละออง

การใช้การสั่งการด้วยเสียง
การสัง่การด้วยเสียงจะท�างานได้ดีที่สุดเมื่อคุณและ GoPro ของคุณอย่ใูน
บริเวณใกล้เคียงกัน
1. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ]  

จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Voice Control [  ]

3. กดปุ่ม โหมด [  ] จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพ่ือเปิด 
Voice Control

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการรักษาพลังงานแบตเตอรี่ ให้ปิด Voice Control เมื่อคุณไมไ่ดใ้ช้งาน
4. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Done  

จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก
5. พูดค�าสัง่จาก รายการค�าสัง่เสียง (หน้า 29)

รายการค�าสั่งเสียง
การสัง่การด้วยเสียงสามารถใช้ค�าสัง่ได้สองประเภท: 

• ค�าสัง่ด้วยท่าทางท�าให้คุณสามารถบันทึกวิดโีอและภาพถ่าย ยกตัวอย่าง
เช่น หากคุณเพิ่งหยุดบันทึกวิดโีอ คุณสามารถสัง่ให้ถ่ายรูปหรือเริ่มบันทึก
ไทม์แลปส์—โดยไม่ต้องเปลี่ยนโหมดก่อน

• ค�าสัง่ด้วยโหมดมีประโยชน์หากคุณต้องการเลือกโหมด จากนั้นใช้ปุ่ม 
ชัตเตอร์ [  ] เพื่อบันทึกภาพ 

การควบคุม GOPRO ด้วยเสยีงของคณุ

กล้องไม่จ�าเป็นต้องอย่ใูนโหมดเฉพาะใด ๆ เพื่อท�าการบันทึกวิดโีอหรือภาพถ่าย 
คุณสามารถใช้ ค�าสัง่ด้วยท่าทาง จากโหมดใดกไ็ด้ กล้องของคุณจะบันทึกวิดโีอ
หรือภาพถ่ายตามการตัง้ค่าต่าง ๆ ที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้านั้น

ค�าสั่งด้วยท่าทาง ค�าอธิบาย

GoPro start recording เริ่มบันทึกวิดโีอ

GoPro HiLight เพิ่มแท็ก HiLight ลงในวิดโีอขณะท�าการ
ถ่าย

GoPro stop recording หยุดการบันทึกวิดโีอ

GoPro take a photo บันทึกภาพถ่ายเดี่ยว

GoPro shoot burst บันทึกภาพถ่ายรัว

GoPro start time lapse เริ่มการถ่ายไทม์แล็ปส์

GoPro stop time lapse หยุดการถ่ายไทม์แล็ปส์

GoPro turn off ปิดการท�างานของกล้อง

การควบคุม GOPRO ด้วยเสยีงของคณุ
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ค�าสั่งด้วยโหมด ค�าอธิบาย

GoPro Video mode เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็นโหมด Video 
(วิดโีอ) (ไมไ่ด้บันทึกวิดโีอ)

GoPro Photo mode เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็นโหมด Photo 
(ภาพถ่าย) (ไมไ่ด้บันทึกภาพถ่าย)

GoPro Burst mode เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็นโหมด Burst 
(ถ่ายรัว) (ไมไ่ด้ บันทึกภาพถ่ายรัว)

GoPro Time Lapse mode เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็นโหมดไทม์
แล็ปส์ (แต่ยังไมไ่ด้เริ่มถ่ายภาพไทม์แล็ปส)์

ส�าหรับรายการค�าสัง่ทีไ่ด้รับการปรับปรุงล่าสุด เยี่ยมชม gopro.com/help

เคล็ดลับมือโปร: หากคุณก�าลังถ่ายภาพไทม์แล็ปส์หรือวิดโีออยู่ คุณต้องหยุด
การถ่ายก่อนที่จะใช้ค�าสัง่เสียงใหม่ 

การควบคุม GOPRO ด้วยเสยีงของคณุ

การเปลี่ยนภาษาการควบคุมด้วยเสียงของคุณ
1. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ]  

จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Voice Control [  ]

3. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Voice Control 
Language [  ] จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือกภาษาใหม่

4. กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อไฮไลท์ Done จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] 
เพื่อเลือก

การปิดใช้งานการสั่งการด้วยเสียง
1. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ] จากนั้น

กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Voice Control [  ]

3. กดปุ่ม โหมด [  ] จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อปิด 
Voice Control

4. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Done  
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

การควบคุม GOPRO ด้วยเสยีงของคณุ
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คุณสามารถเปิดชมผลงานของคุณได้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ 

การชมวิดโีอและภาพถ่ายผ่านคอมพิวเตอร์
หากคุณต้องการเปิดชมวิดโีอและภาพถ่ายของคุณผ่านคอมพิวเตอร์ คุณต้อง
เคลื่อนย้ายไฟล์เหล่าน้ีไปยังคอมพิวเตอร์เสียก่อน อ่านรายละเอียดได้ที่ การโอน
ย้ายข้อมูลผลงานของคุณ (หน้า 35)

คุณยงัสามารถใส่การ์ด microSD เข้าสู่คอมพิวเตอรโ์ดยตรงอีกด้วย

การชมวิดโีอและภาพถ่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
1. เชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับ GoPro App อ่านรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่อ

กับอุปกรณ์อื่น (หน้า 33)

2. ใช้ตัวควบคุมในแอพเพื่อเล่นภาพวิดโีอของคุณผ่านทางสมาร์ทโฟน/
แท็บเล็ต คุณสามารถเลื่อนโดยใช้อุปกรณ์ที่เล่นหรือเลื่อนด้วยหน้าจอสัมผัส
เพื่อดูภาพ 360 องศาเต็มรูปแบบ

เคล็ดลับมือโปร: ขณะเปิดชมวิดโีอของคุณด้วย GoPro App คุณสามารถท�า
เครื่องหมายช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้ด้วยการแตะ [  ] เพื่อเพิ่มแท็ก HiLight

การเปิดชมผลงานของคุณ

การเชื่อมต่อกับ GOPRO APP 
GoPro App ช่วยให้คุณควบคุมกล้องจากระยะไกลได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ต ครอบคลุมคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การควบคุมกล้องอย่างเต็มรูปแบบ 
พรีวิวสด การชมย้อนหลังและแบ่งปันผลงาน รวมไปถึงซอฟต์แวร์อัพเดทของ
กล้องอีกด้วย

การเชื่อมต่อกับ GoPro App ส�าหรับการใช้งานครัง้แรก 
1. ดาวน์โหลด GoPro App มายังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจาก Apple App 

Store หรือ Google Play

2. ท�าตามขัน้ตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ 

การเชื่อมต่อเข้ากับ GoPro App ใหม่อีกครัง้ 
หลังจากการเชื่อมต่อกับ GoPro App ครัง้แรก คุณสามารถเชื่อมต่อในอนาคต
ผ่านเมนู การเชื่อมต่อ [  ] ของกล้องได้
1. เปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สายของกล้อง:

a. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ]
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

b. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึง การเชื่อมต่อ [  ]

c. กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อไฮไลท์ Turn On จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ 
[  ] เพื่อเลือก

d. กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อไฮไลท์ Yes จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] 
เพื่อเปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

e. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Done  
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

2. ใน GoPro App ท�าตามขัน้ตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้อง
ของคุณ

การเชื่อมตอ่กบัอปุกรณ์อื่น
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การเชื่อมต่อกับ SMART REMOTE หรือ REMO
ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Fusion เข้ากับ Smart Remote 
หรือ Remo (รีโมทกันน�้ าท�างานด้วยเสียงพูด) ดูคู่มือผ้ใูช้ส�าหรับอุปกรณ์ที่ 
gopro.com/help

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
คุณสามารถเชื่อมต่อ GoPro ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ติดตามสถิติเกี่ยว
กับกิจกรรมของคุณ ข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มเข้าสู่วิดโีอของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อ
สร้างบันทึกที่น่าดึงดูดมากขึ้นของกิจกรรมของคุณ

1. เชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับ GoPro App อ่านรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่อ
เข้ากับ GoPro App (หน้า 33)

2. ในแอพ ให้เปิดการตัง้ค่าของกล้อง จากนั้นแตะ Bluetooth Devices

3. ท�าตามขัน้ตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

การเลือกความเร็วการเชื่อมต่ออื่น ๆ
ตามค่าเริ่มต้น GoPro ของคุณใช้แบนด์ Wi-Fi 5GHz ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
อ่ืน แบนด์น้ีให้ความเร็วการส่งข้อมูลที่มากกว่าแบนด์ 2.4GHz ความเร็วการ
ส่งข้อมูลจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคัดลอกวิดโีอและภาพถ่ายของคุณไปยัง
โทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการใช้แบนด์ 5GHz โทรศัพท์และภูมิภาคของคุณต้องใช้งานได้กับ 
แบนด์ดังกล่าวด้วย หรืออีกทางหน่ึง คุณสามารถเปลี่ยนแบนด์ Wi-Fi บน 
GoPro ของคุณเป็น 2.4GHz

1.  กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ]  
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

2.  กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึง การเชื่อมต่อ [  ]

3.  กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อไฮไลท์ Band 

4.  กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก 2.4GHz 

5.  กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อไฮไลท์ Done จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] 
เพื่อเลือก

การเชื่อมตอ่กบัอปุกรณ์อื่น

Fusion Studio คือซอฟต์แวร์ GoPro ทีไ่ม่เสียค่าใช้จ่ายทีใ่ห้คุณสามารถ
อิมพอร์ต เย็บต่อภาพ ตัดแต่ง และแบ่งปันผลงานแบบทรงกลมของคุณได ้
แม้ว่าวิดโีอของ Fusion ถูกบันทึกภาพด้วย FOV ทรงกลมก็ตาม คุณสมบัติ 
Overcapture ก็ยังให้คุณสามารถคัดแยกวิดโีอแบบ 1080p30 คุณภาพสูงที่ถูก
ปรับให้เหมาะกับจอภาพแบบได้

การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ 
หากคุณต้องการเปิดชมวิดโีอและภาพถ่ายของคุณผ่านคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูง คุณต้องเคลื่อนย้ายไฟล์เหล่าน้ีไปยัง
คอมพิวเตอร์เสียก่อน การโอนย้ายข้อมูลยังช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในการ์ด microSD 
ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบันทึกผลงานใหมไ่ด้มากขึ้น
1. ดาวน์โหลดและติดตัง้ Fusion Studio จาก gopro.com/apps

2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านสาย USB-C ทีไ่ด้รับ 

3. เปิดกล้องและท�าตามขัน้ตอนที่ปรากฏบนหน้าจอในซอฟต์แวร์เพื่อดูและ
เย็บต่อภาพผลงาน

การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณโดยใช้การ์ดรีดเดอร์ 
คุณต้องใช้การ์ดรีดเดอร์เพื่อโอนย้ายภาพถ่าย RAW

1. ดาวน์โหลดและติดตัง้ Fusion Studio จาก gopro.com/apps

2. ส�าหรับการ์ด microSD แต่ละการ์ด ให้ท�าตามขัน้ตอนเหล่าน้ี:

a. ใส่การ์ด microSD เข้ากับการ์ดรีดเดอร์ จากนั้นเชื่อมต่อการ์ดรีดเดอร์
กับคอมพิวเตอร์

b. ค้นหาไฟล์ผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อโอนถ่ายไฟล์จากการ์ดไปยัง
คอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง

3. เปิด Fusion Studio และท�าตามที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อดูและเย็บต่อภาพ
ผลงาน

การโอนย้ายขอ้มลูผลงานของคณุ

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/apps
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โหมดวิดโีอประกอบด้วยโหมดการบันทึกหน่ึงโหมด: วิดโีอ (ค่าเริ่มต้น)  
คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตัง้ค่าได้ที่  
การเปลี่ยนโหมดและการตัง้ค่า (หน้า 17)

วิดโีอ
โหมดการบันทึกน้ีจะบันทึกเป็นวิดโีอ ค่าความละเอียดเริ่มต้นคือ 5.2K30 
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่าน้ี

ความละเอียดวิดีโอของ Fusion (หน้า 39)

Protune (หน้า 50)

โหมดวิดีโอ: โหมดการบันทกึ

ความละเอียดวิดโีอ
ความละเอียดวิดโีอ (RES) หมายถึงจ�านวนของเส้นแนวนอนในวิดโีอ ตัวอย่าง
เช่น 3K แปลว่าวิดโีอนั้นมีเส้นตามแนวนอนจ�านวน 3000 เส้น ซึ่งมีความกว้าง
เส้นละ 1504 พิกเซล จ�านวนของเส้นและพิกเซลที่มากขึ้น จะช่วยเพิ่มราย
ละเอียดและความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นวิดโีอความละเอียดที่ 5.2K จึงนับ
ได้ว่ามีคุณภาพสูงกว่าวิดโีอที่ความละเอียด 3K เน่ืองจากประกอบไปด้วยเส้น
ตามแนวนอน 4,992 เส้น และแต่ละเส้นมีความกว้างถึง 2,496 พิกเซล

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า

5.2K

3K

1080p
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ใช้ตารางน้ีเพื่อช่วยก�าหนดความละเอียดที่ดีที่สุดส�าหรับกิจกรรมของคุณ

ความละเอียดวิดโีอ ใช้งานได้เหมาะกับ

5.2K30

ผลงานความละเอียดสูงสุดสวยงาม มอบวิดโีอ 
OverCapture ความละเอียด 1080p30 ด้วยภาพ
ลักษณ์และความรู้สึกของ GoPro แบบดัง้เดิม ให้
ผลลัพธ์เป็นพื้นที่การมองเห็นที่กว้าง เป็นตัวเลือกที่
แนะน�าส�าหรับทุกสถานการณ์

3K60

มุมมองที่กว้างพร้อมเฟรมเรตที่สูงขึ้น ท�าใหไ้ด้วิดโีอ
ที่ลื่นไหลและสมจริงส�าหรับการจับภาพกิจกรรม
ที่มีการเคลื่อนที่รวดเร็ว มอบวิดโีอ OverCapture 
แบบฟิกซ์เฟรมความละเอียด 720p60 FPS ระดับ
น้ีให้การรับชมที่เป็นธรรมชาติที่สุดในจอแสดงภาพ
แบบสวมศีรษะ (Head-Mounted Display - HMDs) 
ทัง้ยังช่วยให้ภาพสโลวโ์มชันระหว่างการตัดต่อ
อีกด้วย

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า

เฟรมต่อวินาที (FPS)
เฟรมต่อวินาที (FPS) หมายถึงจ�านวนวิดโีอเฟรมที่ถูกบันทึกในแต่ละวินาที 

เมื่อเลือกผสมผสานระหว่างความละเอียดและ FPS ให้พิจารณากิจกรรมที่คุณ
ต้องการบันทึกภาพ อ่านรายละเอียดได้ที่ ความละเอียดวิดโีอ (หน้า 37)

สัดส่วนจอภาพ
Fusion ความละเอียดวิดโีอจะมีสัดส่วนของภาพอยู่ที่ 16:9 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน
ส�าหรับโทรศัพท์และโปรแกรมตัดต่อ 

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV)
ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) หมายถึงขอบเขตของฉาก (วัดเป็นองศา)  
ที่จะถูกบันทึกผ่านเลนส์ของกล้อง FOV ส�าหรับทุกวิดโีอของ Fusion คือ  
ทรงกลม ซึ่งบันทึกภาพมุมมอง 360 องศาเต็มรูปแบบ

ความละเอียดวิดโีอของ FUSION 

ความละเอียด
วิดโีอ (RES)

FPS (NTSC/PAL)* FOV
ความละเอียด
หน้าจอ

5.2K  
(ค่าเริ่มต้น)

30/25 ทรงกลม 4992X2496

3K 60/50 ทรงกลม 3000X1504
*NTSC และ PAL หมายถึงรูปแบบของวิดโีอ ซึ่งขึ้นอยู่กับภมูภิาคที่คุณอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ 
รูปแบบวิดโีอ (หน้า 54)

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า
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ความละเอียดสูง/ค่าเฟรมสูง

ขณะที่ท�าการถ่ายวิดโีอด้วยความละเอียดหรือเฟรมเรตที่สูงในสภาพแวดล้อมที่
อุณหภูมิค่อนข้างสูงนั้น ตัวกล้องอาจร้อนและใช้พลังงานมากกว่าเดิมได้

ยิ่งไปกว่านั้น การที่อากาศรอบตัวกล้องระบายไม่ดีและการใช้กล้องร่วมกับ 
GoPro App ยิ่งจะท�าให้กล้องมีอุณหภูมิสูงขึ้นและใช้พลังงานมากกว่าเดิม อัน
ท�าให้ระยะเวลาที่กล้องสามารถถ่ายภาพได้นั้นสั้นลงไปอีก

กล้องของคุณถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสภาพความร้อนสูงและจะปิดการ
ท�างานหากจ�าเป็น หากกล้องร้อนเกินไป ข้อความจะปรากฏบนจอภาพเพื่อ
แจ้งว่ากล้องก�าลังปิดการท�างาน อ่านรายละเอียดได้ที่ ข้อความที่ส�าคัญต่าง ๆ 
(หน้า 56)

เมื่อบันทึกภาพในโหมดวิดโีอประสิทธิภาพสูง ให้บันทึกคลิปวิดโีอสั้น ๆ เมื่อ
ใช้งานในขณะไม่เคลื่อนที่ และ/หรือจ�ากัดการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่จะเพิ่ม
ปริมาณการใช้พลังงาน เช่น GoPro App ในการควบคุมกล้องของคุณควบคุม
กล้องของคุณในอุณหภูมิที่สูงขึ้น ใช้รีโมต GoPro หรือ Remo (รีโมทกันน�้ า
ท�างานด้วยเสียงพูด) (จ�าหน่ายแยกต่างหาก) แทนที่จะใช้ GoPro App

PROTUNE

Protune มใีหใ้ชใ้นโหมดการถ่ายวิดโีอเท่านั้น ข้อมูลการตัง้ค่าของ Protune ดู
ได้ที่ Protune (หน้า 50)

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า

โหมดภาพถ่ายประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: เดี่ยว (ค่าเริ่มต้น) 
กลางคืน และถ่ายรัว ภาพถ่ายทุกภาพจะมีความละเอียดอยู่ที่ 18MP ด้วย FOV 
ทรงกลม แต่ละโหมดการถ่ายมีการตัง้ค่าเฉพาะของตัวเอง คุณสามารถดูราย
ละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตัง้ค่าได้ที่ การเปลี่ยนโหมดและการตัง้ค่า 
(หน้า 17)

เดี่ยว
โหมดเดี่ยวจะบันทึกภาพเดียวเมื่อคุณกดปุ่ม ชัตเตอร์ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู
หัวข้อเหล่าน้ี

รูปแบบไฟล์ดิบ (หน้า 43)

Protune (หน้า 50)

กลางคืน
โหมดกลางคืนบันทึกภาพในสภาวะแสงต�่าหรือมืด ชัตเตอร์จะเปิดนานขึ้น
เพื่อรับแสงใหไ้ด้เยอะขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มืด คุณจึงไม่ควรใช้มือถ่ายโหมด
การถ่ายกลางคืนน้ีหรือการถ่ายที่ยึดกับกล้องที่ขยับได้ระหว่างรับแสง ส�าหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่าน้ี

ชัตเตอร์ (ภาพถ่ายกลางคืน) (หน้า 42)

Protune (หน้า 50)

ถ่ายรัว
การถ่ายรัวจะบันทึกภาพสูงสุด 30 ภาพใน 1 วินาที จึงเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับ
การบันทึกภาพกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
ดูหัวข้อเหล่าน้ี

อัตรา (หน้า 42)

Protune (หน้า 50)

โหมดภาพถ่าย: โหมดการบันทกึ
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อัตรา

การตัง้ค่าน้ีใช้กับโหมดถ่ายรัวเท่านั้น อัตราที่มใีห้เลือก:

• 30 ภาพใน 1, 2, 3 หรือ 6 วินาที 
• 10 ภาพใน 1, 2, หรือ 3 วินาที
• 5 ภาพ ใน 1 วินาที
• 3 ภาพ ใน 1 วินาที

อัตราเริ่มต้นคือ 30 ภาพใน 1 วินาที

ชัตเตอร์ (ภาพถ่ายกลางคืน)

ภายในโหมดภาพถ่าย ชัตเตอร์จะใช้กับโหมดภาพถ่ายกลางคืนเท่านั้น การตัง้
ค่าน้ีช่วยให้คุณสามารถก�าหนดระยะเวลาที่ชัตเตอร์เปิดได้ ตัวเลือกส�าหรับการ
ตัง้ค่าน้ีคืออัตโนมัติ และ 2, 5, 10, 20 และ 30 วินาที ตัวเลือกเริ่มต้นของการตัง้
ค่าน้ีคือ 2 วินาที

การตั้งค่า ตัวอย่าง

Auto (อัตโนมัต)ิ  
(นานถึง 2 วินาท)ี

พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ลง รุ่งอรุณ ยามค�่า ช่วง
สนธยา กลางคืน

2 sec, 5 sec, 10 sec
รุ่งอรุณ ยามค�่า ช่วงสนธยา การจราจรยามค�่าคืน 
ชิงช้าสวรรค์ ดอกไม้ไฟ การวาดภาพด้วยไฟ

20 วินาที ท้องฟ้ายามค�่าคืน (พร้อมแสงไฟ)

30 วินาที ดาวบนท้องฟ้ายามค�่าคืน ทางช้างเผือก  
(สภาวะที่มืดมิด)

เคล็ดลับมือโปร: ในการลดระดับความเบลอเมื่อใชโ้หมดภาพถ่ายกลางคืน 
ยึดกล้องของคุณเข้ากับขาตัง้สามขา ที่จับ Fusion หรือพื้นผิวอื่นที่มัน่คงและ
ไม่ขยับเขยื้อน

โหมดภาพถ่าย: การตัง้ค่า

รูปแบบไฟล์ดิบ

เมื่อเปิดการตัง้ค่าน้ี ภาพถ่ายทัง้หมดจะถูกบันทึกพร้อมกับไฟล์รูปภาพ .jpg 
เพื่อการดูแบบทันทใีนกล้องของคุณ หรือแชร์กับ GoPro App และยังได้รับการ
บันทึกเป็นไฟล์ภาพถ่าย RAW (ไฟล์ดิบ) ในรูปแบบของไฟล์สกุล .gpr ที่อ้างอิง
มาจากฟอร์แมต .dng ของทาง Adobe ด้วย ไฟล์เหล่าน้ีสามารถน�าไปใชไ้ด้กับ 
Adobe Camera Raw (ACR) รุ่น 9.7 หรือใหม่กว่านั้นได้ และคุณยังสามารถน�า
ไปใชไ้ด้กับ Adobe Photoshop Lightroom CC (รุ่น 2015.7 หรือใหม่กว่านั้น) 
และ Adobe Photoshop Lightroom 6 (รุ่น 6.7 หรือใหม่กว่านั้น) ได้อีกด้วย

รูปแบบ RAW มใีหใ้ชใ้นโหมดบันทึกแบบภาพถ่ายเท่านั้น  
ตัวเลือกส�าหรับการตัง้ค่าน้ี คือ Off (ปิด) (ค่าเริ่มต้น) และ On (เปิด) 

เคล็ดลับมือโปร: ภาพถ่ายในรูปแบบ .gpr จะบันทึกไวใ้นต�าแหน่งเดียวกัน 
และมีชื่อไฟล์เดียวกันกับไฟล์ .jpg คุณสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่าน้ีได้ด้วยการ
เสียบการ์ด microSD ของคุณเข้ากับการ์ดรีดเดอร์ แล้วท�าการค้นหาไฟล์ผ่าน
คอมพิวเตอร์ของคุณ
 

PROTUNE

ในโหมดภาพถ่ายนั้น Protune มใีห้เลือกใช้ส�าหรับทุกโหมดการถ่าย (ภาพถ่าย 
กลางคืน และถ่ายรัว) ข้อมูลการตัง้ค่าของ Protune ดไูด้ที่ Protune (หน้า 50)

โหมดภาพถ่าย: การตัง้ค่า
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โหมดไทม์แล็ปส์ประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: โหมดวิดโีอไทม์แล็ปส์ 
โหมดภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ (ค่าเริ่มต้น) และโหมดภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ แต่ละโหมด
การถ่ายมีการตัง้ค่าเฉพาะของตัวเอง คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
เปลี่ยนการตัง้ค่าได้ที่ การเปลี่ยนโหมดและการตัง้ค่า (หน้า 17)

วิดโีอไทม์แล็ปส์
โหมดวิดโีอไทม์แล็ปส์สร้างสรรค์วิดโีอขึ้นมาจากเฟรมภาพต่าง ๆ ที่ถ่ายไวใ้น
แต่ละช่วงเวลา ตัวเลือกน้ีช่วยให้คุณบันทึกเหตุการณ์ในแบบไทม์แล็ปส์ และชม
หรือแบ่งปันในรูปแบบของวิดโีอไดใ้นทันที โหมดวิดโีอไทม์แล็ปส์ถูกบันทึกไดใ้น
ความละเอียดทัง้สองรูปแบบโดยปราศจากเสียง 

ความละเอียดที่เป็นภาพเริ่มต้นส�าหรับโหมดวิดโีอไทม์แล็ปส์คือ 5.2K30 โดยมี
ช่วงเวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นตัง้ไว้ที่ 0.5 วินาที ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่าน้ี

ความละเอียดวิดีโอของ Fusion (หน้า 39)

ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 47)

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์
ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์บันทึกภาพเป็นชุดในช่วงเวลาเฉพาะ คุณสามารถใชโ้หมดน้ี
บันทึกภาพของกิจกรรมต่าง ๆ จากนั้นค่อยท�าการเลือกภาพที่ดีที่สุดในภายหลัง

ช่วงเวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นของโหมดภาพถ่ายไทม์แล็ปส์คือตัง้ไว้ที่ 0.5 วินาที 
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่าน้ี

ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 47) 

Protune (หน้า 50)

โหมดไทม์แลป็ส:์ โหมดการบันทกึ โหมดไทม์แลป็ส:์ โหมดการบันทกึ

ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์
ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์จะบันทึกภาพเป็นชุดในช่วงเวลาที่ก�าหนดในขณะที่มีแสง
น้อย ชัตเตอร์จะเปิดนานขึ้นเพื่อให้แสงเข้ามากยิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่มีแสง
น้อย

ส�าหรับโหมดภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ ช่วงเวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นคืออัตโนมัติ และการ
ตัง้ค่าชัตเตอร์เริ่มต้นคือ 2 วินาที ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่าน้ี

ชัตเตอร์ (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 49)

ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 47) 

Protune (หน้า 50)
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ความละเอียดวิดโีอไทม์แล็ปส์และ FOV
ความละเอียดวิดโีอ (RES) หมายถึงจ�านวนของเส้นแนวนอนในวิดโีอ ตัวอย่าง
เช่น 3K แปลว่าวิดโีอนั้นมีเส้นตามแนวนอนจ�านวน 3000 เส้น ซึ่งมีความกว้าง
เส้นละ 1504 พิกเซล จ�านวนของเส้นและพิกเซลที่มากขึ้น จะช่วยเพิ่มราย
ละเอียดและความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นวิดโีอความละเอียดที่ 5.2K จึงนับ
ได้ว่ามีคุณภาพสูงกว่าวิดโีอที่ความละเอียด 3K เน่ืองจากประกอบไปด้วยเส้น
ตามแนวนอน 5,228 เส้น และแต่ละเส้นมีความกว้างถึง 2,624 พิกเซล

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) หมายถึงขอบเขตของฉาก (วัดเป็นองศา) ที่จะ
ถูกบันทึกผ่านเลนส์ของกล้อง

โหมดวิดโีอไทม์แล็ปส์บันทึกไดใ้นทุกความละเอียด 

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) ส�าหรับไทม์แล็ปส์

FOV ส�าหรับโหมดการจับภาพแบบไทม์แล็ปส์ทุกโหมดคือ ทรงกลม

โหมดไทม์แลป็ส:์ การตัง้ค่า

ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส)์

การตัง้ค่าช่วงเวลาช่วยให้คุณก�าหนดระยะเวลาระหว่างการถ่ายในแต่ละเฟรม
ได้

โหมดภาพถ่ายไทม์แล็ปส์และโหมดวิดโีอไทม์แล็ปส์ 
ช่วงเวลาทีใ่ชไ้ด้ส�าหรับโหมดวิดโีอไทม์แล็ปส์คือ 0.5 (ค่าเริ่มต้น), 1, 2, 5, 10, 30 
และ 60 วินาที 

ช่วงเวลา ตัวอย่าง

0.5-2 วินาที การเล่นกระดานโต้คลื่น ขี่จักรยาน หรือกีฬาอื่น ๆ

2 วินาที มุมถนนที่พลุกพล่าน

5-10 วินาที ฉากก้อนเมฆหรือนอกสถานที่ที่มีระยะเวลายาว

10-60 วินาที กิจกรรมต่าง ๆ ที่กินเวลานาน เช่น โครงการ
ก่อสร้างหรือศิลปะ

 

โหมดไทม์แลป็ส:์ การตัง้ค่า
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ช่วงเวลาของโหมดภาพถ่ายไนท์แล็ปส์
ช่วงเวลาจะก�าหนดอัตราของการถ่ายภาพ ช่วงเวลาของ Night Lapse (ไนท์
แล็ปส)์ ที่ตัง้ได้คือ Auto (อัตโนมัต)ิ, 4, 5, 10, 15, 20 และ 30 วินาที และแบบ 1, 
2, 5, 30 และ 60 นาที 

Auto (อัตโนมัต)ิ (ค่าเริ่มต้น) จะช่วยให้ช่วงเวลาตรงกับการตัง้ค่าชัตเตอร์ เช่น 
ถ้าชัตเตอร์ถูกตัง้ค่าไว้อยู่ที่ 10 วินาทีและช่วงเวลาถูกตัง้เป็น อัตโนมัติ กล้อง
ของคุณจะท�าการถ่ายภาพในทุก ๆ 10 วินาที ภาพถ่ายทุกภาพจะมีความ
ละเอียดอยู่ที่ 18MP

ช่วงเวลา ตัวอย่าง

อัตโนมัติ
เหมาะส�าหรับการเปิดรับแสงทุกประเภท สามารถ
บันทึกภาพได้อย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับการตัง้ค่าของ 
Shutter (ชัตเตอร)์

4-5 วินาที ฉากเมืองตอนเย็น แสงไฟถนน หรือฉากการ
เคลื่อนไหว

10-15 วินาที หรีไ่ฟด้วยการเปลี่ยนฉากที่ช้า เช่น ก้อนเมฆตอน
กลางคืนที่มีดวงจันทร์ส่องสว่าง

20-30 วินาที ภาวะแสงน้อยมากหรือการเปลี่ยนฉากที่ช้ามาก 
เช่น ดาวที่มีแสงต�่าหรือแสงไฟจากถนน

โหมดไทม์แลป็ส:์ การตัง้ค่า โหมดไทม์แลป็ส:์ การตัง้ค่า

ชัตเตอร์ (ไทม์แล็ปส)์

เมื่ออย่ใูนโหมดไทม์แล็ปส์ (Time Lapse Mode) การตัง้ค่าน้ีจะใชไ้ด้เฉพาะกับ
ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ (Night Lapse Photo) เท่านั้น ชัตเตอร์ช่วยให้คุณสามารถ
ก�าหนดระยะเวลาที่ชัตเตอร์เปิดได้ ตัวเลือกเริ่มต้นของการตัง้ค่าน้ีคือ 2 วินาที

ใช้ตารางน้ีเพื่อช่วยให้คุณเลือกการตัง้ค่าที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับกิจกรรมของ
คุณได:้

การตั้งค่า ตัวอย่าง

Auto (อัตโนมัต)ิ  
(นานถึง 2 วินาท)ี

พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ลง รุ่งอรุณ ยามค�่า ช่วง
สนธยา กลางคืน

2 sec, 5 sec, 10 sec
รุ่งอรุณ ยามค�่า ช่วงสนธยา การจราจรยามค�่าคืน 
ชิงช้าสวรรค์ ดอกไมไ้ฟ การวาดภาพด้วยไฟ

15 วินาท,ี 20 วินาที ท้องฟ้ายามค�่าคืน (พร้อมแสงไฟ)

30 วินาที ดาวบนท้องฟ้ายามค�่าคืน ทางช้างเผือก (สภาวะ
ที่มืดมิด)

เคล็ดลับมือโปร: ในการลดระดับความเบลอเมื่อใชโ้หมดภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ 
ยึดกล้องของคุณเข้ากับขาตัง้สามขา ที่จับ Fusion หรือพื้นผิวอื่นที่มัน่คงและ
ไม่ขยับเขยื้อน

PROTUNE

ใน Time Lapse Mode (โหมดไทม์แล็ปส)์ Protune นั้นมใีห้เลือกใชใ้นโหมด
การบันทึก Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทม์แล็ปส)์ และ Night Lapse Photo 
(ภาพถ่ายไนท์แล็ปส)์ ข้อมูลการตัง้ค่าของ Protune ดไูด้ที่ Protune (หน้า 50)
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PROTUNE

Protune ปลดล็อกสมรรถนะของกล้องอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อใหไ้ด้ภาพคุณภาพ
น่าทึ่งและวิดโีอและภาพถ่ายระดับโรงภาพยนตร์ที่ถูกปรับให้มีประสิทธิภาพดี
ที่สุดส�าหรับงานสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพ Protune ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ท�างานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน

Protune ใช้ร่วมกันได้กับเครื่องมือปรับสีระดับมืออาชีพ, Fusion Studio, และ
ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดโีอและภาพถ่ายอื่น ๆ

Protune ช่วยให้คุณสามารถควบคุมกล้องด้วยมือในส่วนของ ISO และการ
ชดเชยแสง เพื่อการควบคุมหรือการปรับแต่งอื่น ๆ ส�าหรับภาพวิดโีอ และ
ภาพถ่ายของคุณ

PROTUNE

Protune พร้อมใช้งานในการตัง้ค่าขัน้สูงส�าหรับโหมดบันทึกที่รองรับ ตัวเลือก
ส�าหรับการตัง้ค่าน้ี คือ Off (ปิด) (ค่าเริ่มต้น) และ On (เปิด) เมื่อ Protune เปิด
การท�างานอยู่ [  ] จะปรากฏบนจอภาพของกล้อง 

Protune ไม่สามารถใช้งานไดใ้นโหมดวิดโีอไทม์แล็ปส์ Protune นั้นใชไ้ด้กับ
วิดโีอและภาพถ่ายทุกความละเอียด 

การเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ท�าในการตัง้ค่า Protune น้ีจะมีผลกับเฉพาะโหมดการ
บันทึกที่คุณได้ท�าการเปลี่ยนแปลงให้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงค่า
การชดเชยแสงส�าหรับภาพถ่ายกลางคืนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการชดเชยแสง
ส�าหรับการถ่ายรัว

PROTUNE

ISO

ISO ช่วยก�าหนดความไวแสงของกล้อง ซึ่งท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
ความสว่างและน้อยส์ของภาพที่ปรากฏ น้อยส์ของภาพถ่ายหมายถึงอาการจุด
รบกวนที่ก่อให้เกิดความหยาบของภาพ

ในภาวะแสงน้อย ค่า ISO ที่สูงกว่าจะส่งผลให้ภาพสว่าง แต่เกิดน้อยส์ของภาพ
มากขึ้น ค่า ISO ที่ต�่าจะท�าให้น้อยส์ของภาพต�่า แต่ภาพทีไ่ด้จะมีลักษณะมืด 
เมื่อคุณได้ท�าการเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าน้ี จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับ
เปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที 

ค่า ISO ส�าหรับภาพถ่าย:

ค่า ISO ส�าหรับวิดโีอ:

ภาพมืดขึ้น 
น้อยส์ของภาพน้อยลง

ภาพสว่างขึ้น น้อยส์
ของภาพมากขึ้น

100 200 400 800

ภาพมืดขึ้น 
น้อยส์ของภาพน้อยลง

ภาพสว่างขึ้น น้อยส์
ของภาพมากขึ้น

400 1600 6400
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ค่า ISO นั้นข้ึนอยู่กับการตัง้ค่าของ Shutter (ชัตเตอร์):

• ตัง้ค่าชัตเตอร์ เป็น Auto (อัตโนมัติ): ค่า ISO ที่คุณเลือกน้ีใช้เป็นค่า ISO 
สูงสุด ค่า ISO ที่ใช้งานจริงอาจจะต�่ากว่านั้นได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมแสง 
ค่า ISO ที่มีให้เลือกคือ 6400, 3200, 1600, 1200, 800, 400

• ชัตเตอร์ไม่ถูกตัง้ค่าเป็นอัตโนมัติ: ค่า ISO ที่คุณเลือกนั้นใช้เป็นค่า ISO สูงสุด 
นอกเสียจากคุณจะแตะ [  ] ตรงด้านล่างของหน้าจอเพื่อล็อกค่าไว้ ค่า ISO 

ที่มีให้เลือกคือ 6400, 3200, 1600, 1200, 800 และ 400

EXPOSURE VALUE COMPENSATION  
(EV COMP - การชดเชยแสง)

Exposure Value Compensation (การชดเชยค่ารับแสง) ส่งผลกับความสว่าง
ของวิดโีอและรูปภาพของคุณ การปรับแต่งค่าในส่วนน้ีสามารถช่วยเพิ่ม
คุณภาพผลงาน เมื่อต้องท�าการถ่ายท�าในสภาพแวดล้อมของแสงที่มีความแตก
ต่างสูง 

ตัวเลือกส�าหรับการตัง้ค่าน้ี มีระยะตัง้แต่ -2.0 ถึง +2.0 การตัง้ค่าเริ่มต้นคือ 0 
ค่าที่สูงกว่าจะท�าให้ภาพสว่างมากยิ่งขึ้น 

เคล็ดลับมือโปร: การชดเชยค่ารับแสง จะปรับแต่งความสว่างภายใต้การตัง้ค่า 
ISO ที่มีอยู่ หากความสว่างได้ถึงขอบเขตค่า ISO ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
แล้ว การเพิ่มการชดเชยค่ารับแสงจะไม่ส่งผลใด ๆ ในการเพิ่มความสว่างต่อ
เน่ือง เลือกค่า ISO ในระดับสูง

RESET (รีเซ็ต)
ตัวเลือกน้ีจะท�าการล้างการตัง้ค่า Protune ทัง้หมดให้กลับเป็นค่าพื้นฐาน

PROTUNE การตัง้ค่า GOPRO ของคณุ

คุณสามารถตัง้ค่ากล้องของคุณไดใ้นแบบที่คุณต้องการ ตัง้แต่การเปลี่ยนความ
ดังของเสียงเตือนไปจนถึงการปิดไฟสถานะ 

การเปลี่ยนค่าตัวเลือกต่าง ๆ 
1. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ] จากนั้น

กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Preferences [  ]

3. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงการตัง้ค่าคุณต้องการเปลี่ยน
4. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือกตัวเลือกใหม่
5. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Done  

จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

BEEP VOLUME (ความดังเสียงเตือน)

ตัง้ค่าความดังของเสียงเตือนต่าง ๆ ของ GoPro ตัวเลือกการตัง้ค่าน้ีคือ ปิด, ต�่า, 
กลาง และสูง (ค่าเริ่มต้น)

LED

ก�าหนดว่าไฟสถานะใดบ้างที่จะกระพริบ ตัวเลือกการตัง้ค่าน้ีคือ เปิดทัง้หมด 
(ค่าเริ่มต้น) และปิดทัง้หมด

เคล็ดลับมือโปร: ปิดไฟสถานะหากคุณก�าลังบันทึกภาพในพื้นที่ที่มีหน้าต่าง
หรือกระจกที่อาจท�าให้เกิดภาพสะท้อนในภาพที่ถ่ายออกมา
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วันที่ เวลา

วันที่และเวลาจะได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องของคุณกับ 
GoPro App หรือ Fusion Studio อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนค่าเหล่าน้ีได้
ด้วยตัวเองหากคุณต้องการ 
หมายเหตุ: หากคุณไดถ้อดแบตเตอรี่ออกไปจากกลอ้งเป็นระยะเวลานาน คุณต้องท�าการรีเซ็ตค่า
วันที่และเวลาใหม่ (ท�าแบบอัตโนมตัิหรือด้วยตัวเอง)

GPS

บันทึกสถานที่ที่วิดโีอและภาพถ่ายของคุณได้ถูกบันทึกไว้ เพื่อดูข้อมูลดังกล่าว 
ให้คุณเปิดชมวิดโีอหรือภาพถ่ายผ่านแอพพลิเคชันของเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ที่สามารถใช้คุณสมบัติดังกล่าวได้ เยี่ยมชม gopro.com/help เพื่อดู
รายละเอียด

การตัง้ค่าในส่วนน้ีจะสามารถใช้งานได้เมื่อคุณเชื่อมต่อ Fusion กับ GoPro App 
อ่านรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่อเข้ากับ GoPro App (หน้า 33)

รูปแบบวิดโีอ

ตัง้ค่าเฟรมเรตตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่กล้องของคุณจะใชใ้นการถ่ายและเปิดชม
วิดโีอผ่าน TV/HDTV การเลือกตัวเลือกภูมิภาคที่เหมาะสมช่วยป้องกันไมใ่ห้
เกิดการสั่นไหวเมื่อท�าการถ่ายวิดโีอภายในอาคาร

การตั้งค่า ค�าอธิบาย

NTSC (ค่าพื้นฐาน)
เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อเปิดชมวิดโีอของคุณผ่าน TV 
แบบ NTSC (โทรทัศน์ส่วนใหญใ่นอเมริกาเหนือ)

PAL 
เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อเปิดชมวิดโีอของคุณผ่าน
ทีวีแบบ PAL (โทรทัศน์ส่วนใหญ่ทีไ่มไ่ด้อย่ใูน
อเมริกาเหนือ)

การตัง้ค่า GOPRO ของคุณ

ไฟหนา้จอสถานะกล้อง

ควบคุมแสงฉากหลังบนหน้าจอสถานะกล้อง ตัวเลือกที่มีคือ On (เปิด) (ค่าเริ่ม
ต้น) และ Off (ปิด)

LANGUAGE (ภาษา)

ตัง้ค่าภาษาที่ปรากฏบนตัวกล้อง การตัง้ค่าในส่วนน้ีจะสามารถใช้งานได้เมื่อ
คุณเชื่อมต่อ Fusion กับ GoPro App อ่านรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่อเข้ากับ 
GoPro App (หน้า 33)

การตัง้ค่า GOPRO ของคณุ

http://gopro.com/help
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Fusion เตือนให้คุณทราบเมื่อเกิดปัญหากับกล้องหรือการ์ด microSD ข้อความที่
ส�าคัญต่าง ๆ ที่คุณอาจเห็นอย่ใูนรายการด้านล่างน้ี

ข้อความแจ้งอุณหภูมิ

TOO HOT - 
SHUTTING 
DOWN

ข้อความจะปรากฏบนหน้าจอสถานะของกล้องเมื่อกล้อง
ร้อนเกินไปและจ�าเป็นต้องลดความร้อน ควรวางกล้อง
ทิ้งไวใ้ห้เย็นลงก่อนที่จะพยายามใช้งานใหม่อีกครัง้ กล้อง
ของคุณถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสภาพความร้อนสูงและ
จะปิดการท�างานหากจ�าเป็น

 

ไอคอนเตือนให้ซ่อมไฟล์

FILE DAMAGED

ถ้าการถ่ายวิดโีอหยุดโดยกะทันหันและไม่สามารถ
ท�าการบันทึกไฟล์วิดโีอได้ ไฟล์ดังกล่าวอาจเกิดความ
เสียหายขึ้น หากมไีฟล์เสียหาย กล้องจะแสดงข้อความ 
FILE DAMAGED กดปุ่ม ชัตเตอร์ เพื่อซ่อมแซมไฟล์ เมื่อ
ขัน้ตอนน้ีเสร็จสิ้น จะมีข้อความปรากฏขึ้นมาว่าการ
ซ่อมแซมนั้นส�าเร็จหรือล้มเหลว ให้กดปุ่มใดกไ็ด้เพื่อ
ท�าการใช้งานกล้องต่อ

 

ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการ์ด MICROSD

NO SD

ไม่มีการ์ดอย่ใูนตัวกล้อง กล้องจ�าเป็นต้องใช้การ์ด 
microSD microSDHC หรือ microSDXC (มีจ�าหน่ายแยก
ต่างหาก) เพื่อถ่ายวิดโีอและภาพต่าง ๆ ข้อความน้ีระบุว่า
ไม่มีการ์ดภายในกล้อง

SD CARDS 
FULL

การ์ดบันทึกเต็มความจุแล้ว ลบไฟล์บางส่วนออกหรือ
เปลี่ยนใช้การ์ดตัวอื่น

SD ERROR 
(การ์ดหน่วย
ความจ�าผิด
พลาด)

กล้องไม่สามารถอ่านรูปแบบของการ์ดได้ ฟอร์แมตการ์ด
ใหมใ่นในกล้อง

ขอ้ความทีส่�าคญัต่าง ๆ การรีเซต็ GOPRO ของคณุ

การรีสตาร์ท GOPRO ของคุณ
หากกล้องของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่ม โหมด [  ] ค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อ
ปิดกล้องแล้วเปิดกล้องอีกครัง้ ทัง้น้ี การตัง้ค่าทุกอย่างจะยังคงไว้ตามเดิมเมื่อ
ท�าการรีสตาร์ทกล้อง 

การรีเซ็ตการตั้งค่าทัง้หมดให้เป็นค่าเริ่มต้น
ตัวเลือกน้ีจะรีเซ็ตการตัง้ค่าทัง้หมดในกล้องของคุณให้กลับไปเป็นค่าปริยาย 
ยกเว้นข้อมูลวันที่ เวลา และชื่อผ้ใูช้กับรหัสผ่านกล้องของคุณ
1.  เชื่อมต่อ Fusion กับ GoPro App

2.  เปิดการตัง้ค่า จากนั้นแตะ Reset Defaults อ่านรายละเอียดได้ที่ การเชื่อม
ต่อกับอุปกรณ์อื่น (หน้า 33)

การรีเซ็ตการเชื่อมต่อ
ตัวเลือกน้ีจะท�าการลบล้างข้อมูลการเชื่อมต่อของคุณ และรีเซ็ตรหัสผ่านของ
กล้องด้วย หากคุณท�าการรีเซ็ตการเชื่อมต่อแล้ว คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ 
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ GoPro ของคุณเสียใหม่
1. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ] จากนั้น

กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Connections [  ]

3. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Reset  
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

4. กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อไฮไลท์ Reset จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อ
เลือก Fusion จะรีเซ็ตการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติและปิดเครื่อง
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การรีเซ็ตกลับสู่ค่าเริ่มต้น
ท�าตามขัน้ตอนด้านล่างเพื่อรีเซ็ตการตัง้ค่าทุกอย่างรวมถึงรหัสผ่านของกล้อง 
และยกเลิกการลงทะเบียนกล้องเข้ากับบัญชี GoPro Plus ของคุณด้วย ตัวเลือก
น้ีมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการขายกล้องต่อให้บุคคลอื่น และต้องการรีเซ็ตกล้อง
ให้กลับไปอย่ใูนสภาพแรกเริ่ม 

1. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Settings [  ] จากนั้น
กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก 

2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Preferences [  ]

3. กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Reset  
จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก

4. กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อไฮไลท์ Reset จากนั้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อ
เลือก Fusion จะกลับไปใช้การตัง้ค่าที่มาจากโรงงานโดยอัตโนมัติและรี
สตาร์ท

การเรียกคืนการตัง้ค่าจากโรงงานไม่เป็นการลบข้อมูลผลงานทัง้หมดออกจาก
การ์ด microSD ของคุณ หากคุณต้องการล้างข้อมูลการ์ด microSD ของคุณ ให้
อ่าน การฟอร์แมตการ์ด microSD ของคุณใหม่ (หน้า 9) 

การรีเซต็ GOPRO ของคุณ

การติดตั้งกล้องเข้ากับ ฐานยึด FUSION
ฐานยึด Fusion ช่วยให้การติดกล้องเข้ากับพื้นผิวโค้งหรือพื้นผิวเรียบ เช่น 
จักรยาน พาหนะ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย Fusion มี
คุณสมบัติกันน�้ าได้ที่ 5 เมตร เมื่อเปิดฝาไว้ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม 
ใด ๆ เมื่อใช้กล้องในน�้ าหรือใกล้กับน�้ า

ฐานยึด Fusion โค้ง ฐานยึด Fusion ราบ

1. ติด ฐานยึด Fusion กับพื้นผิวแห้ง สะอาด และเรียบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ท�าตาม แนวทางการยึดกลอ้ง (หน้า 60)

2. ใช้สกรูหัวแม่มือเพื่อติด ขายึดบน Fusion กับฐานยึด

การตดิตัง้กลอ้ง
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แนวทางการยึดกล้อง
ปฏิบัติตามคู่มือน้ีเมื่อท�าการติดตัง้ขายึดกล้องแบบแผ่นกาว:

• ท�าการติดแผ่นกาวล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ก่อนการใช้งาน
• แผ่นกาวต้องใช้ส�าหรับติดตัง้บนพื้นผิวเรียบเท่านั้น พื้นผิวที่มีรูพรุนหรือ

ขรุขระจะท�าให้การยึดติดไม่สมบูรณ์ เมื่อท�าการติดฐานยึดพร้อมแผ่นกาว 
ให้กดฐานยึดลงบนพื้นผิวอย่างแน่นหนา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิว
นั้นได้ท�าการสัมผัสกับตัวยึดทัง้หมด

• ติดแผ่นกาวส�าหรับยึดบนพื้นผิวที่สะอาดและแห้งเท่านั้น แว็กซ์ น�้ ามัน 
คราบสกปรก และเศษฝุ่นนั้นจะท�าให้อัตราการยึดติดลงลง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
การยึดติดทีไ่ม่มัน่คง และเป็นสาเหตใุห้การติดตัง้ล้มเหลวได้

• ติดแผ่นกาวส�าหรับยึดในสภาวะอุณหภูมิห้อง แผ่นกาวยึดจะไม่สามารถ
ยึดติดได้อย่างเหมาะสม หากสัมผัสกับสภาวะหรือพื้นผิวที่หนาวเย็น หรือ
เปียกช้ืน

• ตรวจสอบข้อบังคับและกฎหมายของรัฐและในท้องถิ่นเพื่อให้มัน่ใจว่าการ
ติดตัง้กล้องกับอุปกรณ์ (เช่น อุปกรณ์ล่าสัตว)์ นั้นได้รับอนุญาต ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่จ�ากัดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกล้องอยู่เสมอ

• ระหว่างท�ากิจกรรมทางน�้ า ใหใ้ช้สายคล้องกล้อง (จ�าหน่ายแยก) เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้กล้องลอยน�้ า

การตดิตัง้กลอ้ง การตดิตัง้กลอ้ง

ค�าเตือน: ไม่แนะน�าใหใ้ช้ฐานยึด Fusion โค้งส�าหรับการติดบน
หมวกนริภัย ในการยึด Fusion บนหมวกนริภัย ใหใ้ช้ฐานยึด
พร้อมแผ่นกาวติดพื้นผิวโค้งและสลักยึดกล้อง อุปกรณ์เหล่านีม้ี
อยูใ่นถุงอุปกรณ์เสริม ซึ่งมีจ�าหนา่ยแยกที่ gopro.com 

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ อย่าใช้สายคล้องกล้องเมื่อท�าการยึด
กล้องกับหมวกนริภัย อย่าติดตั้งกล้องบนสกีหรือสโนว์บอร์ด
โดยตรง

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ยึด เข้าไปอ่านได้ที่ gopro.com
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การตดิตัง้กลอ้ง

ค�าเตือน: หากคุณต้องการยึดกล้องด้วยขายึด GoPro หรือสาย
รัดกล้องส�าหรับหมวกนริภัย จงเลือกใช้หมวกนริภัยทีไ่ด้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยอยู่เสมอ 

เลือกหมวกนริภัยที่เหมาะสมกับกีฬาที่คุณเล่นหรือกิจกรรมที่
คุณท�า และตรวจสอบให้มั่นใจว่าหมวกนริภัยมีขนาดพอดีส�าหรับ
คุณ ตรวจสอบหมวกนริภัยของคุณให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน
เสมอ และปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยของผู้ผลิต
หมวกนริภัยที่คุณใช้อยู่ 

ควรเปลี่ยนหมวกนริภัยใด ๆ ที่เคยผ่านการกระแทกที่รุนแรงมา
ก่อน ไม่มีหมวกนริภัยใดสามารถป้องกันอาการบาดเจ็บไดใ้น
ทุกอุบัติเหตุ

การน�า ขายึด ออก
การน�า ขายึด ออกช่วยให้คุณสามารถติด Fusion ที่ด้านล่างของกล้องได้
1. ดันสลักบน ขายึด ขึ้น

2. เลื่อน ขายึด ออกจากกล้อง

การตดิตัง้กลอ้ง

ติดตั้ง ขายึด ใหม่อีกครัง้
ขายึด ให้คุณสามารถติดตัง้ Fusion กับขายึด GoPro ได้
1. เล่ือน ขายึด เข้าไปในกล้อง

 

2. กดสลักให้เข้าที่
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ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อจับภาพผลงานในขณะชาร์จ Fusion การถอด ฝา
ข้าง เพื่อให้สามารถใช้งานพอร์ตเชื่อมต่อ USB-C ได้อาจเป็นประโยชน์ 

ค�าเตือน: น�า ฝาข้าง ออกเมื่อท�าการใช้กล้องในสภาพแวดล้อมที่
แห้ง และไร้ฝุ่ นเท่านัน้ เมื่อฝาปิดกล้องถูกเปิดหรือเอาออก กล้อง
จะไม่กันน�า้ อย่าใช้กล้องขณะที่ฝาแบตเตอรี่นัน้ ฝาแบตเตอรี่ 
เปิดอยู่โดยเด็ดขาด

การน�า ฝาข้าง ออก
1. กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้และเลื่อนเพื่อเปิดฝา
2. ดึงฝาออกจากตัวกล้อง

การถอดฝาข้าง การถอดฝาข้าง

การใส่ ฝาข้าง กลับ
1. กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้และยืดสลักบนฝาออก

2. กดสลักดังกล่าวให้เข้ากับแถบสีเงินเล็ก ๆ บนตัวกล้อง



66 67

ท�าตามค�าแนะน�าต่อไปน้ีเพื่อใหไ้ด้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดจากกล้องของคุณ:

• เก็บกล้องไวใ้น กล่อง Fusion เมื่อไมไ่ดใ้ช้งานเสมอ เน่ืองจากเลนส์เป็นแบบ
เปิดให้เห็นเพื่อจับผลงานแบบทรงกลมและไม่มีอะไรป้องกัน การรับประกัน
ไม่ครอบคลุมถึงรอยขีดข่วนบนเลนส์

• ในการปกป้องเลนส์จากความเสียหาย ห้ามวาง Fusion ทางด้านหน้าหรือ
ด้านหลังกล้อง ให้มัน่ใจไมไ่ด้วางเลนส์โดยสัมผัสกับพื้นผิวใด ๆ

• ท�าความสะอาดเลนส์ด้วยการเช็ดด้วยผ้าที่นุ่มและไม่เป็นขุย หากมีเศษฝุ่น
ติดอยู่ระหว่างเลนส์กับขอบของเลนส์ ให้ล้างด้วยน�้ าหรือใช้ลมเป่าไล่เศษฝุ่น
นั้นออก ห้ามใช้วัสดใุด ๆ แคะตรงบริเวณเลนส์โดยเด็ดขาด

• เมื่อไมไ่ดใ้ช้งาน Fusion ให้เก็บไวใ้น กล่อง Fusion เพื่อป้องกันเลนส์จาก
ความเสียหาย

• กล้องสามารถกันน�้ าได้ 5 เมตร โดยไม่ต้องใช้กรอบใด ๆ ตรวจสอบให้มัน่ใจ
ว่าฝาปิดสนิทเรียบร้อย ก่อนจะใช้กล้องในน�้ า โคลน หรือทราย 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษฝุ่นไปติดอยู่ตรงขอบของฝากล้อง ก่อนที่จะ
ท�าการปิดฝากล้อง ใช้ผ้าเช็ดท�าความสะอาดเสียก่อนหากมีฝุ่นติดอยู่

• ก่อนท�าการเปิดฝา ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องนั้นแห้งสนิทหรือไม่มีเศษฝุ่น
เกาะอยู่ หากจ�าเป็น ล้างกล้องให้สะอาดด้วยน�้ าจากนั้นเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง

• ถ้ามีคราบทรายหรือเศษฝุ่นเกาะแน่นอยู่ตรงบริเวณ จุ่มตัวกล้องลงในน�้ า
อุ่นประมาณ 15 นาที แล้วล้างท�าความสะอาดคราบเหล่านั้นออกเสียก่อนที่
จะเปิดฝากล้อง 

การบ�ารุงรักษา การบ�ารุงรักษา

• เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ให้เขย่ากล้องหรือเป่าท�าความสะอาดรไูมโครโฟน
ให้ปราศจากน�้ าหรือฝุ่นละออง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบกันน�้ า
ภายใน ห้ามใช้ลมอัดอากาศเพื่อเป่าเข้าไปในรไูมโครโฟน

• หลังจากใช้งานกล้องในน�้ าเค็มทุกครัง้ ให้ล้างกล้องในน�้ าสะอาดแล้วเช็ดให้
แห้งด้วยผ้าเน้ือนุ่ม
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การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
จะมีข้อความแจ้งเตือนบนจอแสดงสถานะเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่นั้นเหลือต�่า
กว่า 10% เมื่อแบตเตอรี่เหลือ 0% ขณะก�าลังบันทึก กล้องจะท�าการบันทึกไฟล์ 
และปิดการท�างาน

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปน้ี เพื่อท�าให้แบตเตอรี่นั้นใช้งานได้นานขึ้น:

• ปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
• ปิด GPS

• ปิด Protune

• ใช้ QuikCapture (หน้า 24)

การถ่ายภาพขณะท�าการชาร์จ
การใช้สาย USB-C ที่มีมาพร้อมกับกล้อง คุณจะสามารถบันทึกวิดโีอและ
ภาพถ่ายไดใ้นขณะที่กล้องเสียบอยู่กับเครื่องชาร์จ USB, GoPro Supercharger, 
เครื่องชาร์จอื่น ๆ ของ GoPro หรือชุดพลังงานแบบพกพา GoPro ถึงแม้ว่า
แบตเตอรี่จะไมไ่ด้รับการชาร์จระหว่างที่คุณท�าการบันทึกภาพก็ตาม แต่คุณ
สามารถใช้วิธีต่าง ๆ ข้างต้นในการให้พลังงานแก่ตัวกล้องเพื่อยืดระยะเวลา
ในการบันทึกภาพใหไ้ด้ยาวนานขึ้น แบตเตอรี่จะด�าเนินการชาร์จต่อเมื่อคุณ
หยุดท�าการถ่ายภาพ (ทว่าคุณไม่สามารถท�าการบันทึกขณะชาร์จกล้องผ่าน
คอมพิวเตอรไ์ด)้

หมายเหตุ: กล้องจะไม่กันน�้ าขณะที่ท�าการชาร์จเน่ืองจากฝาข้างของกล้อง
นั้นเปิดอยู่

ค�าเตือน: การใช้ที่ชาร์จติดผนังอื่นทีไ่มใ่ช่ของ GoPro อาจ
สร้างความเสียหายให้แก่แบตเตอรี่ของกล้อง GoPro และส่ง
ผลให้เกิดไฟลุกไหม้ หรือการรั่วซึมได้ นอกเหนือจากที่ชาร์จ 

Supercharger ของ GoPro (มีจ�าหนา่ยแยกต่างหาก) แล้ว ให้
ใช้ที่ชาร์จดังต่อไปนีเ้ท่านัน้: Output 5V 1-3A หากคุณไม่ทราบ
แรงดัน และกระแสไฟฟ้าของที่ชาร์จของคุณ ให้ชาร์จกล้องผ่าน
คอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ทีไ่ด้รับแทน 

ขอ้มลูแบตเตอรี่

การเก็บรักษาแบตเตอรี่
กล้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่เสียหายได้ง่าย รวมถึงแบตเตอรี่ หลีก
เลี่ยงไมใ่ห้กล้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่หนาวหรือร้อนมาก ๆ อุณหภูมิที่ต�่าหรือสูง
มากนั้นอาจท�าให้อายุการท�างานของแบตเตอรี่นั้นสั ้นลง หรืออาจท�าให้กล้อง
ไม่สามารถท�างานได้ปกติชัว่คราว หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือ
ความชื้นอย่างรวดเร็วเมื่อใช้งานกล้อง เน่ืองจากอาจเกิดการควบแน่นภายใน
กล้องได้

อย่าท�าให้กล้องหรือแบตเตอรี่แห้งด้วยการใช้แหล่งพลังงานความร้อนภายนอก
อย่างไมโครเวฟหรือไดร์เป่าผม ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกล้องหรือแบตเตอรี่
อันเกิดจากการสัมผัสกับของเหลวภายในกล้องนั้นไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

ห้ามจัดเก็บแบตเตอรีไ่ว้ร่วมกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อย
คอ อาจเกิดไฟไหม้ขึ้นได้หากขัว้ของแบตเตอรีไ่ด้สัมผัสเข้ากับวัตถุที่เป็นโลหะ

ห้ามท�าการดัดแปลงกล้องโดยไมไ่ด้รับอนุญาต การกระท�าดังกล่าวอาจลด
ประสิทธิภาพความปลอดภัย ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ และอาจท�าให้การรับ
ประกันเป็นโมฆะ

ค�าเตือน: ห้ามท�าตก แยกชิน้ส่วน เปิดดู ทุบ งอ ท�าให้ผิดรูป 

เจาะรู ตัดให้เป็นชิน้ ใช้คลื่นไมโครเวฟ เผา หรือทาสีตัวกล้อง
หรือแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด ห้ามสอดวัตถใุด ๆ ไปตรงบริเวณ
แบตเตอรี่ขณะที่กล้องเปิดอยู่ ห้ามใช้กล้องหรือแบตเตอรี่ทีไ่ด้
รับความเสียหาย เช่น มีรอยแตก รูรั่ว หรือความเสียหายที่เกิด
จากน�า้ การแยกชิน้ส่วนหรือเจาะรูแบตเตอรี่อาจท�าให้เกิดการ
ระเบิดหรือเพลิงไหมไ้ด้
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การทิง้แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จไฟได้ส่วนใหญ่จัดอย่ใูนประเภทของสิ่งปฏิกูล
ทีไ่ม่อันตราย และปลอดภัยส�าหรับการจ�ากัดในกระบวนการก�าจัดของเสีย
ของเทศบาลปกติ หลายท้องที่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องการรไีซเคิล
แบตเตอรี่ ตรวจสอบกฎหมายในพื้นที่ของคุณเสียก่อน เพื่อให้มัน่ใจว่าคุณ
สามารถทิ้งแบตเตอรี่ชาร์จใหมไ่ด้น้ีร่วมกับการทิ้งขยะธรรมดาได้ เพื่อการก�าจัด
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้อย่างปลอดภัย หุ้มบริเวณขัว้ของแบตเตอรี่เทปกาว
หรือเทปพันสายไฟเพื่อป้องกันไมใ่ห้ขัว้ดังกล่าวสัมผัสกับโลหะอื่น ๆ อันจะท�าให้
เกิดประกายไฟขยะท�าการขนส่งได้

อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีวัสดุที่สามารถรไีซเคิลได้ และได้
รับการยอมรับส�าหรับการรไีซเคิลโดย Battery Recycling Program ของ 
Rechargeable Battery Recycling Corporation’s (RBRC) เราแนะน�าให้
คุณเข้าไปดู Call2Recycle ได้ที่ call2recycle.org หรือโทร 1-800-BATTERY 
ส�าหรับพื้นที่อเมริกาเหนือ เพื่อค้นหาสถานที่รไีซเคิลใกล้ตัวคุณ

ห้ามเผาแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด เพราะอาจท�าให้เกิดการระเบิดได้

ค�าเตือน: ใช้แบตเตอรี่ที่ทางผู้ผลิตกล้องแนะน�าส�าหรับกล้อง
ของคุณเท่านัน้

วธิีการแกไ้ขปัญหา

GOPRO ของฉันไม่ยอมเปิด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จ GoPro ของคุณแล้ว คุณสามารถชาร์จกล้องด้วย
การต่อสาย USB-C ที่มาพร้อมกับตัวกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถ
ใช้ Supercharger หรือที่ชาร์จติดผนัง หรือที่ชาร์จในรถยนต์ของทาง GoPro  
(ที่ชาร์จข้างต้นมีจ�าหน่ายแยกต่างหาก) หรืออุปกรณ์ชาร์จอื่น ๆ ทีใ่ชไ้ด้กับ
พอร์ต USB ที่มีค่าไฟออกเป็น 5V 1-3A ได้ด้วย

GOPRO ของฉันไม่ตอบสนองเมื่อฉันกดปุ่ มดู
เข้าไปอ่าน การรีสตาร์ท GoPro ของคุณ (หน้า 57)

วิดโีอที่เปิดดใูนคอมพิวเตอร์นัน้ดูติดขัด
การเปิดชมวิดโีอที่ติดขัดนั้นมักจะไมไ่ด้มีสาเหตุจากปัญหาของไฟล์ หากภาพ
วิดโีอของคุณมีการกระโดดข้าม หน่ึงในเหตุผลเหล่าน้ีมักเป็นสาเหต:ุ

• การใช้วิดโีอเพลเยอร์ทีไ่ม่สามารถใช้ร่วมกันได้ วิดโีอเพลเยอร์ทุกตัวนั้นไม่
ได้รองรับ H.264 codec เสมอไป เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สามารถดาวน์โหลด
เวอร์ชันล่าสุดของ Fusion Studio ฟรไีด้ที่ gopro.com/apps

• คอมพิวเตอรไ์ม่มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดขัน้ต�่าส�าหรับเล่นไฟล์ ยิ่งความ
ละเอียดและเฟรมเรตยิ่งสูง คอมพิวเตอร์ยิ่งต้องท�างานหนักในการเล่นไฟล์
เหล่านั้น ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณนั้นเป็นไปตาม
ความต้องการขัน้ต�่าของซอฟต์แวร์ทีใ่ชใ้นการเปิดชม

ฉันจ�าชื่อผูใ้ช้ และรหัสผ่านของกล้องฉันไมไ่ด้
เข้าไปอ่าน การระบุชื่อผ้ใูช้และรหัสผ่านของกลอ้ง (หน้า 14) 

ฉันไม่รู้ว่าก�าลังใช้ซอฟต์แวร์รุ่นไหนอยู่
ไปที่ ตัวเลือก แล้วเลือก About อ่านรายละเอียดได้ที่ การระบุเวอร์ชัน่ของ
ซอฟแวร์ (หน้า 13)

http://gopro.com/apps
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ฉันหาหมายเลขของกล้องไม่เจอ
หมายเลขซีเรียลของกล้องนั้นถูกระบไุวใ้นหลายที่
• ใน ตัวเลือก > About (หมายเลขกล้องจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติถัดจากชื่อ

และรหัสผ่านของกล้อง)

• ข้างพอร์ตเชื่อมต่อ USB-C

• ในการ์ด microSD ของกล้องคุณ (จะเป็นไฟลใ์นรูปแบบ version.txt ที่อย่ใูน
โฟลเดอร์ชื่อ MSC) 

เลนสไ์ด้รับความเสียหาย
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ gopro.com/help เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว
กับสถานที่ส�าหรับส่งกล้องไปซ่อมแซม 

สามารถอ่านค�าตอบเพิ่มเติมส�าหรับค�าถามที่พบบ่อยอื่น ๆ ได้ที่ 
gopro.com/help

ฝ่ายสนบัสนนุลกูค้า

เคร่ืองหมายการค้า

ขอ้มลูเกีย่วกบักฎขอ้บังคบั

หากต้องการดูรายงานใบรับรองตามประเทศที่สมบูรณ์ โปรดอ่าน Important 
Product + Safety Instructions ที่มีมาพร้อมกับกล้องของคุณ หรือไปที่ 
gopro.com/help

GoPro, HERO และโลโก้ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหมายการค้าและ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ GoPro, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อ่ืน ๆ © 2017 GoPro, Inc. สงวนลิขสิทธิ ์ผลิตในประเทศจีน Hecho en 
China. ส�าหรับข้อมูลสิทธิบัตร ไปที่ gopro.com/patents GoPro, Inc., 3000 
Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 
81369 Munich, Germany

GoPro ทุ่มเทให้กับการมอบบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ติดต่อแผนกการ
สนับสนุนลูกค้าของ GoPro ได้ที่ gopro.com/help
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