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ล�ำโพง
เลนส์ ของกล้อง (ด้า นหลัง)
ไฟสถานะ
โหมด ปุ่ม [
]

5.
6.
7.
8.

ไมโครโฟน
พอร์ตเชื่อมต่อ USB-C
ฝาข้าง
ปุ่มปลดล็อก

9. เลนส์ ของกล้อง (ด้า นหน้ า)
10. หน้ าจอสถานะ
11. ช่องส� ำ หรั บการ์ ด microSD 1
]
12. ชัตเตอร์ ปุ่ม [

13. ฝาแบตเตอรี่
14. ช่องส� ำ หรั บการ์ ด microSD 2
15. แบตเตอรี่
16. ขายึด
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เริ่มต้นการใช้งาน
ขอต้อนรั บสู่ Fusion ใหม่ของคุณ! มาเริ่ มกัน เลย

เริ่มต้นการใช้งาน
2. สอดการ์ ด microSD สองตัวโดยหัน สลากเข้า หาแบตเตอรี่ จากนั ้น ปิ ดฝา

การ์ด MICROSD
Fusion ต้องการการ์ ด microSD สองตัว (จ�ำ หน่ ายแยก) กรุ ณาเลือกใช้การ์ ด
หน่ วยความจ�ำที่มียี่ห้อ และสามารถตอบสนองความต้องการเหล่า นี้ :
• microSD, microSDHC หรื อ microSDXC
• Class 10 หรื อ UHS-II/III เรตติ้ง
• ความจุไม่เกิน 128GB
เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด เราแนะน� ำให้ใช้การ์ ดแบรนด์เดียวกัน มีอัตราความเร็ ว
และความจุเท่า กัน ส� ำ หรั บรายการของการ์ ด microSD ที่แนะน� ำ สามารถดูได้ที่
gopro.com/workswithgopro
ให้คิดเสมอว่า การ์ ดทัง้ สองตัวท�ำงานคู่กัน เมื่อคุณ เปลี่ยนการ์ ด ให้เปลี่ยนการ์ ด
อีกตัวด้วย
หากการ์ ดเต็มระหว่างการบันทึกภาพ กล้องของคุณจะหยุดการบันทึกภาพและ
แสดง FULL (เต็ม) บนจอสถานะ ส� ำ หรั บการ์ ดที่มีความจุต่างกัน ข้อความนี้ จะ
ปรากฏขึ้น เมื่อการ์ ดที่มีความจุน้ อยกว่าเต็ม
หมายเหตุ: โปรดระมัดระวังขณะจัดการการ์ ดหน่ วยความจ�ำ อย่าให้ตัวการ์ ด
สั มผัส กับของเหลวหรื อเศษฝุ่น เพื่อความระมัดระวัง กรุ ณาท�ำ การปิ ดกล้อง
ก่อนท�ำ การใส่ หรื อถอดการ์ ดหน่ วยความจ�ำ ส� ำ หรั บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ในช่วง
อุณหภูมิที่การ์ ดหน่ วยความจ�ำสามารถท�ำงานได้ ให้ตรวจสอบค�ำแนะน� ำ ของผู้
ผลิตการ์ ดหน่ วยความจ�ำ ของคุณ
การใส่การ์ด microSD
1. กดปุ่ม ปลดล็อก ค้างไว้ ฝาแบตเตอรี่ แล้วเลื่อนฝาให้เปิ ดออก
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หมายเหตุ: ในการถอดการ์ด กดการ์ดเข้าไปในช่องด้วยนิ้วมือแล้วการ์ดจะเด้งออกมา

การฟอร์แ มตการ์ด microSD ของคุณใหม่
เพื่อสมรรถนะที่ดีที่สุด ฟอร์ แ มตการ์ ด microSD ของคุณ ก่อนการใช้งานครัง้ แรก
ทุกครัง้ เพื่อรั กษาการ์ ดให้อยู่ในสภาพดี ให้ฟอร์ แ มตการ์ ดใหม่อยู่เป็ นประจ�ำ
หมายเหตุ: การฟอร์ แ มตใหม่จะลบข้อมูลทุกอย่างของคุณในการ์ ด คุณ ควร
ท�ำ การส� ำ รองไฟล์ภาพถ่ายและวิดโี อไว้ก่อนเสมอ
1. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
] จากนั ้นกด
] เพื่อเลือก
ปุ่ม ชัตเตอร์ [
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Preferences [
]
3. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Format
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
4. กดปุ่ม โหมด [
] เพื่อไฮไลท์การ์ ดที่คุณ ต้องการจะฟอร์ แ มตใหม่
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
5. กดปุ่ม โหมด [
] เพื่อไฮไลท์ Yes จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อ
เลือก
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เริ่มต้นการใช้งาน
ค�ำเตือน: โปรดระมัดระวังขณะใช้งาน GoPro ในกิจกรรมต่า ง ๆ
ของคุณ ให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคุณตลอดเวลา
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทัง
้ ต่อตัวคุณ และผู้อ่ ืน

เริ่มต้นการใช้งาน
3. กดปุ่ม ปลดล็อก ค้างไว้ ฝาข้าง แล้วเลื่อนฝาให้เปิ ดออก

ปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นของคุณขณะใช้งาน GoPro ขาตั้ง
กล้อง และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องต่า ง ๆ รวมไปถึงปฏิบัติตาม
กฎหมายความเป็ นส่วนตัวซึ่งอาจห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพใน
พื้นที่เฉพาะบางแห่ง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้กล้องใหม่ของคุณ เราแนะน� ำให้คุณ
ชาร์ จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเริ่ มการใช้งานครัง้ แรก
1. กดปุ่ม ปลดล็อก ค้างไว้ ฝาแบตเตอรี่ แล้วเลื่อนฝาให้เปิ ดออก

4. เชื่อมต่อกล้องกับ Supercharger หรื อที่ ช าร์ จติดผนั งอื่น ๆ
(มีจ�ำ หน่ ายแยกต่างหาก) โดยการต่อสาย USB-C ที่มาพร้ อมกับตัวกล้อง
ไฟสถานะกล้องที่ด้า นหน้ าของกล้องจะติดระหว่างท�ำ การชาร์ จ และจะดับ
ลงเมื่อการชาร์ จเสร็ จสิ้ น
ส� ำ หรั บที่ ช าร์ จติดผนั ง แบตเตอรี่ จะชาร์ จเต็ม 100% ในเวลาประมาณ 3.5
ชัว
่ โมง Supercharger จะชาร์ จเต็มในเวลาประมาณ 2 ชัว
่ โมง ส� ำ หรั บข้อมูลเพิ่ม
เติม เข้าไปอ่า น ข้อมูลแบตเตอรี่ (หน้ า 68)

2. ใส่แบตเตอรี่ แล้วปิ ดฝา
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เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: เพื่อการชาร์ จที่เร็ วขึ้น ใช้ Supercharger ของ
GoPro (ขายแยกต่างหาก) และสายที่มีมาให้ และคุณ สามารถชาร์ จกล้องของ
คุณ ด้วยที่ ช าร์ จติดผนั งหรื อที่ ช าร์ จในรถยนต์ทใี่ ช้ได้กับพอร์ต USB อีกด้วย
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เริ่มต้นการใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งาน

อัพเดทซอฟต์แวร์กล้องของคุณ
เพื่อให้กล้อง GoPro ของคุณ สามารถใช้ ฟังก์ ชั น ล่าสุด และมีประสิ ทธิภาพที่ยอด
เยี่ยม โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจว่า กล้องของคุณ ก�ำลังใช้งานซอฟต์แวร์ ล่าสุด

การระบุเวอร์ ช่ั นของซอฟต์แวร์
1. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
]
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Preferences [
]
3. กดปุ่ม โหมด [
] เพื่อไฮไลท์ About จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์
[
] เพื่อเลือก เวอร์ ชั ่นของซอฟต์แวร์ ของคุณจะปรากฏขึ้นในหน้ าแรก
4. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก Done
5. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Done
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก

การอัพเดทด้วย GoPro App
เมื่อคุณ เชื่อมต่อกล้องเข้า กับ GoPro App คุณจะได้รั บแจ้งโดยอัตโนมัติเ มื่อมี
อัพเดทพร้ อมส� ำ หรั บติดตัง้
1. ดาวน์ โหลดแอพจาก Apple App Store หรื อ Google Play
2. ตรวจสอบให้มัน
่ ใจว่า กล้องใส่ การ์ ด microSD ไว้ทัง้ สองการ์ ด
3. ท�ำตามค�ำแนะน� ำ บนหน้ าจอในแอพเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ หากมี
ซอฟต์แวร์ให้อัพเดตแล้ว ตัวแอพจะแสดงขัน
้ ตอนการอัพเดตขึ้น มาให้
การอัพเดทด้วยตนเอง (ด้วยการ์ดรีดเดอร์/อะแดปเตอร์ ส�ำหรั บการ์ด
SD)
1. เยี่ยมชม gopro.com/update
2. เลือกกล้องของคุณ จากนั ้น คลิกตัวเลือกส� ำ หรั บอัพเดทกล้องด้วยตนเอง
3. ตรวจสอบให้มัน
่ ใจว่า กล้องใส่ การ์ ด microSD ไว้ทัง้ สองการ์ ด
4. ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏบนหน้ าจอ
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เริ่มต้นการใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งาน

การระบุช่ ือผูใ้ ช้และรหัสผ่านของกล้อง
คุณ ต้องป้ อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่า นของกล้องเมื่อเชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์ อ่ ืน ๆ
เพื่อท�ำ การแสดงข้อมูลนี้ทุกเมื่อ ให้ท�ำตามขัน
้ ตอนด้า นล่างนี้
1. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
] จากนั ้น
กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Connections [
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
]
3. กดปุ่ม โหมด [
] เพื่อไฮไลท์ Cam Info จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
]
เพื่อแสดงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่า น
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Done
4. กดปุ่ม โหมด [
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก

2 วินาที

เปิ ด/ปิ ด กล้อง
การเปิ ดกล้อง:
กดปุ่ม โหมด [
] เสียงเตือนของกล้องจะดังขึ้นหลายครัง้ พร้ อมไฟสถานะ
กล้องที่กะพริ บ เมื่อมีข้อมูลปรากฏขึ้น บนหน้ าจอสถานะกล้อง แสดงว่า กล้อง
นั ้นได้เปิ ดแล้ว
การปิ ดกล้อง:
กดปุ่ม โหมด [
] ค้างไว้สองวินาที เสียงเตือนของกล้องจะดังขึ้นหลายครัง้
พร้ อมไฟสถานะกล้องที่กะพริ บ
หมายเหตุ: Fusion จะปิ ดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็ นเวลา 7 นาที
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เริ่มต้นการใช้งาน

การใช้งาน GOPRO ของคุณ

หน้า จอสถานะกล้อง
หน้ าจอสถานะกล้องประกอบไปด้วยข้อมูลโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ ตามราย
ละเอียดด้า นล่าง ที่ ช่วยให้คุณ สามารถทราบข้อมูลคร่ า ว ๆ ในการตัง้ ค่า ของคุณ
ได้โดยง่าย:

การเปลี่ยนโหมดจับภาพและการตั้งค่า
Fusion ของคุณ ประกอบไปด้วยโหมดกล้องสี่ ช นิ ด: Video (วิดโี อ), Photo
(ภาพถ่าย), Time Lapse (ไทม์แล็ปส์) และ Settings (การตัง้ ค่า)

2

3

1

5

6

4

7

8

9

โหมดของกล้อง
สถานะ Protune*
สถานะการควบคุมเสียง*
สถานะการเชื่อมต่อแบบไร้ ส าย*
สถานะ GPS*
การตัง้ ค่า
จ�ำ นวนของไฟล์ที่บันทึกไว้หรื อระยะเวลาของวิดโี อ
หน่ วยความจ�ำในการ์ ด microSD ที่เหลืออยู่ (ตามการ์ ดที่มีความจุที่เหลือ
อยู่น้ อยกว่า)
9. สถานะแบตเตอรี่

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

Video (วิดโี อ) [
]
โหมดวิดโี อประกอบด้วยโหมดการบันทึกหนึ่ งโหมด: วิดโี อ ส� ำ หรั บค�ำอธิ บ าย ให้
ดูที่ โหมดวิดโี อ: โหมดบันทึก (หน้ า 36)
Photo (ภาพถ่าย) [
]
โหมดภาพถ่ายประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: Photo (ภาพถ่าย),
Burst (ถ่ายรั ว) และ Night (กลางคืน) ส� ำ หรั บค�ำอธิ บ าย ให้ดูที่ โหมดรู ปถ่าย:
โหมดบันทึก (หน้ า 41)
Time Lapse (ไทม์แล็ปส์) [
]
โหมดไทม์แล็ปส์ ประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: Time Lapse Video
(วิดโี อไทม์แล็ปส์), Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์) และ Night Lapse
Photo (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์) ส� ำ หรั บค�ำอธิ บ าย ให้ดูที่ โหมดไทม์แล็ปส์ : โหมด
บันทึก (หน้ า 44)
Settings (การตั้งค่า) [

]
การตัง้ ค่า ประกอบด้วยการตัง้ ค่าทัง้ หมดส� ำ หรั บโหมดกล้องแต่ละโหมด ส� ำ หรั บ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่า (หน้ า 37), โหมดภาพถ่าย:
การตัง้ ค่า (หน้ า 42), และ โหมดไทม์แล็ปส์ : การตัง้ ค่า (หน้ า 46). การตัง้ ค่ายัง
ประกอบด้วยเมนู Connections (การเชื่อมต่อ), Voice Control (การสัง่ การด้วย
เสียง) และ Preferences (ตัวเลือก)

หมายเหตุ: ไอคอนและการตัง้ ค่าที่แสดงอยู่บนหน้าจอสถานะกล้องนั น
้ จะเปลี่ยนไปตามโหมดของ
กล้อง ที่แสดงข้างบนคือส� ำหรั บโหมดวิดโี อ
ไอคอนจะปรากฏขึ้นหากเปิ ดใช้การตัง้ ค่านี้

*
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การใช้งาน GOPRO ของคุณ
1. ในการเปลี่ยนโหมด กดปุ่ม โหมด [
ต้องการ

การใช้งาน GOPRO ของคุณ
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงโหมดที่คุณ

2. หากต้องการ ให้เลือกโหมดการบันทึกและการตัง้ ค่าใหม่:
a. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
]
] เพื่อเลือก
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
b. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงโหมดกล้องที่คุณ ต้องการ

c. กดปุ่ม โหมด [
] จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
โหมดจับภาพที่คุณ ต้องการ
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d. กดปุ่ม โหมด [

] จนกว่า จะถึงการตัง้ ค่า คุณ ต้องการเปลี่ยน

e. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือกที่คุณ ต้องการ
f. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Done
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: เพื่อออกจากการตัง้ ค่าและเริ่มบันทึกภาพทันที กด
ปุ่ม ชัตเตอร์ ค้างไว้ [
]

] ซ�้ ำๆ จนกว่า ถึง

19

แผนผังของโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ

ถ่ายรั ว

ภาพถ่ายกลางคืน

อัตรา

โหมดไทม์แล็ปส์

การเชื่อมต่อ

ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์

รู ปแบบไฟล์ดิบ

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์

FOV

โหมดภาพถ่าย /
ภาพถ่าย

ความละเอียด

วิดโี อไทม์แล็ปส์

การตัง้ ค่า

โหมดวิดโี อ / วิดโี อ

ชัตเตอร์

การควบคุมด้วยเสียง

FPS
ช่วงเวลา
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แผนผังของโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ

ตัวเลือก
Protune
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เคล็ดลับในการจับภาพด้วย FUSION
หากคุณ ยังใหม่กับการบันทึกผลงานแบบทรงกลม เคล็ดลับด้า นล่างนี้ จะช่วยให้
คุณได้ผลลัพธ์ ที่ดีที่สุดจาก Fusion
• Fusion จับภาพทุกอย่างที่อยู่ร อบตัวคุณ โดยไม่ค�ำ นึ งว่า กล้องหันไปทางใด
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด ให้หันหนึ่ งในเลนส์ ของคุณไปยัง
วัตถุหลักโดยตรง
• OverCapture ให้คุณ สามารถบันทึกผลงานได้ทุกทิศทางจากมุมมองเดียว
ดังนั ้น คุณจึงไม่จ�ำเป็ นต้องมีกล้องหลายตัวเพื่อให้มัน
่ ใจว่าได้ ช็อตที่ต้องการ
และคุณ สามารถเลือกผลงานที่ส� ำ คัญของคุณได้หลังจากบันทึกภาพแล้ว
• เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด ให้ติดตัง้ Fusion กับที่ยึดที่มาพร้ อมกับกล้อง การ
ใช้ ที่ยึดท�ำให้คุณไม่ต้องใช้มือถือกล้องโดยตรง และช่วยลดโอกาสที่มือของ
คุณจะปรากฏในช็อต
• เมื่อใช้ Fusion เป็ นกล้องแบบใช้มือถือโดยไม่ได้ใช้ ที่ยึด ให้ร วบนิ้ วส่ วนใหญ่
ไว้ใต้กล้องใกล้กับขายึด การวางต�ำแหน่ งแบบนี้ ช่วยลดโอกาสที่มือของคุณ
จะปรากฏในช็อต:
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เคล็ดลับในการจับภาพด้วย FUSION
• ส� ำ หรั บการควบคุมเพิ่มเติมระหว่างการตัดต่อ ให้จับภาพโดยเปิ ด Protune
• เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดงานเพิ่มเติมระหว่างการตัดต่อ อย่า วาง Fusion ตะแคง
ข้างระหว่างจับภาพ
• วางแผนการตัดต่อไว้ในใจเมื่อคุณจับภาพด้วย Fusion ตัวอย่างเช่ น จ�ำไว้ว่า
อย่าให้ตัวเองติดเข้าในกล้อง และเก็บตัวยึดและอุปกรณ์ เสริ มอื่น ๆ ไว้ในที่ที่
กลมกลืมเพื่อให้ตัดต่อได้ง่าย
ค�ำเตือน: เลนส์คู่ของ Fusion ไม่มีการปกป้ องและเป็ นรอยได้ง่าย
หากไม่ได้รั บการดูแลอย่า งเหมาะสม เก็บ Fusion ด้วยที่เก็บเลนส์
ทีใ่ ห้มา และหลีกเลี่ยงการวางเลนส์บนทุกพื้นผิว การรั บประกัน
ไม่ครอบคลุมถึงรอยขีดข่วนบนเลนส์
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QUIKCAPTURE

QUIKCAPTURE

QuikCapture คือ การบันทึกวิดโี อหรื อภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ได้อย่างรวดเร็ วที่สุด
ด้วย Fusion เนื่ องจากกล้องจะเปิ ดการท�ำงานขณะท�ำ การบันทึกเท่า นั ้น ช่วยให้
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การถ่ายไทม์แล็ปส์ด้วย QUIKCAPTURE
โหมดไทม์แล็ปส์เหมาะอย่างยิ่งส� ำ หรั บการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ ของฉากตามกาลเวลา ด้วยโหมดภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ หรื อภาพถ่ายไนท์แล็ปส์
คุณ สามารถบันทึก ชุดภาพถ่ายต่าง ๆ ได้เพื่อให้มัน
่ ใจว่า คุณได้ภาพถ่ายตรงตาม
ที่คุณ ต้องการ

คุณ สามารถดูการจับภาพผลงานประเภทอื่น ๆ ได้ที่ การถ่ายวิดโี อและภาพ
(หน้ า 26)
การบันทึกวิดโี อด้วย QUIKCAPTURE
1. ในขณะที่กล้องปิ ดอยู่ ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [

]

1. ในขณะที่กล้องปิ ดอยู่ ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
ภาพจะเริ่ มต้น

] ค้างไว้จนกว่า การบันทึก

3 วินาที
กล้องของคุณจะเปิ ดท�ำงานและส่งเสียงเตือนหลายครัง้ และเริ่ มบันทึกวิดโี อ
โดยอัตโนมัติ ไฟสถานะของกล้องจะกะพริ บขณะท�ำ การบันทึก ค่า ความ
ละเอียดวิดโี อเริ่ มต้น คือ 5.2K30
2. หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] อีกครัง้
กล้องจะหยุดถ่ายวิดโี อพร้ อมมีเสียงเตือนดังขึ้นหลายครัง้ ก่อนจะท�ำ การปิ ด
เองโดยอัตโนมัติ

กล้องจะเปิ ดการท�ำงาน ส่งเสียงเตือนหลายครัง้ จากนั ้น เริ่ มโหมดการจับ
ภาพแบบไทม์แล็ปส์เวลาปั จจุบันโดยอัตโนมัติ (โหมดวิดโี อไทม์แล็ปส์ โหมด
ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ หรื อโหมดภาพถ่ายไนท์แล็ปส์) ไฟสถานะกล้องจะ
ท�ำ การกะพริ บในแต่ละครัง้ ทีไ่ ด้มีการถ่ายภาพ
2. หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] อีกครัง้
กล้องจะหยุดการบันทึก ส่งเสียงเตือนหลายครัง้ จากนั ้นจะปิ ดการท�ำงาน
โดยอัตโนมัติเพื่อท�ำ การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
การปิ ด QUIKCAPTURE
QuikCapture ถูกเปิ ดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากต้องการปิ ด ให้เชื่อมต่อ Fusion
กับ GoPro App และปิ ด QuikCapture ในรายการการตัง้ ค่า อ่า นรายละเอียด
ได้ที่ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ อ่ ืน (หน้ า 33)
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การถ่ายวิดโี อและภาพ

การถ่ายวิดโี อและภาพ

การถ่ายวิดโี อและภาพ
นอกจากนั ้น คุณ ยังสามารถใช้วิธี การถ่ายแบบที่คุณ คุ้น เคยอย่างการเปิ ดกล้อง
ทิ้งไว้เพื่อรอบันทึกวิดโี อและภาพถ่ายตามต้องการได้ด้วย วิธี การนี้ ต่างจาก
QuikCapture ตรงที่กล้องนั ้นจะเปิ ดอยู่ตลอดเวลาแม้ว่า คุณจะไม่ได้ถ่ายภาพ
ก็ตาม ซึ่งท�ำให้คุณ ต้องปิ ดกล้องด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
(Fusion จะปิ ดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็ นเวลา 7 นาที)
1. กดปุ่ม โหมด [
] ค้างไว้เพื่อเปิ ดกล้อง
2. เลือกโหมดและการตัง้ ค่า อ่า นรายละเอียดได้ที่ การเปลี่ยนโหมดและการตัง้
ค่า (หน้ า 17)
3. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เสียงเตือนกล้องจะดังขึ้นพร้ อมไฟสถานะกล้องที่
กะพริ บขณะท�ำ การถ่าย
4. หากต้องการหยุดการบันทึกวิดโี อหรื อไทม์แล็ปส์ ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
]
เสียงเตือนกล้องจะดังขึ้นพร้ อมไฟสถานะกล้องที่กะพริ บอย่างรวดเร็ ว

การเพิ่มแท็ก HILIGHT
คุณ สามารถท�ำเครื่ องหมายช่วงที่ส� ำ คัญในวิดโี อของคุณระหว่างการบันทึกหรื อ
การรั บ ชมด้วยแท็ก HiLight แท็ก HiLight ช่วยให้คุณ ค้นหาช่วงเวลาส� ำ คัญที่ดี
ที่สุดในวิดโี อได้อย่างง่ายดายเพื่อน� ำมาแบ่งปั น
ในการเพิ่มแท็ก HiLight กดปุ่ม โหมด [
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] หรื อแตะ [

] ใน GoPro App

27

การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ

การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ

คุณ สามารถควบคุม Fusion ด้วยเสียงของคุณโดยใช้ ชุดค�ำสัง่ เฉพาะ (ดูร ายการ
ด้า นล่าง)

กล้องไม่จ�ำเป็ นต้องอยู่ในโหมดเฉพาะใด ๆ เพื่อท�ำ การบันทึกวิดโี อหรื อภาพถ่าย
คุณ สามารถใช้ ค�ำสัง่ ด้วยท่าทาง จากโหมดใดก็ได้ กล้องของคุณจะบันทึกวิดโี อ
หรื อภาพถ่ายตามการตัง้ ค่าต่าง ๆ ที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้ านั ้น

หมายเหตุ: ประสิ ทธิภาพของการสัง่ การด้วยเสียงอาจได้รั บผลกระทบจากระยะห่าง แรงลม และ
สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ดูแลรั กษาผลิตภัณฑ์ให้สะอาด และปราศจากฝุ่นละออง

การใช้การสั่งการด้วยเสียง
การสัง่ การด้วยเสียงจะท�ำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณ และ GoPro ของคุณ อยู่ใน
บริ เวณใกล้เคียงกัน
]
1. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Voice Control [
3. กดปุ่ม โหมด [
] จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเปิ ด
Voice Control

]

หมายเหตุ: เพื่อเป็ นการรั กษาพลังงานแบตเตอรี่ ให้ปิด Voice Control เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน

4. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Done
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
5. พูดค�ำสัง่ จาก รายการค�ำสัง่ เสียง (หน้ า 29)

รายการค�ำสั่งเสียง
การสัง่ การด้วยเสียงสามารถใช้ค�ำสัง่ ได้สองประเภท:
• ค�ำสัง่ ด้วยท่าทางท�ำให้คุณ สามารถบันทึกวิดโี อและภาพถ่าย ยกตัวอย่าง
เช่ น หากคุณ เพิ่งหยุดบันทึกวิดโี อ คุณ สามารถสัง่ ให้ถ่ายรู ปหรื อเริ่ มบันทึก
ไทม์แลปส์—โดยไม่ต้องเปลี่ยนโหมดก่อน
• ค�ำสัง่ ด้วยโหมดมีประโยชน์ หากคุณ ต้องการเลือกโหมด จากนั ้นใช้ ปุ่ม
ชัตเตอร์ [
] เพื่อบันทึกภาพ
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ค�ำสั่งด้วยท่าทาง

ค�ำอธิบาย

GoPro start recording

เริ่ มบันทึกวิดโี อ

GoPro HiLight

เพิ่มแท็ก HiLight ลงในวิดโี อขณะท�ำ การ
ถ่าย

GoPro stop recording

หยุดการบันทึกวิดโี อ

GoPro take a photo

บันทึกภาพถ่ายเดี่ยว

GoPro shoot burst

บันทึกภาพถ่ายรั ว

GoPro start time lapse

เริ่ มการถ่ายไทม์แล็ปส์

GoPro stop time lapse

หยุดการถ่ายไทม์แล็ปส์

GoPro turn off

ปิ ดการท�ำงานของกล้อง
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การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ
ค�ำสั่งด้วยโหมด

ค�ำอธิบาย

GoPro Video mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ นโหมด Video
(วิดโี อ) (ไม่ได้ บันทึกวิดโี อ)

GoPro Photo mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ นโหมด Photo
(ภาพถ่าย) (ไม่ได้บันทึกภาพถ่าย)

GoPro Burst mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ นโหมด Burst
(ถ่ายรั ว) (ไม่ได้ บันทึกภาพถ่ายรั ว)

GoPro Time Lapse mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ นโหมดไทม์
แล็ปส์ (แต่ยังไม่ได้เริ่ มถ่ายภาพไทม์แล็ปส์)

ส� ำ หรั บรายการค�ำสัง่ ทีไ่ ด้รั บการปรั บปรุงล่าสุด เยี่ยมชม gopro.com/help
เคล็ดลับมือโปร: หากคุณ ก�ำลังถ่ายภาพไทม์แล็ปส์ หรื อวิดโี ออยู่ คุณ ต้องหยุด
การถ่ายก่อนที่จะใช้ค�ำสัง่ เสียงใหม่
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การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ
การเปลี่ยนภาษาการควบคุมด้วยเสียงของคุณ
1. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
]
] เพื่อเลือก
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Voice Control [
]
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Voice Control
3. กดปุ่ม โหมด [
Language [
] จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือกภาษาใหม่
4. กดปุ่ม โหมด [
] เพื่อไฮไลท์ Done จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
]
เพื่อเลือก
การปิ ดใช้งานการสั่งการด้วยเสียง
1. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
] จากนั ้น
] เพื่อเลือก
กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
]
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Voice Control [
3. กดปุ่ม โหมด [
] เพื่อปิ ด
] จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
Voice Control
4. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Done
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
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การเปิ ดชมผลงานของคุณ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ ืน

คุณ สามารถเปิ ดชมผลงานของคุณได้บนคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ เคลื่อนที่

การเชื่อมต่อกับ GOPRO APP
GoPro App ช่วยให้คุณ ควบคุมกล้องจากระยะไกลได้ผ่า นสมาร์ ทโฟนหรื อ
แท็บเล็ต ครอบคลุมคุณ สมบัติต่าง ๆ เช่ น การควบคุมกล้องอย่างเต็มรู ปแบบ
พรี วิวสด การชมย้อนหลังและแบ่งปั นผลงาน รวมไปถึงซอฟต์แวร์ อัพเดทของ
กล้องอีกด้วย

การชมวิดโี อและภาพถ่ายผ่านคอมพิวเตอร์
หากคุณ ต้องการเปิ ดชมวิดโี อและภาพถ่ายของคุณ ผ่า นคอมพิวเตอร์ คุณ ต้อง
เคลื่อนย้ายไฟล์เหล่า นี้ไปยังคอมพิวเตอร์ เสียก่อน อ่า นรายละเอียดได้ที่ การโอน
ย้ายข้อมูลผลงานของคุณ (หน้ า 35)
คุณ ยังสามารถใส่ การ์ด microSD เข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยตรงอีกด้วย

การชมวิดโี อและภาพถ่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
1. เชื่อมต่อกล้องของคุณ เข้า กับ GoPro App อ่า นรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ อ่ ืน (หน้ า 33)
2. ใช้ตัวควบคุมในแอพเพื่อเล่น ภาพวิดโี อของคุณ ผ่า นทางสมาร์ ทโฟน/
แท็บเล็ต คุณ สามารถเลื่อนโดยใช้อุปกรณ์ที่เล่นหรื อเลื่อนด้วยหน้ าจอสั มผัส
เพื่อดูภาพ 360 องศาเต็มรู ปแบบ
เคล็ดลับมือโปร: ขณะเปิ ดชมวิดโี อของคุณ ด้วย GoPro App คุณ สามารถท�ำ
เครื่ องหมายช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้ด้วยการแตะ [ ] เพื่อเพิ่มแท็ก HiLight
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การเชื่อมต่อกับ GoPro App ส�ำหรั บการใช้งานครัง
้ แรก
1. ดาวน์ โหลด GoPro App มายังอุปกรณ์ เคลื่อนที่ของคุณจาก Apple App
Store หรื อ Google Play
2. ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏขึ้น บนหน้ าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ
การเชื่อมต่อเข้ากับ GoPro App ใหม่อีกครัง
้
หลังจากการเชื่อมต่อกับ GoPro App ครัง้ แรก คุณ สามารถเชื่อมต่อในอนาคต
ผ่า นเมนู การเชื่อมต่อ [
] ของกล้องได้
1. เปิ ดการเชื่อมต่อแบบไร้ ส ายของกล้อง:
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
]
a. กดปุ่ม โหมด [
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
b. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึง การเชื่อมต่อ [
]
c. กดปุ่ม โหมด [
] เพื่อไฮไลท์ Turn On จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์
[
] เพื่อเลือก
] เพื่อไฮไลท์ Yes จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
d. กดปุ่ม โหมด [
]
เพื่อเปิ ดการเชื่อมต่อแบบไร้ ส าย
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Done
e. กดปุ่ม โหมด [
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
2. ใน GoPro App ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏขึ้น บนหน้ าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้อง
ของคุณ

33

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ ืน

การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณ

การเชื่อมต่อกับ SMART REMOTE หรือ REMO
ส� ำ หรั บรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Fusion เข้า กับ Smart Remote
หรื อ Remo (รีโมทกันน�้ ำท�ำงานด้วยเสียงพูด) ดูคู่มือผู้ใช้ส� ำ หรั บอุปกรณ์ที่
gopro.com/help

Fusion Studio คือซอฟต์แวร์ GoPro ทีไ่ ม่เสียค่าใช้จ่ายทีใ่ ห้คุณ สามารถ
อิมพอร์ต เย็บต่อภาพ ตัดแต่ง และแบ่งปั นผลงานแบบทรงกลมของคุณได้
แม้ว่า วิดโี อของ Fusion ถูกบันทึกภาพด้วย FOV ทรงกลมก็ตาม คุณ สมบัติ
Overcapture ก็ยังให้คุณ สามารถคัดแยกวิดโี อแบบ 1080p30 คุณ ภาพสูงที่ถูก
ปรั บให้เหมาะกับจอภาพแบบได้

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
คุณ สามารถเชื่อมต่อ GoPro ของคุณ กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ติดตามสถิติเกี่ยว
กับกิจกรรมของคุณ ข้อมูลนั ้นจะถูกเพิ่มเข้าสู่ วิดโี อของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อ
สร้ างบันทึกที่น่า ดึงดูดมากขึ้นของกิจกรรมของคุณ
1. เชื่อมต่อกล้องของคุณ เข้า กับ GoPro App อ่า นรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่อ
เข้ากับ GoPro App (หน้ า 33)
2. ในแอพ ให้เปิ ดการตัง้ ค่า ของกล้อง จากนั ้น แตะ Bluetooth Devices
3. ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏบนหน้ าจอ
การเลือกความเร็ วการเชื่อมต่ออื่น ๆ
ตามค่าเริ่ มต้น GoPro ของคุณใช้แบนด์ Wi-Fi 5GHz ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
อื่น แบนด์นี้ให้ความเร็ วการส่งข้อมูลที่มากกว่าแบนด์ 2.4GHz ความเร็ วการ
ส่งข้อมูลจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคัดลอกวิดโี อและภาพถ่ายของคุณไปยัง
โทรศั พท์ของคุณ
หากต้องการใช้แบนด์ 5GHz โทรศั พท์และภูมิภาคของคุณ ต้องใช้งานได้กับ
แบนด์ดังกล่า วด้วย หรื ออีกทางหนึ่ ง คุณ สามารถเปลี่ยนแบนด์ Wi-Fi บน
GoPro ของคุณ เป็ น 2.4GHz
1. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
]
] เพื่อเลือก
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
]
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึง การเชื่อมต่อ [
3. กดปุ่ม โหมด [
] เพื่อไฮไลท์ Band
] เพื่อเลือก 2.4GHz
4. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
5. กดปุ่ม โหมด [
] เพื่อไฮไลท์ Done จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
]
เพื่อเลือก
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การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณไปยังคอมพิวเตอร์
หากคุณ ต้องการเปิ ดชมวิดโี อและภาพถ่ายของคุณ ผ่า นคอมพิวเตอร์
หรื ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูง คุณ ต้องเคลื่อนย้ายไฟล์เหล่า นี้ไปยัง
คอมพิวเตอร์ เสียก่อน การโอนย้ายข้อมูลยัง ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในการ์ ด microSD
ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ส ามารถบันทึกผลงานใหม่ได้มากขึ้น
1. ดาวน์ โหลดและติดตัง้ Fusion Studio จาก gopro.com/apps
2. เชื่อมต่อกล้องเข้า กับคอมพิวเตอร์ ของคุณ ผ่า นสาย USB-C ทีไ่ ด้รั บ
3. เปิ ดกล้องและท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏบนหน้ าจอในซอฟต์แวร์ เพื่อดูและ
เย็บต่อภาพผลงาน
การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณโดยใช้การ์ดรีดเดอร์
คุณ ต้องใช้การ์ ดรี ดเดอร์ เพื่อโอนย้ายภาพถ่าย RAW
1. ดาวน์ โหลดและติดตัง้ Fusion Studio จาก gopro.com/apps
2. ส� ำ หรั บการ์ ด microSD แต่ละการ์ ด ให้ท�ำตามขัน
้ ตอนเหล่า นี้ :
a. ใส่ การ์ ด microSD เข้า กับการ์ ดรี ดเดอร์ จากนั ้น เชื่อมต่อการ์ ดรี ดเดอร์
กับคอมพิวเตอร์
b. ค้นหาไฟล์ผ่า นคอมพิวเตอร์ เพื่อโอนถ่ายไฟล์จากการ์ ดไปยัง
คอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเอง
3. เปิ ด Fusion Studio และท�ำตามที่ปรากฏบนหน้ าจอเพื่อดูและเย็บต่อภาพ
ผลงาน
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โหมดวิดโี อ: โหมดการบันทึก

โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่า

โหมดวิดโี อประกอบด้วยโหมดการบันทึกหนึ่ งโหมด: วิดโี อ (ค่าเริ่ มต้น)
คุณ สามารถดูร ายละเอียดเกี่ยวกับวิธี การเปลี่ยนการตัง้ ค่าได้ที่
การเปลี่ยนโหมดและการตัง้ ค่า (หน้ า 17)

ความละเอียดวิดโี อ
ความละเอียดวิดโี อ (RES) หมายถึงจ�ำ นวนของเส้ น แนวนอนในวิดโี อ ตัวอย่าง
เช่ น 3K แปลว่า วิดโี อนั ้น มีเส้ นตามแนวนอนจ�ำ นวน 3000 เส้ น ซึ่งมีความกว้าง
เส้ น ละ 1504 พิกเซล จ�ำ นวนของเส้ น และพิกเซลที่มากขึ้น จะช่วยเพิ่มราย
ละเอียดและความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น ดังนั ้นวิดโี อความละเอียดที่ 5.2K จึงนั บ
ได้ว่ามีคุณ ภาพสูงกว่า วิดโี อที่ความละเอียด 3K เนื่ องจากประกอบไปด้วยเส้ น
ตามแนวนอน 4,992 เส้ น และแต่ละเส้ น มีความกว้างถึง 2,496 พิกเซล

วิดโี อ
โหมดการบันทึกนี้ จะบันทึกเป็ นวิดโี อ ค่า ความละเอียดเริ่ มต้น คือ 5.2K30
ส� ำ หรั บข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่า นี้
ความละเอียดวิดีโอของ Fusion (หน้ า 39)
Protune (หน้ า 50)

5.2K

3K
1080p
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โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่า

ใช้ตารางนี้ เพื่อ ช่วยก�ำ หนดความละเอียดที่ดีที่สุดส� ำ หรั บกิจกรรมของคุณ

เฟรมต่อวินาที (FPS)
เฟรมต่อวินาที (FPS) หมายถึงจ�ำ นวนวิดโี อเฟรมที่ถูกบันทึกในแต่ละวินาที

ความละเอียดวิดโี อ

ใช้งานได้เหมาะกับ

5.2K30

ผลงานความละเอียดสูงสุดสวยงาม มอบวิดโี อ
OverCapture ความละเอียด 1080p30 ด้วยภาพ
ลักษณ์ และความรู้ สึ กของ GoPro แบบดัง้ เดิม ให้
ผลลัพธ์ เป็ นพื้นที่การมองเห็นที่กว้าง เป็ นตัวเลือกที่
แนะน� ำส� ำ หรั บทุกสถานการณ์

3K60

มุมมองที่กว้างพร้ อมเฟรมเรตที่สูงขึ้น ท�ำให้ได้วิดโี อ
ที่ล่ ืนไหลและสมจริงส� ำ หรั บการจับภาพกิจกรรม
ที่มีการเคลื่อนที่ร วดเร็ ว มอบวิดโี อ OverCapture
แบบฟิ กซ์เฟรมความละเอียด 720p60 FPS ระดับ
นี้ ให้การรั บ ชมที่เป็ นธรรมชาติที่สุดในจอแสดงภาพ
แบบสวมศีร ษะ (Head-Mounted Display - HMDs)
ทัง้ ยัง ช่วยให้ภาพสโลว์โมชั นระหว่างการตัดต่อ
อีกด้วย

เมื่อเลือกผสมผสานระหว่างความละเอียดและ FPS ให้พิจารณากิจกรรมที่คุณ
ต้องการบันทึกภาพ อ่า นรายละเอียดได้ที่ ความละเอียดวิดโี อ (หน้ า 37)
สัดส่วนจอภาพ
Fusion ความละเอียดวิดโี อจะมีสัดส่ วนของภาพอยู่ที่ 16:9 ซึ่งเป็ นค่ามาตรฐาน
ส� ำ หรั บโทรศั พท์และโปรแกรมตัดต่อ
ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV)
ค่า ขอบเขตการมองเห็น (FOV) หมายถึงขอบเขตของฉาก (วัดเป็ นองศา)
ที่จะถูกบันทึกผ่า นเลนส์ ของกล้อง FOV ส� ำ หรั บทุกวิดโี อของ Fusion คือ
ทรงกลม ซึ่งบันทึกภาพมุมมอง 360 องศาเต็มรู ปแบบ
ความละเอียดวิดโี อของ FUSION
ความละเอียด
FPS (NTSC/PAL)*
วิดโี อ (RES)

FOV

ความละเอียด
หน้า จอ

5.2K
(ค่าเริ่ มต้น)

30/25

ทรงกลม

4992X2496

3K

60/50

ทรงกลม

3000X1504

NTSC และ PAL หมายถึงรู ปแบบของวิดโี อ ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมภ
ิ าคที่คุณ อยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รู ปแบบวิดโี อ (หน้ า 54)
*
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โหมดภาพถ่าย: โหมดการบันทึก

ความละเอียดสูง/ค่าเฟรมสูง

โหมดภาพถ่ายประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: เดี่ยว (ค่าเริ่ มต้น)
กลางคืน และถ่ายรั ว ภาพถ่ายทุกภาพจะมีความละเอียดอยู่ที่ 18MP ด้วย FOV
ทรงกลม แต่ละโหมดการถ่ายมีการตัง้ ค่าเฉพาะของตัวเอง คุณ สามารถดูร าย
ละเอียดเกี่ยวกับวิธี การเปลี่ยนการตัง้ ค่าได้ที่ การเปลี่ยนโหมดและการตัง้ ค่า
(หน้ า 17)

ขณะที่ท�ำ การถ่ายวิดโี อด้วยความละเอียดหรื อเฟรมเรตที่สูงในสภาพแวดล้อมที่
อุณหภูมิค่อนข้างสูงนั ้น ตัวกล้องอาจร้ อนและใช้ พลังงานมากกว่าเดิมได้
ยิ่งไปกว่า นั ้น การที่อากาศรอบตัวกล้องระบายไม่ดีและการใช้กล้องร่ วมกับ
GoPro App ยิ่งจะท�ำให้กล้องมีอุณหภูมิสูงขึ้น และใช้ พลังงานมากกว่าเดิม อัน
ท�ำให้ร ะยะเวลาที่กล้องสามารถถ่ายภาพได้นั้น สั ้น ลงไปอีก
กล้องของคุณ ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสภาพความร้ อนสูงและจะปิ ดการ
ท�ำงานหากจ�ำเป็ น หากกล้องร้ อนเกินไป ข้อความจะปรากฏบนจอภาพเพื่อ
แจ้งว่า กล้องก�ำลังปิ ดการท�ำงาน อ่า นรายละเอียดได้ที่ ข้อความที่ส� ำคัญต่าง ๆ
(หน้ า 56)
เมื่อบันทึกภาพในโหมดวิดโี อประสิ ทธิภาพสูง ให้บันทึกคลิปวิดโี อสั ้น ๆ เมื่อ
ใช้งานในขณะไม่เคลื่อนที่ และ/หรื อจ�ำ กัดการใช้งานฟี เจอร์ต่าง ๆ ที่จะเพิ่ม
ปริ มาณการใช้ พลังงาน เช่ น GoPro App ในการควบคุมกล้องของคุณ ควบคุม
กล้องของคุณในอุณหภูมิที่สูงขึ้น ใช้รีโมต GoPro หรื อ Remo (รีโมทกันน�้ ำ
ท�ำงานด้วยเสียงพูด) (จ�ำ หน่ ายแยกต่างหาก) แทนที่จะใช้ GoPro App
PROTUNE
Protune มีให้ใช้ในโหมดการถ่ายวิดโี อเท่า นั ้น ข้อมูลการตัง้ ค่า ของ Protune ดู
ได้ที่ Protune (หน้ า 50)

เดี่ยว
โหมดเดี่ยวจะบันทึกภาพเดียวเมื่อคุณ กดปุ่ม ชัตเตอร์ ส� ำ หรั บข้อมูลเพิ่มเติม ดู
หัวข้อเหล่า นี้
รูปแบบไฟล์ดิบ (หน้ า 43)
Protune (หน้ า 50)
กลางคืน
โหมดกลางคืน บันทึกภาพในสภาวะแสงต�่ำ หรื อมืด ชัตเตอร์ จะเปิ ดนานขึ้น
เพื่อรั บแสงให้ได้เยอะขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มืด คุณจึงไม่ควรใช้มือถ่ายโหมด
การถ่ายกลางคืนนี้ หรื อการถ่ายที่ยึดกับกล้องที่ขยับได้ร ะหว่างรั บแสง ส� ำ หรั บ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่า นี้
ชัตเตอร์ (ภาพถ่ายกลางคืน) (หน้ า 42)
Protune (หน้ า 50)
ถ่ายรั ว
การถ่ายรั วจะบันทึกภาพสูงสุด 30 ภาพใน 1 วินาที จึงเหมาะอย่างยิ่งส� ำ หรั บ
การบันทึกภาพกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ ว ส� ำ หรั บข้อมูลเพิ่มเติม
ดูหัวข้อเหล่า นี้
อัตรา (หน้ า 42)
Protune (หน้ า 50)
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โหมดภาพถ่าย: การตัง้ ค่า
รู ปแบบไฟล์ดิบ

การตัง้ ค่า นี้ ใช้กับโหมดถ่ายรั วเท่า นั ้น อัตราที่มใี ห้เลือก:
• 30 ภาพใน 1, 2, 3 หรื อ 6 วินาที
• 10 ภาพใน 1, 2, หรื อ 3 วินาที
• 5 ภาพ ใน 1 วินาที
• 3 ภาพ ใน 1 วินาที
อัตราเริ่ มต้น คือ 30 ภาพใน 1 วินาที
ชัตเตอร์ (ภาพถ่ายกลางคืน)
ภายในโหมดภาพถ่าย ชัตเตอร์ จะใช้กับโหมดภาพถ่ายกลางคืน เท่า นั ้น การตัง้
ค่า นี้ ช่วยให้คุณ สามารถก�ำ หนดระยะเวลาที่ ชัตเตอร์ เปิ ดได้ ตัวเลือกส� ำ หรั บการ
ตัง้ ค่า นี้ คืออัตโนมัติ และ 2, 5, 10, 20 และ 30 วินาที ตัวเลือกเริ่ มต้นของการตัง้
ค่า นี้ คือ 2 วินาที
การตั้งค่า

ตัวอย่า ง

Auto (อัตโนมัต)ิ
(นานถึง 2 วินาที)

พระอาทิตย์ข้ ึน พระอาทิตย์ลง รุ่งอรุ ณ ยามค�่ำ ช่วง
สนธยา กลางคืน

2 sec, 5 sec, 10 sec

รุ่งอรุ ณ ยามค�่ำ ช่วงสนธยา การจราจรยามค�่ำ คืน
ชิง ช้ าสวรรค์ ดอกไม้ไฟ การวาดภาพด้วยไฟ

20 วินาที

ท้องฟ้ ายามค�่ำ คืน (พร้ อมแสงไฟ)

30 วินาที

ดาวบนท้องฟ้ ายามค�่ำ คืน ทางช้ างเผือก
(สภาวะที่มืดมิด)

เมื่อเปิ ดการตัง้ ค่า นี้ ภาพถ่ายทัง้ หมดจะถูกบันทึกพร้ อมกับไฟล์รู ปภาพ .jpg
เพื่อการดูแบบทันทีในกล้องของคุณ หรื อแชร์ กับ GoPro App และยังได้รั บการ
บันทึกเป็ นไฟล์ภาพถ่าย RAW (ไฟล์ดิบ) ในรู ปแบบของไฟล์ส กุล .gpr ที่อ้างอิง
มาจากฟอร์ แ มต .dng ของทาง Adobe ด้วย ไฟล์เหล่า นี้ ส ามารถน� ำไปใช้ได้กับ
Adobe Camera Raw (ACR) รุ่ น 9.7 หรื อใหม่กว่า นั ้นได้ และคุณ ยังสามารถน� ำ
ไปใช้ได้กับ Adobe Photoshop Lightroom CC (รุ่ น 2015.7 หรื อใหม่กว่า นั ้น)
และ Adobe Photoshop Lightroom 6 (รุ่ น 6.7 หรื อใหม่กว่า นั ้น) ได้อีกด้วย
รู ปแบบ RAW มีให้ใช้ในโหมดบันทึกแบบภาพถ่ายเท่า นั ้น
ตัวเลือกส� ำ หรั บการตัง้ ค่า นี้ คือ Off (ปิ ด) (ค่าเริ่ มต้น) และ On (เปิ ด)
เคล็ดลับมือโปร: ภาพถ่ายในรู ปแบบ .gpr จะบันทึกไว้ในต�ำแหน่ งเดียวกัน
และมีช่ ือไฟล์เดียวกันกับไฟล์ .jpg คุณ สามารถเข้า ถึงไฟล์เหล่า นี้ได้ด้วยการ
เสียบการ์ ด microSD ของคุณ เข้า กับการ์ ดรี ดเดอร์ แล้วท�ำ การค้นหาไฟล์ผ่า น
คอมพิวเตอร์ ของคุณ

PROTUNE
ในโหมดภาพถ่ายนั ้น Protune มีให้เลือกใช้ส� ำ หรั บทุกโหมดการถ่าย (ภาพถ่าย
กลางคืน และถ่ายรั ว) ข้อมูลการตัง้ ค่า ของ Protune ดูได้ที่ Protune (หน้ า 50)

เคล็ดลับมือโปร: ในการลดระดับความเบลอเมื่อใช้โหมดภาพถ่ายกลางคืน
ยึดกล้องของคุณ เข้า กับขาตัง้ สามขา ที่จับ Fusion หรื อพื้น ผิวอื่นที่มัน
่ คงและ
ไม่ขยับเขยื้อน
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โหมดไทม์แล็ปส์: โหมดการบันทึก

โหมดไทม์แล็ปส์ ประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: โหมดวิดโี อไทม์แล็ปส์
โหมดภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ (ค่าเริ่ มต้น) และโหมดภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ แต่ละโหมด
การถ่ายมีการตัง้ ค่าเฉพาะของตัวเอง คุณ สามารถดูร ายละเอียดเกี่ยวกับวิธี การ
เปลี่ยนการตัง้ ค่าได้ที่ การเปลี่ยนโหมดและการตัง้ ค่า (หน้ า 17)

ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์
ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ จะบันทึกภาพเป็ นชุดในช่วงเวลาที่ก�ำ หนดในขณะที่มีแ สง
น้ อย ชัตเตอร์ จะเปิ ดนานขึ้น เพื่อให้แ สงเข้ามากยิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่มีแ สง
น้ อย

วิดโี อไทม์แล็ปส์
โหมดวิดโี อไทม์แล็ปส์ ส ร้ างสรรค์วิดโี อขึ้น มาจากเฟรมภาพต่าง ๆ ที่ถ่ายไว้ใน
แต่ละช่วงเวลา ตัวเลือกนี้ ช่วยให้คุณ บันทึกเหตุการณ์ในแบบไทม์แล็ปส์ และชม
หรื อแบ่งปั นในรู ปแบบของวิดโี อได้ในทันที โหมดวิดโี อไทม์แล็ปส์ ถูกบันทึกได้ใน
ความละเอียดทัง้ สองรู ปแบบโดยปราศจากเสียง

ส� ำ หรั บโหมดภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ ช่วงเวลาที่เป็ นค่าเริ่ มต้น คืออัตโนมัติ และการ
ตัง้ ค่า ชัตเตอร์ เริ่ มต้น คือ 2 วินาที ส� ำ หรั บข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่า นี้

ความละเอียดที่เป็ นภาพเริ่ มต้น ส� ำ หรั บโหมดวิดโี อไทม์แล็ปส์คือ 5.2K30 โดยมี
ช่วงเวลาที่เป็ นค่าเริ่ มต้นตัง้ ไว้ที่ 0.5 วินาที ส� ำ หรั บข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่า นี้

ชัตเตอร์ (ไทม์แล็ปส์) (หน้ า 49)
ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์) (หน้ า 47)
Protune (หน้ า 50)

ความละเอียดวิดีโอของ Fusion (หน้ า 39)
ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์) (หน้ า 47)
ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์
ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ บันทึกภาพเป็ นชุดในช่วงเวลาเฉพาะ คุณ สามารถใช้โหมดนี้
บันทึกภาพของกิจกรรมต่าง ๆ จากนั ้น ค่อยท�ำ การเลือกภาพที่ดีที่สุดในภายหลัง
ช่วงเวลาที่เป็ นค่าเริ่ มต้นของโหมดภาพถ่ายไทม์แล็ปส์คือตัง้ ไว้ที่ 0.5 วินาที
ส� ำ หรั บข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่า นี้
ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์) (หน้ า 47)
Protune (หน้ า 50)
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โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ ค่า
ความละเอียดวิดโี อไทม์แล็ปส์และ FOV
ความละเอียดวิดโี อ (RES) หมายถึงจ�ำ นวนของเส้ น แนวนอนในวิดโี อ ตัวอย่าง
เช่ น 3K แปลว่า วิดโี อนั ้น มีเส้ นตามแนวนอนจ�ำ นวน 3000 เส้ น ซึ่งมีความกว้าง
เส้ น ละ 1504 พิกเซล จ�ำ นวนของเส้ น และพิกเซลที่มากขึ้น จะช่วยเพิ่มราย
ละเอียดและความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น ดังนั ้นวิดโี อความละเอียดที่ 5.2K จึงนั บ
ได้ว่ามีคุณ ภาพสูงกว่า วิดโี อที่ความละเอียด 3K เนื่ องจากประกอบไปด้วยเส้ น
ตามแนวนอน 5,228 เส้ น และแต่ละเส้ น มีความกว้างถึง 2,624 พิกเซล
ค่า ขอบเขตการมองเห็น (FOV) หมายถึงขอบเขตของฉาก (วัดเป็ นองศา) ที่จะ
ถูกบันทึกผ่า นเลนส์ ของกล้อง
โหมดวิดโี อไทม์แล็ปส์ บันทึกได้ในทุกความละเอียด
ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) ส�ำหรั บไทม์แล็ปส์
FOV ส� ำ หรั บโหมดการจับภาพแบบไทม์แล็ปส์ ทุกโหมดคือ ทรงกลม
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โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ ค่า
ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์)
การตัง้ ค่า ช่วงเวลาช่วยให้คุณ ก�ำ หนดระยะเวลาระหว่างการถ่ายในแต่ละเฟรม
ได้
โหมดภาพถ่ายไทม์แล็ปส์และโหมดวิดโี อไทม์แล็ปส์
ช่วงเวลาทีใ่ ช้ได้ส� ำ หรั บโหมดวิดโี อไทม์แล็ปส์คือ 0.5 (ค่าเริ่ มต้น), 1, 2, 5, 10, 30
และ 60 วินาที
ช่วงเวลา

ตัวอย่า ง

0.5-2 วินาที

การเล่นกระดานโต้คลื่น ขี่จักรยาน หรื อกีฬ าอื่น ๆ

2 วินาที

มุมถนนที่พลุกพล่า น

5-10 วินาที

ฉากก้อนเมฆหรื อนอกสถานที่ที่มีร ะยะเวลายาว

10-60 วินาที

กิจกรรมต่าง ๆ ที่กิน เวลานาน เช่ น โครงการ
ก่อสร้ างหรื อศิลปะ
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โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ ค่า
ช่วงเวลาของโหมดภาพถ่ายไนท์แล็ปส์
ช่วงเวลาจะก�ำ หนดอัตราของการถ่ายภาพ ช่วงเวลาของ Night Lapse (ไนท์
แล็ปส์) ที่ตัง้ ได้คือ Auto (อัตโนมัต)ิ , 4, 5, 10, 15, 20 และ 30 วินาที และแบบ 1,
2, 5, 30 และ 60 นาที
Auto (อัตโนมัต)ิ (ค่าเริ่ มต้น) จะช่วยให้ ช่วงเวลาตรงกับการตัง้ ค่า ชัตเตอร์ เช่ น
ถ้า ชัตเตอร์ ถูกตัง้ ค่าไว้อยู่ที่ 10 วินาทีและช่วงเวลาถูกตัง้ เป็ น อัตโนมัติ กล้อง
ของคุณจะท�ำ การถ่ายภาพในทุก ๆ 10 วินาที ภาพถ่ายทุกภาพจะมีความ
ละเอียดอยู่ที่ 18MP
ช่วงเวลา

ตัวอย่า ง

อัตโนมัติ

เหมาะส� ำ หรั บการเปิ ดรั บแสงทุกประเภท สามารถ
บันทึกภาพได้อย่างรวดเร็ ว ขึ้น อยู่กับการตัง้ ค่า ของ
Shutter (ชัตเตอร์)

4-5 วินาที

ฉากเมืองตอนเย็น แสงไฟถนน หรื อฉากการ
เคลื่อนไหว

10-15 วินาที

หรีไ่ ฟด้วยการเปลี่ยนฉากที่ ช้ า เช่ น ก้อนเมฆตอน
กลางคืนที่มีดวงจันทร์ ส่องสว่าง

20-30 วินาที

ภาวะแสงน้ อยมากหรื อการเปลี่ยนฉากที่ ช้ ามาก
เช่ น ดาวที่มีแ สงต�่ำ หรื อแสงไฟจากถนน

โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ ค่า
ชัตเตอร์ (ไทม์แล็ปส์)
เมื่ออยู่ในโหมดไทม์แล็ปส์ (Time Lapse Mode) การตัง้ ค่า นี้ จะใช้ได้เฉพาะกับ
ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ (Night Lapse Photo) เท่า นั ้น ชัตเตอร์ ช่วยให้คุณ สามารถ
ก�ำ หนดระยะเวลาที่ ชัตเตอร์ เปิ ดได้ ตัวเลือกเริ่ มต้นของการตัง้ ค่า นี้ คือ 2 วินาที
ใช้ตารางนี้ เพื่อ ช่วยให้คุณ เลือกการตัง้ ค่าที่เหมาะสมที่สุดส� ำ หรั บกิจกรรมของ
คุณได้:
การตั้งค่า

ตัวอย่า ง

Auto (อัตโนมัต)ิ
(นานถึง 2 วินาที)

พระอาทิตย์ข้ ึน พระอาทิตย์ลง รุ่งอรุ ณ ยามค�่ำ ช่วง
สนธยา กลางคืน

2 sec, 5 sec, 10 sec

รุ่งอรุ ณ ยามค�่ำ ช่วงสนธยา การจราจรยามค�่ำ คืน
ชิง ช้ าสวรรค์ ดอกไม้ไฟ การวาดภาพด้วยไฟ

15 วินาที, 20 วินาที

ท้องฟ้ ายามค�่ำ คืน (พร้ อมแสงไฟ)

30 วินาที

ดาวบนท้องฟ้ ายามค�่ำ คืน ทางช้ างเผือก (สภาวะ
ที่มืดมิด)

เคล็ดลับมือโปร: ในการลดระดับความเบลอเมื่อใช้โหมดภาพถ่ายไนท์แล็ปส์
ยึดกล้องของคุณ เข้า กับขาตัง้ สามขา ที่จับ Fusion หรื อพื้น ผิวอื่นที่มัน
่ คงและ
ไม่ขยับเขยื้อน
PROTUNE
ใน Time Lapse Mode (โหมดไทม์แล็ปส์) Protune นั ้น มีให้เลือกใช้ในโหมด
การบันทึก Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์) และ Night Lapse Photo
(ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์) ข้อมูลการตัง้ ค่า ของ Protune ดูได้ที่ Protune (หน้ า 50)
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PROTUNE
Protune ปลดล็อกสมรรถนะของกล้องอย่างเต็มรู ปแบบ เพื่อให้ได้ภาพคุณ ภาพ
น่ าทึ่งและวิดโี อและภาพถ่ายระดับโรงภาพยนตร์ ที่ถูกปรั บให้มีประสิ ทธิภาพดี
ที่สุดส� ำ หรั บงานสร้ างสรรค์ร ะดับมืออาชี พ Protune ช่วยให้ผู้ส ร้ างสรรค์ผลงาน
ท�ำงานได้ส ะดวก และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น อย่างไม่เคยมีมาก่อน
Protune ใช้ร่ วมกันได้กับเครื่ องมือปรั บสี ร ะดับมืออาชี พ, Fusion Studio, และ
ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดโี อและภาพถ่ายอื่น ๆ
Protune ช่วยให้คุณ สามารถควบคุมกล้องด้วยมือในส่ วนของ ISO และการ
ชดเชยแสง เพื่อการควบคุมหรื อการปรั บแต่งอื่น ๆ ส� ำ หรั บภาพวิดโี อ และ
ภาพถ่ายของคุณ
PROTUNE
Protune พร้ อมใช้งานในการตัง้ ค่า ขัน
้ สูงส� ำ หรั บโหมดบันทึกที่ร องรั บ ตัวเลือก
ส� ำ หรั บการตัง้ ค่า นี้ คือ Off (ปิ ด) (ค่าเริ่ มต้น) และ On (เปิ ด) เมื่อ Protune เปิ ด
] จะปรากฏบนจอภาพของกล้อง
การท�ำงานอยู่ [
Protune ไม่ส ามารถใช้งานได้ในโหมดวิดโี อไทม์แล็ปส์ Protune นั ้นใช้ได้กับ
วิดโี อและภาพถ่ายทุกความละเอียด
การเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ท�ำในการตัง้ ค่า Protune นี้ จะมีผลกับเฉพาะโหมดการ
บันทึกที่คุณได้ท�ำ การเปลี่ยนแปลงให้เท่า นั ้น ตัวอย่างเช่ น การเปลี่ยนแปลงค่า
การชดเชยแสงส� ำ หรั บภาพถ่ายกลางคืนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการชดเชยแสง
ส� ำ หรั บการถ่ายรั ว

PROTUNE
ISO
ISO ช่วยก�ำ หนดความไวแสงของกล้อง ซึ่งท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
ความสว่างและน้ อยส์ ของภาพที่ปรากฏ น้ อยส์ ของภาพถ่ายหมายถึงอาการจุด
รบกวนที่ก่อให้เกิดความหยาบของภาพ
ในภาวะแสงน้ อย ค่า ISO ที่สูงกว่า จะส่งผลให้ภาพสว่าง แต่เกิดน้ อยส์ ของภาพ
มากขึ้น ค่า ISO ที่ต่�ำ จะท�ำให้น้ อยส์ ของภาพต�่ำ แต่ภาพทีไ่ ด้จะมีลักษณะมืด
เมื่อคุณได้ท�ำ การเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่า นี้ จอภาพแบบสั มผัส จะแสดงผลที่ปรั บ
เปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที
ค่า ISO ส� ำ หรั บภาพถ่าย:
100

200

800
ภาพสว่างขึ้น น้ อยส์
ของภาพมากขึ้น

ค่า ISO ส� ำ หรั บวิดโี อ:
400
ภาพมืดขึ้น
น้ อยส์ของภาพน้ อยลง

50

400

ภาพมืดขึ้น
น้ อยส์ของภาพน้ อยลง

1600

6400
ภาพสว่างขึ้น น้ อยส์
ของภาพมากขึ้น
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PROTUNE
ค่า ISO นั ้นขึ้นอยู่กับการตัง้ ค่าของ Shutter (ชัตเตอร์):
• ตัง้ ค่าชัตเตอร์ เป็ น Auto (อัตโนมัติ): ค่า ISO ที่คุณเลือกนี้ ใช้เป็ นค่า ISO
สูงสุด ค่า ISO ที่ใช้งานจริงอาจจะต�่ำกว่านั ้นได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมแสง
ค่า ISO ที่มีให้เลือกคือ 6400, 3200, 1600, 1200, 800, 400
• ชัตเตอร์ไม่ถูกตัง้ ค่าเป็ นอัตโนมัติ: ค่า ISO ที่คุณเลือกนั ้นใช้เป็ นค่า ISO สูงสุด
] ตรงด้านล่างของหน้ าจอเพื่อล็อกค่าไว้ ค่า ISO
นอกเสียจากคุณจะแตะ [
ที่มีให้เลือกคือ 6400, 3200, 1600, 1200, 800 และ 400
EXPOSURE VALUE COMPENSATION
(EV COMP - การชดเชยแสง)
Exposure Value Compensation (การชดเชยค่า รั บแสง) ส่งผลกับความสว่าง
ของวิดโี อและรู ปภาพของคุณ การปรั บแต่งค่าในส่ วนนี้ ส ามารถช่วยเพิ่ม
คุณ ภาพผลงาน เมื่อต้องท�ำ การถ่ายท�ำในสภาพแวดล้อมของแสงที่มีความแตก
ต่างสูง
ตัวเลือกส� ำ หรั บการตัง้ ค่า นี้ มีร ะยะตัง้ แต่ -2.0 ถึง +2.0 การตัง้ ค่าเริ่ มต้น คือ 0
ค่าที่สูงกว่า จะท�ำให้ภาพสว่างมากยิ่งขึ้น
เคล็ดลับมือโปร: การชดเชยค่า รั บแสง จะปรั บแต่งความสว่างภายใต้การตัง้ ค่า
ISO ที่มีอยู่ หากความสว่างได้ถึงขอบเขตค่า ISO ในสภาพแวดล้อมที่มีแ สงน้ อย
แล้ว การเพิ่มการชดเชยค่า รั บแสงจะไม่ส่งผลใด ๆ ในการเพิ่มความสว่างต่อ
เนื่ อง เลือกค่า ISO ในระดับสูง
RESET (รีเซ็ต)
ตัวเลือกนี้ จะท�ำ การล้างการตัง้ ค่า Protune ทัง้ หมดให้กลับเป็ นค่า พื้นฐาน
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การตัง้ ค่า GOPRO ของคุณ
คุณ สามารถตัง้ ค่า กล้องของคุณได้ในแบบที่คุณ ต้องการ ตัง้ แต่การเปลี่ยนความ
ดังของเสียงเตือนไปจนถึงการปิ ดไฟสถานะ
การเปลี่ยนค่าตัวเลือกต่า ง ๆ
1. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
] จากนั ้น
] เพื่อเลือก
กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
]
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Preferences [
3. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงการตัง้ ค่า คุณ ต้องการเปลี่ยน
4. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือกตัวเลือกใหม่
5. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Done
] เพื่อเลือก
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
BEEP VOLUME (ความดังเสียงเตือน)
ตัง้ ค่า ความดังของเสียงเตือนต่าง ๆ ของ GoPro ตัวเลือกการตัง้ ค่า นี้ คือ ปิ ด, ต�่ำ,
กลาง และสูง (ค่าเริ่ มต้น)
LED
ก�ำ หนดว่าไฟสถานะใดบ้ างที่จะกระพริ บ ตัวเลือกการตัง้ ค่า นี้ คือ เปิ ดทัง้ หมด
(ค่าเริ่ มต้น) และปิ ดทัง้ หมด
เคล็ดลับมือโปร: ปิ ดไฟสถานะหากคุณ ก�ำลังบันทึกภาพในพื้นที่ที่มีหน้ าต่าง
หรื อกระจกที่อาจท�ำให้เกิดภาพสะท้อนในภาพที่ถ่ายออกมา

53

การตัง้ ค่า GOPRO ของคุณ
วันที่

เวลา

วันที่และเวลาจะได้รั บการอัพเดตโดยอัตโนมัติเ มื่อคุณ เชื่อมต่อกล้องของคุณ กับ
GoPro App หรื อ Fusion Studio อย่างไรก็ตามคุณ สามารถเปลี่ยนค่าเหล่า นี้ได้
ด้วยตัวเองหากคุณ ต้องการ
หมายเหตุ: หากคุณได้ถอดแบตเตอรี่ออกไปจากกล้องเป็ นระยะเวลานาน คุณต้องท�ำการรีเซ็ตค่า
วันที่และเวลาใหม่ (ท�ำแบบอัตโนมัติหรือด้วยตัวเอง)

GPS
บันทึกสถานที่ที่วิดโี อและภาพถ่ายของคุณได้ถูกบันทึกไว้ เพื่อดูข้อมูลดังกล่า ว
ให้คุณ เปิ ดชมวิดโี อหรื อภาพถ่ายผ่า นแอพพลิเคชั นของเดสก์ท็อปหรื ออุปกรณ์
เคลื่อนที่ที่ส ามารถใช้คุณ สมบัติดังกล่า วได้ เยี่ยมชม gopro.com/help เพื่อดู
รายละเอียด

การตัง้ ค่า GOPRO ของคุณ
ไฟหน้า จอสถานะกล้อง
ควบคุมแสงฉากหลังบนหน้ าจอสถานะกล้อง ตัวเลือกที่มีคือ On (เปิ ด) (ค่าเริ่ ม
ต้น) และ Off (ปิ ด)
LANGUAGE (ภาษา)
ตัง้ ค่าภาษาที่ปรากฏบนตัวกล้อง การตัง้ ค่าในส่ วนนี้ จะสามารถใช้งานได้เ มื่อ
คุณ เชื่อมต่อ Fusion กับ GoPro App อ่า นรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่อเข้ากับ
GoPro App (หน้ า 33)

การตัง้ ค่าในส่ วนนี้ จะสามารถใช้งานได้เ มื่อคุณ เชื่อมต่อ Fusion กับ GoPro App
อ่า นรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่อเข้ากับ GoPro App (หน้ า 33)
รู ปแบบวิดโี อ
ตัง้ ค่าเฟรมเรตตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่กล้องของคุณจะใช้ในการถ่ายและเปิ ดชม
วิดโี อผ่า น TV/HDTV การเลือกตัวเลือกภูมิภาคที่เหมาะสมช่วยป้ องกันไม่ให้
เกิดการสั ่นไหวเมื่อท�ำ การถ่ายวิดโี อภายในอาคาร
การตั้งค่า

ค�ำอธิบาย

NTSC (ค่า พื้นฐาน)

เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อเปิ ดชมวิดโี อของคุณ ผ่า น TV
แบบ NTSC (โทรทัศ น์ ส่ วนใหญ่ในอเมริ กาเหนื อ)

PAL
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เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อเปิ ดชมวิดโี อของคุณ ผ่า น
ทีวีแบบ PAL (โทรทัศ น์ ส่ วนใหญ่ทไี่ ม่ได้อยู่ใน
อเมริ กาเหนื อ)
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ข้อความทีส
่ �ำคัญต่าง ๆ

การรีเซ็ต GOPRO ของคุณ

Fusion เตือนให้คุณทราบเมื่อเกิดปั ญหากับกล้องหรื อการ์ ด microSD ข้อความที่
ส� ำ คัญต่าง ๆ ที่คุณ อาจเห็น อยู่ในรายการด้า นล่างนี้

การรี สตาร์ ท GOPRO ของคุณ
หากกล้องของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่ม โหมด [
] ค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อ
ปิ ดกล้องแล้วเปิ ดกล้องอีกครัง้ ทัง้ นี้ การตัง้ ค่าทุกอย่างจะยังคงไว้ตามเดิมเมื่อ
ท�ำ การรี สตาร์ ทกล้อง

ข้อความแจ้งอุณหภูมิ
TOO HOT SHUTTING
DOWN

ข้อความจะปรากฏบนหน้ าจอสถานะของกล้องเมื่อกล้อง
ร้ อนเกินไปและจ�ำเป็ นต้องลดความร้ อน ควรวางกล้อง
ทิ้งไว้ให้เย็น ลงก่อนที่จะพยายามใช้งานใหม่อีกครัง้ กล้อง
ของคุณ ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสภาพความร้ อนสูงและ
จะปิ ดการท�ำงานหากจ�ำเป็ น

ไอคอนเตือนให้ซ่อมไฟล์

FILE DAMAGED

ถ้า การถ่ายวิดโี อหยุดโดยกะทันหัน และไม่ส ามารถ
ท�ำ การบันทึกไฟล์วิดโี อได้ ไฟล์ดังกล่า วอาจเกิดความ
เสียหายขึ้น หากมีไฟล์เสียหาย กล้องจะแสดงข้อความ
FILE DAMAGED กดปุ่ม ชัตเตอร์ เพื่อซ่อมแซมไฟล์ เมื่อ
ขัน
้ ตอนนี้ เสร็ จสิ้ น จะมีข้อความปรากฏขึ้น มาว่า การ
ซ่อมแซมนั ้น ส� ำเร็ จหรื อล้มเหลว ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อ
ท�ำ การใช้งานกล้องต่อ

ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการ์ด MICROSD

NO SD

ไม่มีการ์ ดอยู่ในตัวกล้อง กล้องจ�ำเป็ นต้องใช้การ์ ด
microSD microSDHC หรื อ microSDXC (มีจ�ำ หน่ ายแยก
ต่างหาก) เพื่อถ่ายวิดโี อและภาพต่าง ๆ ข้อความนี้ร ะบุว่า
ไม่มีการ์ ดภายในกล้อง

SD CARDS
FULL

การ์ ดบันทึกเต็มความจุแล้ว ลบไฟล์บ างส่ วนออกหรื อ
เปลี่ยนใช้การ์ ดตัวอื่น

SD ERROR
(การ์ ดหน่ วย
ความจ�ำผิด
พลาด)

กล้องไม่ส ามารถอ่า นรู ปแบบของการ์ ดได้ ฟอร์ แ มตการ์ ด
ใหม่ในในกล้อง
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การรีเซ็ตการตั้งค่าทัง
้ หมดให้เป็ นค่าเริ่มต้น
ตัวเลือกนี้ จะรี เซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมดในกล้องของคุณให้กลับไปเป็ นค่า ปริ ยาย
ยกเว้นข้อมูลวันที่ เวลา และชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่า นกล้องของคุณ
1. เชื่อมต่อ Fusion กับ GoPro App
2. เปิ ดการตัง้ ค่า จากนั ้น แตะ Reset Defaults อ่า นรายละเอียดได้ที่ การเชื่อม
ต่อกับอุปกรณ์ อ่ ืน (หน้ า 33)
การรีเซ็ตการเชื่อมต่อ
ตัวเลือกนี้ จะท�ำ การลบล้างข้อมูลการเชื่อมต่อของคุณ และรี เซ็ตรหัสผ่า นของ
กล้องด้วย หากคุณท�ำ การรี เซ็ตการเชื่อมต่อแล้ว คุณ ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ
ที่คุณ ต้องการเชื่อมต่อกับ GoPro ของคุณ เสียใหม่
1. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
] จากนั ้น
] เพื่อเลือก
กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
]
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Connections [
3. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Reset
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
4. กดปุ่ม โหมด [
] เพื่อไฮไลท์ Reset จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อ
เลือก Fusion จะรี เซ็ตการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติและปิ ดเครื่ อง

57

การรีเซ็ต GOPRO ของคุณ

การติดตัง้ กล้อง

การรีเซ็ตกลับสู่ค่าเริ่มต้น
ท�ำตามขัน
้ ตอนด้า นล่างเพื่อรี เซ็ตการตัง้ ค่าทุกอย่างรวมถึงรหัสผ่า นของกล้อง
และยกเลิกการลงทะเบียนกล้องเข้า กับบั ญ ชี GoPro Plus ของคุณ ด้วย ตัวเลือก
นี้ มีประโยชน์ เ มื่อคุณ ต้องการขายกล้องต่อให้บุคคลอื่น และต้องการรี เซ็ตกล้อง
ให้กลับไปอยู่ในสภาพแรกเริ่ ม

การติดตั้งกล้องเข้ากับ ฐานยึด FUSION
ฐานยึด Fusion ช่วยให้การติดกล้องเข้า กับพื้น ผิวโค้งหรื อพื้น ผิวเรี ยบ เช่ น
จักรยาน พาหนะ หรื ออุปกรณ์ ต่าง ๆ สามารถท�ำได้อย่างง่ายดาย Fusion มี
คุณ สมบัติกันน�้ ำได้ที่ 5 เมตร เมื่อเปิ ดฝาไว้ โดยไม่จ�ำเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ เสริ ม
ใด ๆ เมื่อใช้กล้องในน�้ ำหรื อใกล้กับน�้ ำ

1. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Settings [
] จากนั ้น
กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
2. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Preferences [
]
3. กดปุ่ม โหมด [
] ซ�้ ำ ๆ จนกว่า จะถึงตัวเลือก Reset
จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือก
] เพื่อ
4. กดปุ่ม โหมด [
] เพื่อไฮไลท์ Reset จากนั ้นกดปุ่ม ชัตเตอร์ [
เลือก Fusion จะกลับไปใช้การตัง้ ค่าที่มาจากโรงงานโดยอัตโนมัติและรี
สตาร์ ท
การเรี ยกคืนการตัง้ ค่า จากโรงงานไม่เป็ นการลบข้อมูลผลงานทัง้ หมดออกจาก
การ์ ด microSD ของคุณ หากคุณ ต้องการล้างข้อมูลการ์ ด microSD ของคุณ ให้
อ่า น การฟอร์แมตการ์ด microSD ของคุณใหม่ (หน้ า 9)
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ฐานยึด Fusion โค้ง

ฐานยึด Fusion ราบ

1. ติด ฐานยึด Fusion กับพื้น ผิวแห้ง สะอาด และเรี ยบ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
ท�ำตาม แนวทางการยึดกล้อง (หน้ า 60)
2. ใช้ส กรู หัวแม่มือเพื่อติด ขายึดบน Fusion กับฐานยึด
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การติดตัง้ กล้อง
แนวทางการยึดกล้อง
ปฏิบัติตามคู่มือนี้ เ มื่อท�ำ การติดตัง้ ขายึดกล้องแบบแผ่นกาว:
• ท�ำ การติดแผ่นกาวล่วงหน้ าอย่างน้ อย 24 ชัว
่ โมง ก่อนการใช้งาน
• แผ่นกาวต้องใช้ส� ำ หรั บติดตัง้ บนพื้น ผิวเรี ยบเท่า นั ้น พื้น ผิวที่มีรู พรุ นหรื อ
ขรุ ขระจะท�ำให้การยึดติดไม่ส มบูร ณ์ เมื่อท�ำ การติดฐานยึดพร้ อมแผ่นกาว
ให้กดฐานยึดลงบนพื้น ผิวอย่างแน่ นหนา และตรวจสอบให้แน่ ใจว่า พื้น ผิว
นั ้นได้ท�ำ การสั มผัส กับตัวยึดทัง้ หมด
• ติดแผ่นกาวส� ำ หรั บยึดบนพื้น ผิวที่ส ะอาดและแห้งเท่า นั ้น แว็กซ์ น�้ ำมัน
คราบสกปรก และเศษฝุ่นนั ้นจะท�ำให้อัตราการยึดติดลงลง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
การยึดติดทีไ่ ม่มัน
่ คง และเป็ นสาเหตุให้การติดตัง้ ล้มเหลวได้
• ติดแผ่นกาวส� ำ หรั บยึดในสภาวะอุณหภูมิห้อง แผ่นกาวยึดจะไม่ส ามารถ
ยึดติดได้อย่างเหมาะสม หากสั มผัส กับสภาวะหรื อพื้น ผิวที่หนาวเย็น หรื อ
เปี ยกชื้ น
• ตรวจสอบข้อบังคับและกฎหมายของรั ฐและในท้องถิ่น เพื่อให้มัน
่ ใจว่า การ
ติดตัง้ กล้องกับอุปกรณ์ (เช่ น อุปกรณ์ ล่าสัตว์) นั ้นได้รั บอนุ ญ าต ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่จ�ำ กัดการใช้งานอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อกล้องอยู่เสมอ
• ระหว่างท�ำ กิจกรรมทางน�้ ำ ให้ใช้ส ายคล้องกล้อง (จ�ำ หน่ ายแยก) เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้กล้องลอยน�้ ำ

การติดตัง้ กล้อง
ค�ำเตือน: ไม่แนะน�ำให้ใช้ฐ านยึด Fusion โค้งส�ำหรั บการติดบน
หมวกนิรภัย ในการยึด Fusion บนหมวกนิรภัย ให้ใช้ฐ านยึด
พร้อมแผ่นกาวติดพื้นผิวโค้งและสลักยึดกล้อง อุปกรณ์เหล่านี ม
้ ี
อยูใ่ นถุงอุปกรณ์เสริม ซึ่งมีจ�ำหน่ายแยกที่ gopro.com

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ อย่าใช้สายคล้องกล้องเมื่อท�ำการยึด
กล้องกับหมวกนิรภัย อย่าติดตั้งกล้องบนสกีหรือสโนว์บอร์ด
โดยตรง

ส� ำ หรั บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ ยึด เข้าไปอ่า นได้ที่ gopro.com
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การติดตัง้ กล้อง
ค�ำเตือน: หากคุณต้องการยึดกล้องด้วยขายึด GoPro หรือสาย
รัดกล้องส�ำหรั บหมวกนิรภัย จงเลือกใช้ หมวกนิรภัยทีไ่ ด้รั บ
มาตรฐานความปลอดภัยอยู่เสมอ

การติดตัง้ กล้อง
ติดตั้ง ขายึด ใหม่อีกครัง
้
ขายึด ให้คุณ สามารถติดตัง้ Fusion กับขายึด GoPro ได้
1. เลื่อน ขายึด เข้าไปในกล้อง

เลือกหมวกนิรภัยที่เหมาะสมกับกีฬาที่คุณเล่นหรือกิจกรรมที่
คุณท�ำ และตรวจสอบให้ม่ันใจว่าหมวกนิรภัยมีขนาดพอดีส�ำหรั บ
คุณ ตรวจสอบหมวกนิรภัยของคุณให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
เสมอ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยของผู้ผลิต
หมวกนิรภัยที่คุณใช้อยู่
ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยใด ๆ ที่เคยผ่านการกระแทกที่รุ นแรงมา
ก่อน ไม่มีหมวกนิรภัยใดสามารถป้ องกันอาการบาดเจ็บได้ใน
ทุกอุบัติเหตุ

2. กดสลักให้เข้าที่

การน�ำ ขายึด ออก
การน� ำ ขายึด ออกช่วยให้คุณ สามารถติด Fusion ที่ด้า นล่างของกล้องได้
1. ดัน สลักบน ขายึด ขึ้น

2. เลื่อน ขายึด ออกจากกล้อง
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การถอดฝาข้าง

ในบางสถานการณ์ เช่ น เมื่อจับภาพผลงานในขณะชาร์ จ Fusion การถอด ฝา
ข้าง เพื่อให้ส ามารถใช้งานพอร์ตเชื่อมต่อ USB-C ได้อ าจเป็ นประโยชน์

การใส่ ฝาข้ า ง กลับ
1. กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้และยืดสลักบนฝาออก

ค�ำเตือน: น�ำ ฝาข้ า ง ออกเมื่อท�ำการใช้กล้องในสภาพแวดล้อมที่
แห้ง และไร้ฝุ่นเท่านัน
้ เมื่อฝาปิ ดกล้องถูกเปิ ดหรือเอาออก กล้อง
จะไม่กันน�ำ้ อย่าใช้กล้องขณะที่ฝาแบตเตอรี่ นัน
้ ฝาแบตเตอรี่
เปิ ดอยู่โดยเด็ดขาด

การน�ำ ฝาข้า ง ออก
1. กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้และเลื่อนเพื่อเปิ ดฝา
2. ดึงฝาออกจากตัวกล้อง
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2. กดสลักดังกล่า วให้เข้า กับแถบสีเงิน เล็ก ๆ บนตัวกล้อง
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การบ�ำรุงรักษา
ท�ำตามค�ำแนะน� ำต่อไปนี้ เพื่อให้ได้ซ่ ึงประสิ ทธิภาพสูงสุดจากกล้องของคุณ :
• เก็บกล้องไว้ใน กล่อง Fusion เมื่อไม่ได้ใช้งานเสมอ เนื่ องจากเลนส์เป็ นแบบ
เปิ ดให้เห็น เพื่อจับผลงานแบบทรงกลมและไม่มีอะไรป้ องกัน การรั บประกัน
ไม่ครอบคลุมถึงรอยขีดข่วนบนเลนส์
• ในการปกป้ องเลนส์ จากความเสียหาย ห้ามวาง Fusion ทางด้า นหน้ าหรื อ
ด้า นหลังกล้อง ให้มัน
่ ใจไม่ได้วางเลนส์โดยสั มผัส กับพื้น ผิวใด ๆ

การบ�ำรุงรักษา
• เพื่อคุณ ภาพเสียงที่ดีที่สุด ให้เขย่า กล้องหรื อเป่ าท�ำ ความสะอาดรูไมโครโฟน
ให้ปราศจากน�้ ำหรื อฝุ่น ละออง เพื่อป้ องกัน ความเสียหายต่อระบบกันน�้ ำ
ภายใน ห้ามใช้ลมอัดอากาศเพื่อเป่ าเข้าไปในรูไมโครโฟน
• หลังจากใช้งานกล้องในน�้ ำเค็มทุกครัง้ ให้ล้างกล้องในน�้ ำสะอาดแล้วเช็ดให้
แห้งด้วยผ้าเนื้ อนุ่ ม

• ท�ำ ความสะอาดเลนส์ด้วยการเช็ดด้วยผ้าที่นุ่ มและไม่เป็ นขุย หากมีเศษฝุ่น
ติดอยู่ร ะหว่างเลนส์ กับขอบของเลนส์ ให้ล้างด้วยน�้ ำหรื อใช้ลมเป่ าไล่เศษฝุ่น
นั ้น ออก ห้ามใช้วัสดุใด ๆ แคะตรงบริ เวณเลนส์โดยเด็ดขาด
• เมื่อไม่ได้ใช้งาน Fusion ให้เก็บไว้ใน กล่อง Fusion เพื่อป้ องกัน เลนส์ จาก
ความเสียหาย
• กล้องสามารถกันน�้ ำได้ 5 เมตร โดยไม่ต้องใช้กรอบใด ๆ ตรวจสอบให้มัน
่ ใจ
ว่าฝาปิ ดสนิทเรี ยบร้ อย ก่อนจะใช้กล้องในน�้ ำ โคลน หรื อทราย
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มีเศษฝุ่นไปติดอยู่ตรงขอบของฝากล้อง ก่อนที่จะ
ท�ำ การปิ ดฝากล้อง ใช้ผ้าเช็ดท�ำ ความสะอาดเสียก่อนหากมีฝุ่นติดอยู่
• ก่อนท�ำ การเปิ ดฝา ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า กล้องนั ้น แห้งสนิทหรื อไม่มีเศษฝุ่น
เกาะอยู่ หากจ�ำเป็ น ล้างกล้องให้ส ะอาดด้วยน�้ ำจากนั ้น เช็ดด้วยผ้าให้แห้ง
• ถ้ามีคราบทรายหรื อเศษฝุ่น เกาะแน่ น อยู่ตรงบริ เวณ จุ่มตัวกล้องลงในน�้ ำ
อุ่น ประมาณ 15 นาที แล้วล้างท�ำ ความสะอาดคราบเหล่า นั ้น ออกเสียก่อนที่
จะเปิ ดฝากล้อง

66

67

ข้อมูลแบตเตอรี่

ข้อมูลแบตเตอรี่

การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
จะมีข้อความแจ้งเตือนบนจอแสดงสถานะเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่ นั้น เหลือต�่ำ
กว่า 10% เมื่อแบตเตอรี่ เหลือ 0% ขณะก�ำลังบันทึก กล้องจะท�ำ การบันทึกไฟล์
และปิ ดการท�ำงาน

การเก็บรักษาแบตเตอรี่
กล้องประกอบไปด้วยส่ วนประกอบที่เสียหายได้ง่าย รวมถึงแบตเตอรี่ หลีก
เลี่ยงไม่ให้กล้องสั มผัส กับอุณหภูมิที่หนาวหรื อร้ อนมาก ๆ อุณหภูมิที่ต่�ำ หรื อสูง
มากนั ้น อาจท�ำให้อายุการท�ำงานของแบตเตอรี่ นั้น สั ้น ลง หรื ออาจท�ำให้กล้อง
ไม่ส ามารถท�ำงานได้ปกติ ชัว
่ คราว หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรื อ
ความชื้ นอย่างรวดเร็ วเมื่อใช้งานกล้อง เนื่ องจากอาจเกิดการควบแน่ น ภายใน
กล้องได้

ปฏิบัติตามค�ำแนะน� ำต่อไปนี้ เพื่อท�ำให้แบตเตอรี่ นั้นใช้งานได้นานขึ้น:
• ปิ ดการเชื่อมต่อแบบไร้ ส าย
• ปิ ด GPS
• ปิ ด Protune
• ใช้ QuikCapture (หน้ า 24)
การถ่ายภาพขณะท�ำการชาร์ จ
การใช้ส าย USB-C ที่มีมาพร้ อมกับกล้อง คุณจะสามารถบันทึกวิดโี อและ
ภาพถ่ายได้ในขณะที่กล้องเสียบอยู่กับเครื่ องชาร์ จ USB, GoPro Supercharger,
เครื่ องชาร์ จอื่น ๆ ของ GoPro หรื อ ชุดพลังงานแบบพกพา GoPro ถึงแม้ว่า
แบตเตอรี่ จะไม่ได้รั บการชาร์ จระหว่างที่คุณท�ำ การบันทึกภาพก็ตาม แต่คุณ
สามารถใช้วิธีต่าง ๆ ข้างต้นในการให้พลังงานแก่ตัวกล้องเพื่อยืดระยะเวลา
ในการบันทึกภาพให้ได้ยาวนานขึ้น แบตเตอรี่ จะด�ำเนิ นการชาร์ จต่อเมื่อคุณ
หยุดท�ำ การถ่ายภาพ (ทว่า คุณไม่ส ามารถท�ำ การบันทึกขณะชาร์ จกล้องผ่า น
คอมพิวเตอร์ได้)
หมายเหตุ: กล้องจะไม่กันน�้ ำขณะที่ท�ำ การชาร์ จเนื่ องจากฝาข้างของกล้อง
นั ้น เปิ ดอยู่
ค�ำเตือน: การใช้ท่ีช าร์ จติดผนั งอื่นทีไ่ ม่ใช่ของ GoPro อาจ
สร้ า งความเสียหายให้แก่แบตเตอรี่ ของกล้อง GoPro และส่ง
ผลให้เกิดไฟลุกไหม้ หรือการรั่ วซึมได้ นอกเหนือจากที่ช าร์ จ
Supercharger ของ GoPro (มีจ�ำหน่ายแยกต่า งหาก) แล้ว ให้
ใช้ท่ีช าร์ จดังต่อไปนีเ้ ท่านัน
้ : Output 5V 1-3A หากคุณไม่ทราบ
แรงดัน และกระแสไฟฟ้ าของที่ช าร์ จของคุณ ให้ช าร์ จกล้องผ่าน
คอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ทีไ่ ด้รั บแทน
68

อย่าท�ำให้กล้องหรื อแบตเตอรี่ แห้งด้วยการใช้แหล่งพลังงานความร้ อนภายนอก
อย่างไมโครเวฟหรื อไดร์ เป่ าผม ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกล้องหรื อแบตเตอรี่
อัน เกิดจากการสั มผัส กับของเหลวภายในกล้องนั ้นไม่อยู่ภายใต้การรั บประกัน
ห้ามจัดเก็บแบตเตอรีไ่ ว้ร่ วมกับวัตถุที่เป็ นโลหะ เช่ น เหรี ยญ กุญแจ หรื อสร้ อย
คอ อาจเกิดไฟไหม้ข้ ึนได้หากขัว
้ ของแบตเตอรีไ่ ด้สั มผัสเข้า กับวัตถุที่เป็ นโลหะ
ห้ามท�ำ การดัดแปลงกล้องโดยไม่ได้รั บอนุ ญ าต การกระท�ำ ดังกล่า วอาจลด
ประสิ ทธิภาพความปลอดภัย ฝ่ าฝื นกฎระเบียบข้อบังคับ และอาจท�ำให้การรั บ
ประกัน เป็ นโมฆะ
ค�ำเตือน: ห้ามท�ำตก แยกชิ น
้ ส่วน เปิ ดดู ทุบ งอ ท�ำให้ผิดรู ป
เจาะรู ตัดให้เป็ นชิ น
้ ใช้คลื่นไมโครเวฟ เผา หรือทาสีตัวกล้อง
หรือแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด ห้ามสอดวัตถุใด ๆ ไปตรงบริเวณ
แบตเตอรี่ ขณะที่กล้องเปิ ดอยู่ ห้ามใช้กล้องหรือแบตเตอรี่ ทไ่ี ด้
รั บความเสียหาย เช่ น มีรอยแตก รู ร่ั ว หรือความเสียหายที่เกิด
จากน�ำ้ การแยกชิ น
้ ส่วนหรือเจาะรูแบตเตอรี่อาจท�ำให้เกิดการ
ระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
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วิธีการแก้ไขปั ญหา

การทิง้ แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออนที่ ช าร์ จไฟได้ส่ วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทของสิ่งปฏิกูล
ทีไ่ ม่อันตราย และปลอดภัยส� ำ หรั บการจ�ำ กัดในกระบวนการก�ำ จัดของเสีย
ของเทศบาลปกติ หลายท้องที่มีการบังคับใช้กฎหมายว่า ด้วยเรื่ องการรีไซเคิล
แบตเตอรี่ ตรวจสอบกฎหมายในพื้นที่ของคุณ เสียก่อน เพื่อให้มัน
่ ใจว่า คุณ
สามารถทิ้งแบตเตอรี่ ช าร์ จใหม่ได้นี้ร่ วมกับการทิ้งขยะธรรมดาได้ เพื่อการก�ำ จัด
แบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออนได้อย่างปลอดภัย หุ้มบริ เวณขัว
้ ของแบตเตอรี่ เทปกาว
หรื อเทปพัน สายไฟเพื่อป้ องกันไม่ให้ขัว
้ ดังกล่า วสั มผัส กับโลหะอื่น ๆ อันจะท�ำให้
เกิดประกายไฟขยะท�ำ การขนส่งได้

GOPRO ของฉันไม่ยอมเปิ ด
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ ช าร์ จ GoPro ของคุณ แล้ว คุณ สามารถชาร์ จกล้องด้วย
การต่อสาย USB-C ที่มาพร้ อมกับตัวกล้องเข้า กับคอมพิวเตอร์ คุณ ยังสามารถ
ใช้ Supercharger หรื อที่ ช าร์ จติดผนั ง หรื อที่ ช าร์ จในรถยนต์ของทาง GoPro
(ที่ ช าร์ จข้างต้น มีจ�ำ หน่ ายแยกต่างหาก) หรื ออุปกรณ์ ช าร์ จอื่น ๆ ทีใ่ ช้ได้กับ
พอร์ต USB ที่มีค่าไฟออกเป็ น 5V 1-3A ได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออนมีวัสดุที่ส ามารถรีไซเคิลได้ และได้
รั บการยอมรั บส� ำ หรั บการรีไซเคิลโดย Battery Recycling Program ของ
Rechargeable Battery Recycling Corporation’s (RBRC) เราแนะน� ำให้
คุณ เข้าไปดู Call2Recycle ได้ที่ call2recycle.org หรื อโทร 1-800-BATTERY
ส� ำ หรั บพื้นที่อเมริ กาเหนื อ เพื่อค้นหาสถานที่รไี ซเคิลใกล้ตัวคุณ
ห้ามเผาแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด เพราะอาจท�ำให้เกิดการระเบิดได้
ค�ำเตือน: ใช้แบตเตอรี่ ท่ีทางผู้ผลิตกล้องแนะน�ำส�ำหรั บกล้อง
ของคุณเท่านัน
้

GOPRO ของฉันไม่ตอบสนองเมื่อฉันกดปุ่ มดู
เข้าไปอ่า น การรี สตาร์ ท GoPro ของคุณ (หน้ า 57)
วิดโี อที่เปิ ดดูในคอมพิวเตอร์ นัน
้ ดูติดขัด
การเปิ ดชมวิดโี อที่ติดขัดนั ้น มักจะไม่ได้มีส าเหตุจากปั ญหาของไฟล์ หากภาพ
วิดโี อของคุณ มีการกระโดดข้าม หนึ่ งในเหตุผลเหล่า นี้ มักเป็ นสาเหตุ:
• การใช้วิดโี อเพลเยอร์ ทไี่ ม่ส ามารถใช้ร่ วมกันได้ วิดโี อเพลเยอร์ ทุกตัวนั ้นไม่
ได้ร องรั บ H.264 codec เสมอไป เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด สามารถดาวน์ โหลด
เวอร์ ชั น ล่าสุดของ Fusion Studio ฟรีได้ที่ gopro.com/apps
• คอมพิวเตอร์ไม่มีคุณ สมบัติตามข้อก�ำ หนดขัน
้ ต�่ำส� ำ หรั บเล่นไฟล์ ยิ่งความ
ละเอียดและเฟรมเรตยิ่งสูง คอมพิวเตอร์ ยิ่งต้องท�ำงานหนั กในการเล่นไฟล์
เหล่า นั ้น ตรวจสอบให้มัน
่ ใจว่า ฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ของคุณนั ้น เป็ นไปตาม
ความต้องการขัน
้ ต�่ำ ของซอฟต์แวร์ ทใี่ ช้ในการเปิ ดชม
ฉันจ�ำ ชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่านของกล้องฉันไม่ได้
เข้าไปอ่า น การระบุช่ ือผู้ใช้และรหัสผ่านของกล้อง (หน้ า 14)
ฉันไม่รู้ ว่าก�ำลังใช้ซอฟต์แวร์ รุ่ นไหนอยู่
ไปที่ ตัวเลือก แล้วเลือก About อ่า นรายละเอียดได้ที่ การระบุเวอร์ ชั น
่ ของ
ซอฟแวร์ (หน้ า 13)
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วิธีการแก้ไขปั ญหา

ฝ่ ายสนับสนุนลูกค้า

ฉันหาหมายเลขของกล้องไม่เจอ
หมายเลขซีเรี ยลของกล้องนั ้นถูกระบุไว้ในหลายที่
• ใน ตัวเลือก > About (หมายเลขกล้องจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติถัดจากชื่อ
และรหัสผ่า นของกล้อง)
• ข้างพอร์ตเชื่อมต่อ USB-C
• ในการ์ ด microSD ของกล้องคุณ (จะเป็ นไฟล์ในรู ปแบบ version.txt ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์ ช่ ือ MSC)

GoPro ทุ่มเทให้กับการมอบบริ การที่ดีที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ติดต่อแผนกการ
สนั บสนุน ลูกค้า ของ GoPro ได้ที่ gopro.com/help

เลนส์ได้รั บความเสียหาย
ติดต่อฝ่ ายสนั บสนุน ลูกค้าที่ gopro.com/help เพื่อรั บรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว
กับสถานที่ส� ำ หรั บส่งกล้องไปซ่อมแซม
สามารถอ่า นค�ำตอบเพิ่มเติมส� ำ หรั บค�ำ ถามที่พบบ่อยอื่น ๆ ได้ที่
gopro.com/help

เครื่องหมายการค้า
GoPro, HERO และโลโก้ผลิตภัณฑ์เป็ นเครื่ องหมายการค้าและ
เครื่ องหมายการค้า จดทะเบียนของ GoPro, Inc. ในสหรั ฐอเมริ กาและประเทศ
อื่น ๆ © 2017 GoPro, Inc. สงวนลิขสิ ทธิ ์ ผลิตในประเทศจีน Hecho en
China. ส� ำ หรั บข้อมูลสิ ทธิ บัตร ไปที่ gopro.com/patents GoPro, Inc., 3000
Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2,
81369 Munich, Germany

ข้อมูลเกีย
่ วกับกฎข้อบังคับ
หากต้องการดูร ายงานใบรั บรองตามประเทศที่ส มบูร ณ์ โปรดอ่า น Important
Product + Safety Instructions ที่มีมาพร้ อมกับกล้องของคุณ หรื อไปที่
gopro.com/help
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