دليل المستخدم

1

GOPRO انضم إلى حركة
youtube.com/GoPro

facebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

twitter.com/GoPro

جدول المحتويات

جدول المحتويات
6

عناصر التحكم المتقدمة

47

8

تخصيص كاميرا GoPro

50

التنقل عبر كاميرا GoPro

16

رسائل مهمة

54

خريطة األوضاع واإلعدادات

19

إعادة ضبط الكاميرا

55

QuikCapture

20

التركيب

56

التقاط الفيديو والصور

22

إزالة الباب الجانبي

61

التحكم في كاميرا  GoProعبر الصوت

25

الصيانة

63

تشغيل المحتوى

28

معلومات حول البطارية

64

استخدام الكاميرا مع تلفزيون عالي الدقة

30

استكشاف األخطاء وإصالحها

67

االتصال بتطبيق GoPro

32

دعم العمالء

69

إنشاء QuikStory

33

العالمات التجارية

69

إفراغ المحتوى

34

المعلومات التنظيمية

69

وضع ( Videoفيديو)

37

كاميرا HERO
بدء االستخدام

وضع ( Photoصورة)

42

وضع ( Burstتتابع االلتقاط السريع)

44

أوضاع ( Time Lapseلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد)

45

كاميرا HERO

كاميرا HERO
1
14

12

14

2
3
12
10

4

11

9

13

5
6

]
1.1زر الغالق [
2.2شاشة حالة الكاميرا
]
3.3زر الوضع [
4.4باب جانبي
5.5منفذ USB-C

6

14

6.6منفذ Micro HDMI
(الكابل غير مضمن)
7.7مكبر الصوت
8.8باب البطارية
9.9زر فتح المزالج

9

7

8

12

1010البطارية
1111فتحة بطاقة microSD
1212ضوء حالة الكاميرا
1313شاشة تعمل باللمس
1414الميكروفون

7

بدء االستخدام

بدء االستخدام

مرحبًا بك في كاميرا  HEROالجديدة .اللتقاط فيديو وصور ،ال بد من تو ّفر بطاقة microSD
( ُتباع بشكل منفصل).

شحن البطارية
للحصول على أفضل تجربة استخدام للكاميرا الجديدة ،نوصي بشحن البطارية بالكامل قبل االستخدام
األول.
1.1اضغط مع االستمرار على زر فتح المزالج على باب البطارية ،ثم حرّ ك الباب حتى يفتح.

بطاقات MICROSD
استخدم بطاقات ذاكرة بعالمات تجارية تلبي المتطلبات التالية:
• • ،microSDأو  ،microSDHCأو microSDXC
	•تصنيف الفئة  10أو UHS-I
	•بسعة تصل إلى  128غيغابايت
لالطالع على قائمة بطاقات  microSDالموصى بها ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
.gopro.com/workswithgopro
إذا أصبحت بطاقة الذاكرة ممتلئة أثناء التسجيل ،فستتوقف الكاميرا عن التسجيل وستظهر كلمة FULL
على شاشة اللمس.
مالحظة :تو َّخ الحرص عند استخدام بطاقتي الذاكرة .تجنب دخول السوائل والغبار واألوساخ إليها.
كإجراء احترازي ،أوقف تشغيل الكاميرا قبل إدخال البطاقة أو إخراجها .راجع تعليمات الجهة المُص ّنعة
فيما يتعلق باالستخدام في نطاقات درجات الحرارة المقبولة.

2.2أدخل بطاقة  microSDبحيث يكون الملصق مواجهًا للبطارية (بطاقة microSD
غير مطلوبة للشحن).
مالحظة :إلزالة البطاقة ،اضغط عليها في الفتحة بظفر إصبعك وستنبثق إلى الخارج.

3.3ر ّكب البطارية ،ثم أغلق الباب.

إعادة تهيئة بطاقة MICROSD
إلبقاء بطاقة  microSDالخاصة بك بحالة جيدة ،يجب إعادة تهيئتها بانتظام .تؤدي إعادة التهيئة إلى
ً
مسح كل المحتوى ،لذا احرص على نقل الصور ومقاطع الفيديو أوال من الكاميرا.
إلعادة تهيئة بطاقتك ،مرر ألسفل ،ثم اضغط على ( Preferencesالتفضيالت) > Format SD
( Cardتهيئة بطاقة )SD > ( Deleteحذف).
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4.4اضغط مع االستمرار على زر فتح المزالج على الباب الجانبي ،ثم حرّ ك الباب حتى يفتح.

تحديث برنامج الكاميرا
للحصول على أحدث الميزات وأفضل أداء من كاميرا  ،GoProاحرص على أن تستخدم الكاميرا
دائمًا أحدث البرامج .عند االتصال بتطبيق  GoProأو تطبيق  Quikللكمبيوتر المكتبي ،يتم إخطارك
تلقائيًا في حالة توفر تحديث.
ّ 1.1
نزل التطبيقات التالية:
	•تطبيق  GoProمن  Apple App Storeأو Google Play
	•تطبيق  Quikللكمبيوتر المكتبي من gopro.com/apps
2.2صِ ل الكاميرا بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر .في حال تو ّفر تحديث ،يو ّفر
التطبيق تعليمات لتثبيته.

5.5صِ ل الكاميرا بكمبيوتر أو محول شحن  USBآخر باستخدام كابل  USB-Cالمضمن.
6.6أوقف تشغيل الكاميرا .يضيء ضوء حالة الكاميرا أثناء عملية الشحن وينطفئ عند اكتمالها.
في حال الشحن من جهاز الكمبيوتر ،احرص على أن يكون جهاز الكمبيوتر متصالً بمصدر
للتيار الكهربي .إذا لم يضئ ضوء حالة الكاميرا ،فاستخدم منفذ  USBآخر.

يمكنك أيضًا تحديث الكاميرا يدويًا باستخدام بطاقة  microSDوقارئ بطاقة/محول (يُباع منفصالً).
لالطالع على تفاصيل ومعلومات حول أحدث إصدارات البرامج ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
.gopro.com/update

يصل شحن البطارية إلى  %100خالل  3ساعات تقريبًا .لمزيد من المعلومات ،راجع معلومات حول
البطارية (الصفحة .)64

نصيحة للمحترفين :لمعرفة إصدار البرنامج الحالي ،مرر ألسفل من الشاشة الرئيسية،
ثم اضغط على ( Preferencesالتفضيالت) > ( About this GoProحول كاميرا  GoProهذه).

نصيحة للمحترفين :ألسرع شحن ،استخدم شاحن  Superchargerمن ( GoProيُباع منفصالً).
يمكنك شحن الكاميرا بشاحن حائطي أو شاحن تلقائي متوافق مع .USB
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شاشة حالة الكاميرا
تحتوي شاشة حالة الكاميرا الموجودة في الجزء األمامي من الكاميرا على المعلومات التالية الخاصة
باألوضاع واإلعدادات بحيث يُمكنك االطالع على أساسيات اإلعداد الحالي في لمحة سريعة:

1
2
3
تشغيل الكاميرا وإيقاف تشغيلها
للتشغيل:
] .تصدر الكاميرا إشارات صوتية عدة مرات وتومض أضواء
اضغط على زر الوضع [
حالة الكاميرا في الوقت نفسه .عند ظهور المعلومات على الشاشة التي تعمل باللمس أو شاشة حالة
الكاميرا ،يعني ذلك أن الكاميرا في وضع التشغيل.
إليقاف التشغيل:
اضغط مع االستمرار على زر الوضع  Modeلمدة ثانيتين .تصدر الكاميرا إشارات صوتية عدة
مرات وتومض أضواء حالة الكاميرا في الوقت نفسه.
تحذير :توخَّ الحذر عند استخدام كاميرا  GoProكجزء من أنشطة حياتك الروتينية .كُن
على دراية دائمًا باألشياء المحيطة بك لتجنب إصابة نفسك واآلخرين.

5

4

1.1وضع الكاميرا
2.2اإلعدادات
3.3عدد الملفات الملتقطة
4.4مساحة التخزين المتبقية على بطاقة microSD
5.5حالة البطارية
مالحظة :تختلف الرموز واإلعدادات التي تظهر على شاشة حالة الكاميرا بحسب الوضع .تختص الرموز واإلعدادات
المعروضة أعاله بوضع ( Videoفيديو).

التزم بكل القوانين المحلية عند استخدام كاميرا  GoProوأدوات التركيب والملحقات
ذات الصلة بها ،بما في ذلك كل قوانين الخصوصية ،إذ قد تقيّد القوانين المذكورة
التسجيل في مناطق معينة.
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الشاشة التي تعمل باللمس
تحتوي الشاشة التي تعمل باللمس الموجودة في الجزء الخلفي من الكاميرا على المعلومات التالية حول
األوضاع واإلعدادات الخاصة بالشاشة الرئيسية .تختلف اإلعدادات التي تظهر بحسب الوضع.

إيماءات الشاشة التي تعمل باللمس
استخدم هذه اإليماءات للتنقل على الشاشة التي تعمل باللمس .عند التمرير ،مرر من حافة الشاشة.

2
3

1
100%

00:00

6
5

FOV

WIDE

1.1حالة االتصال الالسلكي
2.2الوقت المتبقي/الصور الملتقطة
3.3حالة البطارية
4.4وضع الكاميرا
5.5اإلعدادات
6.6اإلعدادات المتقدمة (رموز)

FPS

60

RES

1440

النقر
لتحديد عنصر ،تشغيل/إيقاف تشغيل إعداد.

الضغط مع االستمرار
الوصول إلعداد التحكم في التعرض.
4

التمرير إلى اليسار
للوصول إلى اإلعدادات المتقدمة (في حال تو ّفرها) للوضع الحالي.

التمرير إلى اليمين
لعرض الوسائط.

مالحظة :ال تعمل الشاشة التي تعمل باللمس تحت الماء.

التمرير إلى أسفل
من الشاشة الرئيسية ،فتح القائمتين ( Connectاتصال)
و( Preferencesتفضيالت) .أو ،للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
نصيحة للمحترفين :إلقفال الشاشة التي تعمل باللمس لمنع اإلدخال العرضي ،قم بالتمرير إلى أسفل
] .انقر فوق هذا الرمز مر ًة أخرى إللغاء قفل الشاشة.
من الشاشة الرئيسية ،ثم انقر على [
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األوضاع
تحتوي كاميرا  HEROعلى خمسة أوضاع للكاميرا( Video :فيديو) و( Photoصورة)
و( Burstتتابع االلتقاط السريع) و( Time Lapse Videoلقطات فيديو متتابعة وفق فاصل
زمني محدد) و( Time Lapse Photoصور متتابعة وفق فاصل زمني محدد).

التنقل باستخدام الشاشة التي تعمل باللمس
1.1من الشاشة الرئيسية ،اضغط على الرمز في الزاوية السفلى اليسرى من الشاشة.
2.2انقر على وضع االلتقاط المطلوب .تأكد من التمرير إلى أعلى لرؤية القائمة الكاملة.

( Videoفيديو)
لمعرفة التفاصيل ،راجع وضع ( Videoفيديو) (الصفحة .)37

Video
Photo

( Photoصورة)
لمعرفة التفاصيل ،راجع وضع ( Photoصورة) (الصفحة .)42

Burst
Time Lapse Video

( Burstتتابع االلتقاط السريع)
لمعرفة التفاصيل ،راجع وضع ( Burstتتابع االلتقاط السريع) (الصفحة .)44
( Time Lapse Videoلقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
لمعرفة التفاصيل ،راجع أوضاع ( Time Lapseلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
(الصفحة .)45

3.3من القائمة الرئيسية ،اضغط على اإلعداد الذي تريد تغييره.
4.4انقر على أحد الخيارات المتاحة .تعود بك الكاميرا إلى الشاشة الرئيسية.

( Time Lapse Photoصور متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
لمعرفة التفاصيل ،راجع أوضاع ( Time Lapseلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
(الصفحة .)45

RESOLUTION

1440
@60fps

لعرض خريطة مرئية ألوضاع كاميرا  GoProوإعداداتها ،راجع خريطة األوضاع واإلعدادات
(الصفحة .)19

1080

1440

5.5لتغيير إعداد متقدم ،مرر لليسار.
مالحظة :ال تتضمن كل أوضاع االلتقاط إعدادات متقدمة.
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6.6لتشغيل إعداد متقدم ،انقر على [

خريطة األوضاع واإلعدادات

].

AUTO LOW LIGHT
When needed, automatically lowers the
frame rate in dim lighting for better
video quality

7.7للعودة إلى الشاشة الرئيسية ،مرر ألسفل.
تغيير األوضاع باستخدام زر الوضع Mode
اضغط على زر الوضع  Modeلالنتقال بسرعة بين أوضاع االلتقاط وتغييرها.

خفض الضوء تلقائيًا
( Burstتتابع االلتقاط
السريع)
( FOVمجال الرؤية)
( FPSإطار في الثانية)
Photo Mode /
( Photoوضع الصور /
الصورة)

صور متتابعة وفق فاصل
زمني محدد
لقطات فيديو متتابعة وفق
فاصل زمني محدد
Video Mode / Video
(وضع الفيديو  /فيديو)
ثبات صورة الفيديو
WDR

الدقة ()RES
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تتيح لك خاصية  QuikCaptureبدء تشغيل كاميرا  HEROالخاصة بك والبدء في التصوير بالضغط
على زر واحد .يمكنك أيضًا التوفير في استهالك الطاقة ألن الكاميرا تعمل فقط عند التقاط الصور.

التقاط صور متتابعة وفق فاصل زمني محدد باستخدام خاصية QUIKCAPTURE
باإلضافة إلى توضيح كيفية تغير المشهد مع مرور الوقت ،يُع ّد التقاط صور متتابعة وفق فاصل زمني
محدد مفي ًدا أيضًا اللتقاط مجموعة من الصور لضمان حصولك على اللقطة التي تريدها.
1.1أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا ،اضغط مع االستمرار على زر الغالق [
] حتى يبدأ االلتقاط.

التقاط الفيديو باستخدام خاصية QUIKCAPTURE
1.1أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا ،اضغط على زر الغالق [

].

ثوان
3
ٍ

تعمل الكاميرا ،وتصدر إشارات صوتية عدة مرات ،ويبدأ التقاط الفيديو تلقائيًا .تومض أضواء
حالة الكاميرا أثناء التسجيل.
2.2إليقاف التسجيل ،اضغط على زر الغالق مرة أخرى.
تتوقف الكاميرا عن التسجيل ،وتصدر إشارات صوتية عدة مرات ،ثم تتوقف عن التشغيل تلقائيًا.
اللتقاط لقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني محدد ،راجع التقاط الفيديو والصور (الصفحة .)22

تعمل الكاميرا ،وتصدر إشارات صوتية عدة مرات ،ويبدأ التقاط صور بلقطات متتابعة وفق
فاصل زمني محدد تلقائيًا .تومض أضواء حالة الكاميرا مر ًة واحد ًة لكل صورة يتم التقاطها.
2.2إليقاف االلتقاط ،اضغط على زر الغالق مرة أخرى.
تتوقف الكاميرا عن التسجيل ،وتصدر إشارات صوتية عدة مرات ،وتتوقف تلقائيًا عن العمل كي
تطيل عمر البطارية االفتراضي.

اللتقاط أنواع أخرى من الصور أو محتوى اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد ،راجع التقاط الفيديو
والصور (الصفحة .)22
إيقاف تشغيل خاصية QUIKCAPTURE
تكون خاصية  QuikCaptureقيد التشغيل بصورة افتراضية ،ومع ذلك يمكنك إيقاف تشغيلها إذا
لزم األمر.
1.1من الشاشة الرئيسية ،مرر ألسفل.
2.2اضغط على ( Preferencesالتفضيالت) > .QuickCapture
3.3اضغط على اضغط على ( Tap Offإيقاف التشغيل).
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التقاط الفيديو والصور
يُمكنك أيضًا استخدام طريقة أكثر تقليدية اللتقاط الفيديو والصور  -بما في ذلك الصور ولقطات
الفيديو المتتابعة وفق فاصل زمني محدد  -اللذين تترك فيهما الكاميرا قيد التشغيل وتلتقط ما تريده
حسب الحاجة .باستخدام هذه الطريقة ،يمكنك استخدام شاشة اللمس لمعاينة لقطاتك وتغيير األوضاع
واإلعدادات قبل االلتقاط .لكن ،على العكس من خاصية  ،QuikCaptureتظل الكاميرا قيد التشغيل
عندما ال تلتقط صورً ا أو فيديو ،لذا يجب إيقاف تشغيلها يدويًا للحفاظ على عمر البطارية.
1.1عند الضرورة ،حدد وضعًا آخر:
 .أاضغط على الرمز الموجود في الزاوية السفلى اليسرى من الشاشة التي تعمل باللمس.

100%

FOV

WIDE

00:00

FPS

60

2.2عند الضرورة ،حدد إعدادات أخرى .لمعرفة تفاصيل حول اإلعدادات ،راجع وضع Video
(فيديو) (الصفحة  )37أو وضع ( Photoصورة) (الصفحة  )42أو وضع ( Burstتتابع
االلتقاط السريع) (الصفحة  )44أو أوضاع ( Time Lapseلقطات متتابعة وفق فاصل زمني
محدد) (الصفحة .)45
3.3اضغط على زر الغالق [
] .تصدر الكاميرا إشارات صوتية وتومض أضواء حالة الكاميرا
أثناء قيام الكاميرا بااللتقاط.
4.4إليقاف التقاط الفيديو أو اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد ،اضغط على زر الغالق.
تصدر الكاميرا إشارات صوتية وتومض أضواء حالة الكاميرا بسرعة.
نصيحة للمحترفين :يمكنك أيضًا التقاط الصور والفيديو باستخدام األوامر الصوتية .لمعرفة التفاصيل،
راجع التحكم في كاميرا  GoProعبر الصوت (الصفحة .)25

RES

1440

.بانقر على وضع االلتقاط الذي تريده.

Video
Photo
Burst
Time Lapse Video
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التحكم في كاميرا  GOPROعبر الصوت

التقاط الفيديو والصور

يمكنك التحكم في كاميرا  HEROبصوتك باستخدام مجموعة من األوامر المحددة
(راجع القائمة أدناه).
مالحظة :قد يتأثر أداء التحكم الصوتي بالمسافة وظروف الرياح الشديدة والضوضاء .حافظ على نظافة المنتج وخلوّ ه من
األتربة واألوساخ.

استخدام التحكم الصوتي
يعمل التحكم الصوتي بأفضل شكل عندما تكون بالقرب من كاميرا .GoPro
].
1.1من الشاشة الرئيسية ،قم بالتمرير إلى أسفل ،ثم انقر على [
إضافة ( HILIGHT TAGSعالمات )HILIGHT
يمكنك تمييز لحظات معينة في الفيديو أثناء التسجيل أو التشغيل باستخدام ( HiLight Tagsعالمات
 .)HiLightتتيح ( HiLight Tagsعالمات  )HiLightالبحث بسهولة عن أفضل اللحظات المميزة
لمشاركتها.
أثناء تسجيل الفيديو أو تشغيله ،اضغط على زر الوضع [

].

نصيحة للمحترفين :يمكنك أيضًا إضافة ( HiLight Tagsعالمات  )HiLightأثناء التسجيل
باستخدام تطبيق  GoProأو التحكم الصوتي.
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مالحظة :يمكنك أيضًا تشغيل ( Voice Controlالتحكم الصوتي) أو إيقاف تشغيله من القائمة Preferences
(التفضيالت) .اضغط على ( Preferencesالتفضيالت) > ( Camera Voice Controlالتحكم الصوتي في
الكاميرا) ،ثم حدد خيارً ا.

2.2إذا كانت هذه هي المرة األولى التي تقوم فيها بتشغيل التحكم الصوتي ،فقم بتأكيد لغة التحكم
الصوتي أو تغييرها.
3.3قُل أحد األوامر من قائمة األوامر الصوتية (الصفحة .)26
4.4إليقاف تشغيل التحكم الصوتي يدويًا ،مرر إلى أسفل على الشاشة الرئيسية ،ثم انقر على
] .يتم إيقاف تشغيل وظيفة التحكم الصوتي أيضًا عند إيقاف تشغيل الكاميرا .لمعرفة
[
التفاصيل ،راجع إيقاف التشغيل التلقائي (الصفحة .)51
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التحكم في كاميرا  GOPROعبر الصوت
قائمة األوامر الصوتية
يتوفر نوعان من األوامر مع التحكم الصوتي:
	•تتيح لك أوامر الحركة التقاط فيديو أو صور على الفور .على سبيل المثال ،إذا أوقفت تسجيل
الفيديو ًتوا ،يمكنك قول األمر اللتقاط صورة أو بدء التقاط لقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد
من دون االضطرار لتغيير الوضع أوالً.
	•تكون أوامر األوضاع مفيدة إذا كنت تريد تحديد وضع بسرعة ثم استخدام زر الغالق لاللتقاط.
ليس من الضروري أن تكون الكاميرا في وضع محدد اللتقاط الفيديو أو الصور .يمكنك استخدام
أوامر الحركة من أي وضع .تلتقط الكاميرا الفيديو أو الصور بنا ًء على اإلعدادات التي حددتها
من قبل.
أمر الحركة

الوصف

GoPro start recording

للبدء في تسجيل الفيديو

GoPro HiLight

إلضافة ( HiLight Tagعالمة )HiLight
إلى الفيديو أثناء التسجيل

GoPro stop recording

إليقاف التقاط الفيديو

GoPro take a photo

اللتقاط صورة فردية

GoPro shoot burst

اللتقاط صور بتتابع التقاط سريع

GoPro start time lapse

للبدء في التقاط لقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد

GoPro stop time lapse

إليقاف التقاط اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني
محدد

GoPro turn off

إليقاف تشغيل الكاميرا
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التحكم في كاميرا  GOPROعبر الصوت
أوامر األوضاع

الوصف

GoPro Video mode

لتغيير وضع الكاميرا إلى ( Videoفيديو)
(ال يتم التقاط فيديو)

GoPro Photo mode

لتغيير وضع الكاميرا إلى وضع ( Photoصورة)
(ال يتم التقاط صور)

GoPro Burst mode

لتغيير وضع الكاميرا إلى وضع ( Burstتتابع االلتقاط
السريع) (ال يتم التقاط صور بتتابع االلتقاط السريع)

GoPro Time Lapse mode

لتغيير وضع الكاميرا إلى آخر وضع Time Lapse
(لقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد) مستخدم
(ال يتم بدء التقاط لقطات متتابعة وفق فاصل
زمني محدد)

لالطالع على أحدث قائمة باألوامر ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
.gopro.com/help/voice-commands
نصيحة للمحترفين :في حالة تسجيل فيديو أو صور بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد ،يجب
إيقاف التسجيل قبل إصدار أمر جديد.
تغيير لغة التحكم الصوتي
1.1من الشاشة الرئيسية ،مرر ألسفل.
2.2اضغط على ( Preferencesالتفضيالت) > ( Languageاللغة) في القسم Voice Control
(التحكم الصوتي).
3.3اضغط على إحدى اللغات.
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تشغيل المحتوى

تشغيل المحتوى

يمكنك تشغيل المحتوى على الشاشة التي تعمل باللمس في الكاميرا أو على جهاز الكمبيوتر أو
التلفزيون أو الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي.

حفظ إطار فيديو على هيئة صورة ثابتة
1.1قم بالتمرير لليمين لفتح المعرض ،ثم انقر فوق الفيديو الذي يحتوي على المقطع الذي
تريد حفظه.
2.2انقر على [
] لبدء تشغيل الفيديو.
3.3عند الوصول إلى اإلطار الذي تريد حفظه ،انقر على [ ].
].
4.4انقر على [
5.5إذا لزم األمر ،حرّ ك الشريط الموجود في أسفل الشاشة لتحديد اإلطار.

يمكنك أيضًا تشغيل المحتوى عن طريق تركيب بطاقة  microSDمباشر ًة في الجهاز ،مثل الكمبيوتر
أو التلفزيون المتوافق .في حالة استخدام هذه الطريقة ،تعتمد دقة التشغيل على دقة الجهاز وقدرته على
تشغيل هذه الدقة.
عرض مقاطع الفيديو والصور على كاميرا HERO
1.1قم بالتمرير لليمين لفتح المعرض .إذا كانت بطاقة  microSDتتضمن كمية كبيرة من
المحتويات ،فقد يستغرق تحميلها دقيقة.
2.2قم بالتمرير عبر الصور المصغرة.

مالحظة :بالنسبة إلى مجموعات الصور (( Burstتتابع االلتقاط السريع) ،و( Time Lapseلقطات متتابعة وفق
فاصل زمني محدد) ،و( Continuous photosالصور المتواصلة)) ،تعرض الصورة المصغرة الصورة األولى
في المجموعة.

3.3اضغط على مقطع فيديو أو صورة لفتحها في طريقة عرض ملء الشاشة.
4.4إلضافة ( HiLight Tagعالمة  ،)HiLightانقر على [ ] .تتيح HiLight Tags
(عالمات  )HiLightالبحث بسهولة عن أفضل مقاطع الفيديو والصور لمشاركتها.
].
5.5للعودة إلى شاشة الصور المصغرة ،انقر على [
6.6للخروج من المعرض ،قم بالتمرير ألسفل.

6.6انقر على [

] .يتم حفظ اإلطار على هيئة صورة دون تغيير ملف الفيديو األصلي.

عرض مقاطع الفيديو والصور على جهاز كمبيوتر
لتشغيل مقاطع الفيديو والصور على جهاز كمبيوتر ،يجب أوالً نقل هذه الملفات إلى جهاز كمبيوتر.
لمعرفة التفاصيل ،راجع إفراغ المحتوى (الصفحة .)34
عرض المحتوى على جهاز محمول
1.1صِ ل الكاميرا الخاصة بك بتطبيق  GoProلمعرفة التفاصيل ،راجع االتصال بتطبيق GoPro
(الصفحة .)32
2.2استخدم أدوات التحكم الخاصة بالتطبيق لتشغيل اللقطات المصورة على الهاتف الذكي/الكمبيوتر
اللوحي.
نصيحة للمحترفين :أثناء تشغيل الفيديو باستخدام تطبيق  ،GoProيمكنك تمييز أفضل اللحظات بالنقر
على [ ] إلضافة ( HiLight Tagعالمة .)HiLight
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استخدام الكاميرا مع تلفزيون عالي الدقة

استخدام الكاميرا مع تلفزيون عالي الدقة

عرض مقاطع الفيديو والصور على تلفزيون عالي الدقة
يتيح لك تشغيل مقاطع الفيديو والصور على تلفزيون عالي الدقة عرض المحتوى من الكاميرا الخاصة
بك على شاشة كبيرة مباشرة .يتطلب هذا التشغيل تو ّفر كابل  HDMIصغير (يُباع بشكل منفصل).

التقاط مقاطع الفيديو والصور أثناء التوصيل بتلفزيون عالي الدقة
يتيح لك هذا الخيار مشاهدة المعاينة المباشرة من الكاميرا عندما تكون متصلة بتلفزيون عالي الدقة
أو بشاشة.
1.1قم بشغيل الكاميرا.
2.2انقر على ( Preferencesالتفضيالت) > ( HDMI Outputخرج )HDMI > Live
(مباشر) .ستظهر المعاينة على تلفزيون عالي الدقة من دون الرموز والتراكبات التي تراها عادة
على الشاشة التي تعمل باللمس.
3.3استخدم كابل  HDMIصغيرً ا لتوصيل منفذ  HDMIالموجود على الكاميرا بتلفزيون عالي الدقة.
4.4حدد مدخل  HDMIعلى جهاز التلفزيون.
5.5استخدم زر الغالق [
] الموجود على الكاميرا لبدء التسجيل وإيقافه.

مالحظة :يعتمد تشغيل  HDMIعلى دقة الجهاز ،وهو معتمد لدقة تصل إلى .1080p

1.1قم بشغيل الكاميرا.
2.2اضغط على ( Preferencesالتفضيالت) > ( HDMI Outputخرج )HDMI > Media
(الوسائط).
3.3استخدم كابل  HDMIصغيرً ا لتوصيل منفذ  HDMIالموجود على الكاميرا بتلفزيون عالي الدقة.
4.4حدد مدخل  HDMIعلى جهاز التلفزيون.
] للتنقل بين عناصر التحكم ،ثم اضغط على زر
5.5اضغط على زر الوضع [
] لتحديد عنصر التحكم .على سبيل المثال ،للتنقل عبر كل صورة مصغرة ،اضغط
الغالق [
على زر الوضع  Modeلالنتقال إلى [ ] ،ثم اضغط على زر الغالق مرارً ا وتكرارً ا للتنقل
بين الملفات.
].
6.6لفتح ملف في طريقة عرض ملء الشاشة ،انقر على [
نصيحة للمحترفين :عند عرض مقاطع الفيديو والصور على تلفزيون عالي الدقة ،يمكنك أيضًا التنقل
باستخدام اإليماءات على الشاشة التي تعمل باللمس.
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االتصال بتطبيق GOPRO

إنشاء QUIKSTORY

االتصال بالتطبيق للمرة األولى
يتيح لك تطبيق  GoProالتحكم في الكاميرا الخاصة بك عن بُعد باستخدام هاتف ذكي أو كمبيوتر
لوحي .تشتمل المزايا على خاصية التحكم الكامل في الكاميرا والعرض المباشر وإعادة تشغيل
ومشاركة المحتوى وتحديثات برنامج الكاميرا.
1.1يمكنك تنزيل تطبيق  GoProعلى جهازك المحمول من Apple App Store
أو .Google Play
2.2اتبع تعليمات التطبيق التي تظهر على الشاشة لالتصال بالكاميرا.

تقوم  QuikStoriesتلقائيًا بنسخ مقاطع الفيديو والصور من الكاميرا إلى الجهاز المحمول .ثم يو ّفر
فيديو محررً ا كامالً مع موسيقى وتأثيرات — أي  .QuikStoryيمكنك حفظ  QuikStoryوتحريره
أو حذفه من هاتفك.
1.1إعداد :QuikStories
 .أصِ ل الكاميرا بتطبيق  .GoProلمعرفة التفاصيل ،راجع االتصال بتطبيق GoPro
(الصفحة .)32
مالحظة لنظام التشغيل  :iOSتأكد من السماح باإلشعارات من التطبيق عند مطالبتك بذلك.
 .بأغلق التطبيق.
2.2التقط مقاطع الفيديو والصور باستخدام الكاميرا.
3.3افتح تطبيق  GoProومرر إلى أسفل من الشاشة الرئيسية .تنقل الكاميرا تلقائيًا المحتوى من آخر
ً
جاهزا.
جلسة إلى جهازك .ستتلقى إشعارً ا على هاتفك عندما يصبح  QuikStoryالخاص بك
4.4افتح  QuickStoryوقم بمعاينته.
أجر المزيد من عمليات التحرير ،إن لزم األمر.
ِ 5.5
6.6احفظ  ،QuikStoryثم قم بمشاركته مع أصدقائك.

االتصال بالتطبيق في المستقبل
بعد االتصال بالتطبيق للمرة األولى ،يمكنك االتصال في المستقبل من خالل قائمة Connect
(اتصال) على الكاميرا.
1.1إذا لم يكن اإلنترنت الالسلكي بالكاميرا قيد التشغيل بالفعل ،فقم بالتمرير ألسفل ،ثم انقر فوق
( Connectاتصال) > ( Wireless Connectionsاتصاالت السلكية).
2.2في التطبيق ،اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لالتصال بالكاميرا.
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نقل المحتوى
نقل المحتوى إلى جهاز كمبيوتر
لتشغيل مقاطع الفيديو والصور على جهاز كمبيوتر ،يجب أوالً نقل هذه الملفات إلى جهاز كمبيوتر.
يعمل نقل الملفات أيضًا على تحرير المساحة على بطاقة  microSDإلضافة محتوى جديد.
1.1يمكنك تنزيل تطبيق  Quikللكمبيوتر المكتبي وتثبيته من .gopro.com/apps
2.2صِ ل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل  USB-Cالمضمن.
3.3قم بتشغيل الكاميرا واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة في .Quik
نصيحة للمحترفين :إلفراغ الملفات على كمبيوتر باستخدام قارئ بطاقات (يُباع منفصالً) ومستعرض
ملفات الكمبيوتر ،قم بتوصيل قارئ البطاقات بالكمبيوتر ،ثم أدخل بطاقة  .microSDيمكنك بعد ذلك
نقل الملفات إلى الكمبيوتر أو حذف ملفات محددة من البطاقة.

تحميل المحتوى إلى السحابة اإللكترونية
من خالل اشتراك في خدمة  ،GoPro Plusيمكنك تحميل المحتوى إلى السحابة اإللكترونية ثم
عرضه وتحريره ومشاركته من أي من أجهزتك .من جهازك المحمول ،استخدم تطبيق  Quikلتحرير
المحتوى من السحابة اإللكترونية ومشاركته مع أصدقائك.
مالحظة :عند تحميل المحتوى إلى السحابة ،تبقى ملفاتك األصلية على الكاميرا.

1.1االشتراك في :GoPro Plus
 .أيمكنك تنزيل تطبيق  GoProعلى جهازك المحمول من Apple App Store
أو .Google Play
 .باتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لالتصال بالكاميرا.
 .جإذا كانت هذه هي المرة األولى التي تقوم فيها باالتصال بالتطبيق ،فاتبع التعليمات التي
] بجانب
تظهر على الشاشة لالشتراك في  .GoPro Plusانقر بدالً من ذلك على [
صورة الكاميرا واتبع التعليمات.
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2.2صِ ل الكاميرا بمأخذ طاقة .إذا كانت البطارية ممتلئة ،يبدأ التحميل التلقائي إلى السحابة
اإللكترونية.
مالحظة :بمجرد ضبط ( Auto Uploadالتحميل التلقائي) ،لن تحتاج إلى توصيل الكاميرا بتطبيق  GoProالستخدام
هذه الميزة.

إن الملفات الموجودة في السحابة محسنة لكي تناسب شبكة الويب ،ولذا فقد ال تكون بالدقة الكاملة.
إلفراغ الملفات بدقتها الكاملة ،صِ ل الكاميرا بتطبيق  Quikللكمبيوتر المكتبي وأفرغ الملفات على جهاز
الكمبيوتر.
3.3للوصول إلى المحتوى الموجود على السحابة اإللكترونية من جهازك المحمول ،صِ ل الكاميرا
بتطبيق  ،GoProثم انقر على [
] بجانب صورة الكاميرا.
4.4قم بتنزيل المحتوى المطلوب إلى الهاتف ،ثم استخدم تطبيق  Quikلتحريره ومشاركته.
نصيحة للمحترفين :بعد االشتراك في  ،GoPro Plusيمكنك استخدام تطبيق  Quikللكمبيوتر
المكتبي إلفراغ الملفات إلى جهاز الكمبيوتر .بعد ذلك ،يقوم تطبيق  Quikبتحميل الملفات على حسابك
على .Plus
إيقاف تشغيل ( AUTO UPLOADالتحميل التلقائي)
يمكنك إيقاف تشغيل ( Auto Uploadالتحميل التلقائي) على الكاميرا مؤق ًتا لمنع التحميل التلقائي
على  Plusعند توصيل الكاميرا بمأخذ الطاقة.
1.1قم بالتمرير ألسفل ،ثم انقر فوق ( Connectتوصيل) > ( Auto Uploadتحميل تلقائي) >
( Uploadتحميل).
2.2اضغط على ( Tap Offإيقاف التشغيل).
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وضع ( VIDEOفيديو)

التوصيل بشبكة إنترنت السلكي مختلفة
إذا أردت توصيل الكاميرا بشبكة إنترنت السلكي مختلفة الستخدامها في ( Auto Uploadالتحميل
التلقائي) ،يمكنك تغيير هذه الشبكة على الكاميرا.
1.1قم بالتمرير ألسفل ،ثم انقر فوق ( Connectتوصيل) > ( Auto Uploadتحميل تلقائي) >
( Networksشبكات).
2.2اضغط على اسم إحدى الشبكات .يجب أال تكون الشبكة مخفية أو يجب أال تتطلب اتفاقية ترخيص
مستخدم نهائي (مثل الشبكة الموجودة في الفنادق).
3.3عند الضرورة ،أدخل كلمة المرور.
4.4انقر على [
] لحفظ الشبكة الجديدة.

اإلعدادات االفتراضية للفيديو هي  1080p60 Wideمع تشغيل كل من Video Stabilization
(ثبات الفيديو) و( Auto Low Lightخفض الضوء تلقائيًا) .لمزيد من المعلومات ،راجع هذه
المواضيع:

التحميل إلى السحابة اإللكترونية من أي مكان
من خالل اشتراكك في خدمة  ،GoPro Plusيمكنك استخدام هاتفك للنسخ االحتياطي للمحتوى أثناء
التنقل تلقائ ًّيا .يعمل هذا على إبقاء لقطاتك آمنة وإفراغ مساحة على هاتفك .تعرف على المزيد على
الموقع اإللكتروني .gopro.com/help/mobile-upload

معدالت دقة الفيديو (الصفحة )40
ثبات صورة الفيديو (الصفحة )41
خفض الضوء تلقائيًا (الصفحة )41
اإلعدادات
دقة الفيديو
تشير دقة الفيديو ( )RESإلى عدد الخطوط األفقية في الفيديو .على سبيل المثال ،تعني دقة 1080p
أن الفيديو فيه ً 1080
خطا أفقيًا ،يصل عرض كل منها إلى  1920بكسل .ينتج عن األعداد األعلى من
الخطوط والبكسالت معدل تفاصيل ودقة أعلى .لهذا يُع ّد الفيديو الذي تبلغ دقته  1440pأعلى جود ًة
من الفيديو الذي تبلغ دقته  ،1080pنظرً ا ألنه يحتوي على ً 1440
خطا ،يصل عرض كل منها إلى
 1920بكسل.
1440p
1080p
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وضع ( VIDEOفيديو)

وضع ( VIDEOفيديو)

استخدم هذا الجدول ليساعدك في تحديد أفضل دقة لنشاطك .قم أيضًا بمراعاة إمكانات جهاز الكمبيوتر
أو التلفزيون لديك للتأكد من قدرة جهازك على دعم الدقة المحددة.

مجال الرؤية ()FOV
يشير مجال الرؤية إلى المجال الذي يمكن التقاطه من المشهد (يُقاس بالدرجات) من خالل عدسة
الكاميرا .مجال الرؤية العريض يلتقط كم أكبر من المشاهد ،بينما يلتقط مجال الرؤية الضيق أقل كم
من المشاهد.

دقة الفيديو

أفضل استخدام

1440p

موصى بها للقطات المصوّ رة في وضع التثبيت على الجسم.
تلتقط نسبة العرض إلى االرتفاع  4:3مساحة عرض رأسية
ً
مقارنة بالدقة  .1080pتؤدي سرعة اإلطارات العالية إلى
أوسع،
الحصول على أفضل النتائج من حيث الدقة والروعة لتصوير
لقطات سريعة الحركة .رائع للمشاركة على وسائط التواصل
االجتماعي.

1080p

رائعة لكل اللقطات وللمشاركة على وسائط التواصل االجتماعي.
دقة عالية ومعدل إطارات لنتائج مذهلة.

تعتمد خيارات مجال الرؤية التي تظهر على الدقة المحددة واإلطارات لكل ثانية المحدد.
( FOVمجال الرؤية)

أفضل استخدام

واسع

يُع ّد مجال الرؤية الواسع جي ًدا لتصوير لقطات الحركة التي تريد
فيها التقاط أكبر قدر ممكن من الحركة داخل اإلطار .يؤدي
ً
خاصة
مجال الرؤية هذا إلى الحصول على تأثير عين السمكة،
حول حافة المشهد( .يمكنك اقتصاص ذلك أثناء التحرير ،إذا
لزم األمر).

معدل اإلطارات لكل ثانية ()FPS
يشير معدل اإلطارات لكل ثانية ( )FPSإلى عدد إطارات الفيديو التي يتم التقاطها في كل ثانية.

متوسط

مجال الرؤية المتوسط الذي له تأثير التكبير على مركز اللقطة.

راع النشاط الذي تريد التقاطه .تؤدي قيم الدقة األعلى إلى
عند تحديد الدقة واإلطارات لكل ثانيةِ ،
ً
عامة بقيم أقل لإلطار لكل ثانية .تؤدي قيم الدقة
الحصول على دقة ووضوح أكبر ،لكنها تكون متاحة
األقل إلى الحصول على دقة ووضوح أقل ،لكنها تدعم قيم اإلطارات لكل ثانية ( )FPSاألعلى ،وهو
أمر مهم اللتقاط الحركة .يمكن أيضًا استخدام قيم اإلطارات لكل ثانية ( )FPSاألعلى إلنشاء مقاطع
فيديو بطيئة الحركة.

ضيق

أصغر مجال رؤية .جيد اللتقاط المحتوى على مسافة .يتمثل تأثيره
األكثر أهمية في أنه يقوم بالتكبير في مركز اللقطة.

نسبة العرض إلى االرتفاع
تلتقط كاميرا  HEROالفيديو بنسب َتي عرض إلى ارتفاع 16:9 :بدقة  1080pو 4:3بدقة .1440p
تستخدم أجهزة التلفزيون وبرامج التحرير القياسية النسبة  .16:9تكون اللقطات بنسبة  4:3أطول
بنسبة  %33ولكن يجب أن يتم اقتصاصها إلى نسبة  16:9لتشغيلها على التلفزيون( .في حال عدم
اقتصاصها ،ستظهر بخطوط سوداء على جوانب الصورة).
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وضع ( VIDEOفيديو)

وضع ( VIDEOفيديو)

إعدادات متقدمة

معدالت دقة الفيديو

دقة الفيديو
()RES

معدل
اإلطارات
لكل ثانية
(NTSC/
1
)PAL

( FOVمجال الرؤية)

دقة
الشاشة

نسبة
العرض
إلى
االرتفاع

1440p

60/50
30/25

واسع

1920x1440

4:3

1080p

60/50
30/25

واسع ،متوسط ،ضيِّق

1920x1080

16:9

 1يشير  NTSCو PALإلى تنسيق الفيديو الذي يعتمد على المنطقة التي تتواجد فيها .لمزيد من المعلومات ،راجع تنسيق
الفيديو (الصفحة .)53
لمزيد من المعلومات عن الدقة أو اإلطار لكل ثانية ( )FPSأو مجال الرؤية ( ،)FOVراجع هذه
المواضيع:
دقة الفيديو (الصفحة )37
اإلطارات لكل ثانية (( )FPSالصفحة )38
مجال الرؤية (( )FOVالصفحة )39

ثبات صورة الفيديو
يضبط هذا اإلعداد اللقطات لموازنة الحركة أثناء التصوير .للحصول على مجال رؤية واسع،
يتم اقتصاص الصورة بنسبة  .%10يؤدي ذلك إلى الحصول على لقطات بدقة أفضل ،خاصة في
األنشطة التي ال تتضمن حركات كثيرة نسبيًا لكن سريعة ،مثل ركوب الدراجات والدراجات البخارية
واالستخدامات عند حمل الكاميرا في اليد .تتمثل الخيارات الخاصة بهذا اإلعداد في "تشغيل"
(افتراضي) و"إيقاف التشغيل" .للوصول إلى هذا اإلعداد المتقدم ،راجع التنقل باستخدام الشاشة التي
تعمل باللمس (الصفحة .)17
نصيحة للمحترفين :كلما كان مجال الرؤية ض ّي ًقا أكثر ،زاد تأثير ثبات صورة الفيديو.

( Auto Low Lightخفض الضوء تلقائيًا)
يتيح لك اإلعداد "خفض الضوء تلقائيًا" التصوير في البيئات ذات اإلضاءة المنخفضة أو عند االنتقال
بين داخل البيئات ذات اإلضاءة المنخفضة وخارجها .إذا كنت تلتقط بمعدل  60إطارً ا لكل ثانية،
فسيتم ضبط الكاميرا تلقائ ًّيا على  30إطارً ا لكل ثانية عندما يصبح من الممكن تحقيق التعرض المثالي
والحصول على أفضل النتائج.
تتمثل الخيارات الخاصة بهذا اإلعداد في "تشغيل" (افتراضي) و"إيقاف التشغيل".
عند تشغيل إعداد خفض الضوء تلقائيًا وثبات الفيديو وتنشيط إعداد خفض الضوء تلقائيًا بسبب ظروف
اإلضاءة المظلمة ،يتم إيقاف تشغيل ثبات الفيديو مؤق ًتا لتسليم جودة الصورة المثلى في المشهد المظلم.
للوصول إلى هذا اإلعداد المتقدم ،راجع التنقل باستخدام الشاشة التي تعمل باللمس (الصفحة .)17
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وضع ( PHOTOصورة)

وضع ( PHOTOصورة)

تلتقط كاميرا  HEROصورً ا فردية أو متواصلة بدقة  10ميغابكسل .للصور المتواصلة ،اضغط مع
االستمرار على زر الغالق اللتقاط  4صور/ثانية ،وحتى  30صورة.

إعدادات متقدمة

مجال الرؤية االفتراضي لوضع ( Photoصورة) هو واسع ،مع إيقاف تشغيل كل اإلعدادات
المتقدمة.
اإلعدادات
مجال الرؤية
تتضمن الكاميرا ثالثة خيارات مجال رؤية للصورُ .تلتقط كل الصور بدقة تبلغ  10ميغابكسل.
( FOVمجال الرؤية)

الوصف

واسع

أوسع مجال للرؤية .جيد للقطات الحركات اللتقاط أكبر عدد ممكن
من الصور ضمن اإلطار .يؤدي مجال الرؤية هذا إلى الحصول
ً
خاصة حول حافة المشهد( .يمكنك
على تأثير عين السمكة،
اقتصاص ذلك أثناء التحرير ،إذا لزم األمر).

متوسط

نطاق رؤية متوسط المدى .له تأثير التكبير على مركز اللقطة.

ضيق

أصغر مجال رؤية ،مع تشويه عين سمكة أقل .جيد اللتقاط
المحتوى على مسافة .يتمثل تأثيره األكثر أهمية في أنه يقوم
بالتكبير على مركز اللقطة.
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( Wide Dynamic Rangeالنطاق الديناميكي الواسع)
يقوم اإلعداد ( Wide Dynamic Rangeالنطاق الديناميكي الواسع) باالحتفاظ بمستوى أكبر من
التفاصيل في المناطق الداكنة والساطعة من الصورة .وتكون النتيجة الحصول على صورة بمعدل
تعرض سليم في كلتا هاتين الحالتين .يكون هذا اإلعداد مفي ًدا بصورة خاصة للمشاهد ذات اإلضاءة
الخلفية أو التي تتضمن مناطق ساطعة كبيرة ومقدمة داكنة.
ال يتوفر اإلعداد  WDRإال لوضع االلتقاط ( Photoصورة) .الخياران الخاصان بهذا اإلعداد هما
( Offإيقاف التشغيل) (االفتراضي) و( Onتشغيل) .للوصول إلى هذا اإلعداد المتقدم ،راجع التنقل
باستخدام الشاشة التي تعمل باللمس (الصفحة .)17
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وضع ( BURSTتتابع االلتقاط السريع)

أوضاع ( TIME LAPSEلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد)

في وضع ( Burstتتابع االلتقاط السريع) ،يتم التقاط ما يصل إلى  10صور في الثانية الواحدة بدقة
تبلغ  10ميغابكسل .ويُعد هذا الوضع مثال ًّيا اللتقاط األنشطة سريعة الحركة .مجال الرؤية االفتراضي
هو ( Wideواسع).

( TIME LAPSE VIDEOلقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
ينشئ الوضع ( TIME LAPSE VIDEOلقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني محدد) فيديو من
ثوان .يتيح لك هذا الوضع التقاط حدث بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد
إطارات ملتقطة كل 5
ٍ
وعرضه أو مشاركته على الفور في شكل فيديو .يتم التقاط ( Time Lapse Videoلقطات فيديو
متتابعة وفق فاصل زمني محدد) بدقة  1080pمن دون صوت.

اإلعدادات
مجال الرؤية
تتضمن الكاميرا ثالثة خيارات مجال رؤية لوضع ( Burstتتابع االلتقاط السريع) .يتم التقاط جميع
الصور بتتابع االلتقاط السريع بدقة  10ميغابكسل.
( FOVمجال الرؤية)

الوصف

واسع

أوسع مجال للرؤية .جيد للقطات الحركات اللتقاط أكبر عدد ممكن
من الصور ضمن اإلطار .يؤدي مجال الرؤية هذا إلى الحصول
ً
خاصة حول حافة المشهد( .يمكنك
على تأثير عين السمكة،
اقتصاص ذلك أثناء التحرير ،إذا لزم األمر).

متوسط

نطاق رؤية متوسط المدى .له تأثير التكبير على مركز اللقطة.

ضيق

أصغر مجال رؤية ،مع تشويه عين سمكة أقل .جيد اللتقاط
المحتوى على مسافة .يتمثل تأثيره األكثر أهمية في أنه يقوم
بالتكبير على مركز اللقطة.
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( TIME LAPSE PHOTOصور متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
يلتقط الوضع ( Time Lapse Photoصور متتابعة وفق فاصل زمني محدد) مجموعة من الصور
ثوان .استخدم هذا الوضع اللتقاط صور أي نشاط ،ثم اختر أفضلها بعد
عند فواصل زمنية مدتها 5
ٍ
ذلك .يمكنك أيضًا التقاط صور على مدى إطار زمني طويل ،ثم تحويلها إلى فيديو باستخدام تطبيق
 Quikللكمبيوتر المكتبي.
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أوضاع ( TIME LAPSEلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
اإلعدادات
مجال الرؤية
تتضمن الكاميرا ثالثة خيارات مجال رؤية للصور ولقطات الفيديو المتتابعة وفق فاصل زمني محدد.
ثوان.
تلتقط الصور ومقاطع الفيديو إطارات بفواصل زمنية مدتها 5
ٍ
( FOVمجال الرؤية)

الوصف

واسع

أوسع مجال للرؤية .جيد للقطات الحركات اللتقاط أكبر عدد ممكن
من الصور ضمن اإلطار .يؤدي مجال الرؤية هذا إلى الحصول
ً
خاصة حول حافة المشهد( .يمكنك
على تأثير عين السمكة،
اقتصاص ذلك أثناء التحرير ،إذا لزم األمر).

متوسط

نطاق رؤية متوسط المدى .له تأثير التكبير على مركز اللقطة.

ضيق

أصغر مجال رؤية ،مع تشويه عين سمكة أقل .جيد اللتقاط
المحتوى على مسافة .يتمثل تأثيره األكثر أهمية في أنه يقوم
بالتكبير على مركز اللقطة.

عناصر التحكم المتقدمة
( EXPOSURE CONTROLالتحكم في التعرض)
بشكل افتراضي ،تستخدم الكاميرا الصورة بأكملها لتحديد مستوى التعرض المناسب .ومع ذلك ،يتيح
لك التحكم في التعرض تحديد منطقة تريد أن تعطيها الكاميرا أولوية عند تحديد التعرض .يكون هذا
اإلعداد مفي ًدا بشكل خاص في اللقطات التي قد تكون فيها مناطق مهمة معرضة لكمية كبيرة بشكل
مفرط من الضوء أو لكمية أقل من المطلوب.
عند تغيير هذا اإلعداد ،تعرض لك الشاشة التي تعمل باللمس على الفور التأثير الواقع على الصورة.
في حالة تغيير األوضاع ،تعود الكاميرا الستخدام المشهد بأكمله لتحديد مستوى التعرض المناسب.
استخدام ( Exposure Controlالتحكم في التعرض) مع ( Auto Exposureالتعرض التلقائي)
في حال تحديد هذا الخيار ،تقوم الكاميرا دائمًا بتركيز التعرض على منطقة الشاشة التي تعمل باللمس
التي تحددها ،بغض النظر عن محتوى هذه المنطقة.
افتراض أن الكاميرا مركبة على لوحة القيادة .قد ترغب في تحديد الجزء العلوي من الشاشة التي
تعمل باللمس بحيث يتركز التعرض على المشهد الموجود خارج الزجاج األمامي وليس على لوحة
القيادة (مما قد يؤدي إلى تعرض المشهد الخارجي للضوء بشكل مفرط).
1.1اضغط على الشاشة التي تعمل باللمس حتى ينكمش المخطط المربع وصوالً إلى وسط الشاشة.
2.2اسحب المربع إلى المنطقة التي تريد استخدامها لضبط مستوى التعرض( .يمكنك أيضًا النقر فوق
هذه المنطقة بدالً من سحب المربع).
] في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة.
3.3انقر على [

AUTO EXPOSURE
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عناصر التحكم المتقدمة

عناصر التحكم المتقدمة

استخدام ( Exposure Controlالتحكم في التعرض) مع ( Locked Exposureإقفال التعرض)
باستخدام هذا الخيار ،تقفل الكاميرا التعرض .يظل مستوى التعرض هذا حتى تقوم بإلغائه.

إلغاء ( Exposure Controlالتحكم في التعرض)
يتم إلغاء ( Exposure Controlالتحكم في التعرض) تلقائيًا عند تحديد وضع مختلف أو إعادة
تشغيل الكاميرا .يمكنك أيضًا إلغاء هذا اإلعداد يدويًا (أدناه) .عند إلغاء إعداد التعرض الذي قمت
بضبطه من قبل ،تعود الكاميرا إلى استخدام المشهد بالكامل لتحديد مستوى التعرض الصحيح.
1.1اضغط على الشاشة التي تعمل باللمس حتى ينكمش المخطط المربع وصوالً إلى وسط الشاشة.
2.2اضغط على [
] في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.

على سبيل المثال ،افترض أنك تتزحلق على الثلج باستخدام مزالجة في يوم مشمس .بضبط مستوى
التعرض يدويًا بنا ًء على السترة التي ترتديها ،ستعتمد الصور التي تلتقطها خالل اليوم على هذه
ً
مقارنة بالثلج
السترة .وبالتالي ،هناك احتمال أقل لتعرض الصور لكمية ضوء أقل من المطلوب
الساطع.
1.1اضغط على الشاشة التي تعمل باللمس حتى ينكمش المخطط المربع وصوالً إلى وسط الشاشة.
2.2اسحب المربع إلى المنطقة التي تريد استخدامها لضبط مستوى التعرض( .يمكنك أيضًا النقر فوق
هذه المنطقة بدالً من سحب المربع).
3.3اضغط على ( Auto Exposureالتعرض التلقائي) لتغييره إلى Locked Exposure
(التعرض المقفل).
] في الزاوية اليمنى السفلى
4.4تأكد من أن التعرض يظهر على النحو المطلوب ،ثم انقر على [
من الشاشة إلقفال التعرض.

LOCKED EXPOSURE
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تخصيص كاميرا GOPRO
يمكنك إعداد الكاميرا للعمل بالطريقة التي تريدها ،بدءًا من تغيير مستوى صوت اإلشارات الصوتية
وصوالً إلى إيقاف تشغيل أضواء الحالة.
تغيير التفضيالت
1.1مرر ألسفل ،ثم اضغط على ( Preferencesالتفضيالت).
2.2انقر فوق أحد اإلعدادات ،ثم اضغط على خيار جديد.
3.3للخروج ،مرر ألسفل.
التاريخ والوقت
يتم تحديث التاريخ والوقت تلقائيًا عند إنشاء اتصال بين الكاميرا وتطبيق  Captureأو تطبيق Quik
للكمبيوتر المكتبي .ومع ذلك ،يمكنك تغيير هذه اإلعدادات يدويًا ،إذا لزم األمر.
مالحظة :في حال إخراج البطارية من الكاميرا لفترة طويلة ،ينبغي إعادة ضبط التاريخ والوقت (تلقائيًا أو يدويًا).

( BEEP VOLUMEمستوى صوت اإلشارات الصوتية)
"عال" (افتراضي) و"متوسط"
ضبط مستوى صوت تنبيهات كاميرا  .GoProالخيارات هي
ٍ
و"منخفض" و"إيقاف التشغيل".
LED
تحديد أضواء الحالة التي تومض .إن الخيارات هي "إضاءة الكل" (افتراضي) ،و"إيقاف تشغيل
الكل" ،و"إيقاف تشغيل األضواء األمامية".
نصيحة للمحترفين :أوقف تشغيل ضوء الحالة األمامي إذا كنت تلتقط الصور في منطقة فيها نوافذ
أو مرايا قد تسبب انعكاسًا في اللقطة.
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تخصيص كاميرا GOPRO
الوضع االفتراضي
يقوم بضبط وضع االلتقاط الذي تنتقل إليه كاميرا  GoProبشكل افتراضي عند بدء التشغيل.
الخيارات هي ( Videoفيديو) (االفتراضي) ،و( Time Lapse Videoلقطات فيديو متتابعة
وفق فاصل زمني محدد) ،و( Photoصورة) ،و( Burstتتابع االلتقاط السريع) وTime Lapse
( Photoصور متتابعة وفق فاصل زمني محدد).
مالحظة :ال يؤثر هذا اإلعداد في ميزة .QuikCapture

إيقاف التشغيل التلقائي
يوقف تشغيل كاميرا  GoProبعد فترة من عدم النشاط للحفاظ على عمر البطارية االفتراضي .إن
الخيارات هي " 5دقائق" ،و" 15دقيقة" (افتراضي) ،و" 30دقيقة" ،و"مطل ًقا".
مالحظة :ال يكون التحكم الصوتي متاحً ا عند إيقاف تشغيل الكاميرا .عند استخدام "التحكم الصوتي" ،فكر في تحديد فترة
زمنية أعلى (أو "مطل ًقا") لـ "إيقاف التشغيل التلقائي".

( SCREENSAVERشاشة التوقف)
يوقف هذا اإلعداد تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس بعد فترة من عدم النشاط للحفاظ على عمر
ً
البطارية االفتراضي .الخيارات هي " 1دقيقة" (افتراضي) ،و"دقيقتان" ،و" 3دقائق" ،و"مطلقا".
لتشغيل الشاشة التي تعمل باللمس مرة أخرى ،اضغط على أي منطقة على الشاشة .عندما تتوقف
الشاشة التي تعمل باللمس عن التشغيل ،سيزال بإمكانك استخدام أزرار الكاميرا و"التحكم الصوتي".
السطوع
يضبط مستوى سطوع الشاشة التي تعمل باللمس .الخيارات هي  %10إلى ( %100افتراضي).
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تخصيص كاميرا GOPRO
تنسيق الفيديو

التدوير التلقائي
يحدد هذا اإلعداد اتجاه الفيديو أو الصور لمساعدتك في منع اللقطات المقلوبة.
اإلعداد

الوصف

( Autoتلقائي)

(( Auto Image Rotationالتدوير التلقائي للصورة))
تحدد الكاميرا تلقائيًا ( Upأعلى) أو ( Downأسفل) ،بنا ًء
على اتجاهها عند بدء التسجيل .يضمن هذا الخيار أن يتم
التقاط الصورة بالشكل الصحيح.

( Upأعلى) (االفتراضي)

يتم ضبط الكاميرا على االلتقاط باالتجاه الصحيح دائمًا.

( Downأسفل)

يتم ضبط الكاميرا على االلتقاط في الوضع المقلوب دائمًا.

تعيين معدالت اإلطارات اإلقليمية التي تستخدمها الكاميرا لتسجيل الفيديو وتشغيله على أجهزة
التلفزيون/أجهزة التلفزيون العالية الدقة .يساعد تحديد الخيار المناسب لمنطقتك في منع الوميض عند
التقاط الفيديو في األماكن الداخلية.
اإلعداد

الوصف

NTSC

حدد هذا الخيار لتشغيل الفيديو على تلفزيون NTSC
(أغلب أجهزة التلفزيون في أمريكا الشمالية)

PAL

حدد هذا الخيار لتشغيل الفيديو على أجهزة تلفزيون PAL
(أغلب أجهزة التلفزيون خارج أمريكا الشمالية)

( LANGUAGEاللغة)
يضبط هذا اإلعداد اللغة التي تظهر على شاشة الكاميرا.
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رسائل مهمة

إعادة ضبط الكاميرا

رمز درجة الحرارة

( RESETTING THE CONNECTIONSإعادة ضبط االتصاالت)
يمسح هذا الخيار قائمة االتصاالت ويعيد ضبط كلمة المرور الخاصة بالكاميرا .في حالة إعادة ضبط
االتصاالت ،يجب إعادة توصيل أي أجهزة مطلوبة بكاميرا .GoPro
1.1من الشاشة الرئيسية ،مرر ألسفل.
2.2انقر فوق ( Connectاتصال) > ( Reset Connectionsإعادة ضبط االتصاالت) ،ثم انقر
فوق ( Resetإعادة ضبط).

يظهر رمز "درجة الحرارة" على شاشة حالة الكاميرا عندما تصبح درجة حرارة
الكاميرا عالية ج ًدا وتحتاج إلى التبريد .ليس عليك إال أن تدعها لتبرد قبل محاولة
استخدامها مرة أخرى .تم تصميم الكاميرا للتعرف على حاالت السخونة المفرطة
والتوقف عن التشغيل عند الضرورة.
رمز إصالح الملف
في حال توقف التسجيل بشكل مفاجئ ولم يتم حفظ ملف الفيديو بشكل صحيح،
فقد يصبح الملف تال ًفا .في حال حدوث هذا األمر ،تعرض الكاميرا رمز "إصالح
الملف" في أثناء محاولة إصالح الملف .عند انتهاء هذه العملية ،ستتلقى رسالة
تحدد ما إذا كانت عملية اإلصالح ناجحة أم فاشلة .اضغط على أي زر لمواصلة
استخدام الكاميرا.
رسائل بطاقة MICROSD
NO SD
(ال توجد بطاقة )SD

ال توجد بطاقة .تتطلب الكاميرا إدخال بطاقة microSD
أو  microSDHCأو ُ ( microSDXCتباع بشكل منفصل)
اللتقاط الفيديو والصور.

ممتلئة

البطاقة ممتلئة .احذف بعض الملفات أو أدخل بطاقة أخرى.

خطأ في بطاقة SD

تتعذر على الكاميرا قراءة البطاقة المهيأة .إعادة تنسيق البطاقة
في الكاميرا.

( RESETTING ALL SETTINGS TO THE DEFAULTSإعادة ضبط جميع اإلعدادات
إلى القيم االفتراضية)
يعيد هذا الخيار ضبط جميع إعدادات الكاميرا إلى القيم االفتراضية ،باستثناء التاريخ والوقت ،وبيانات
اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالكاميرا.
1.1من الشاشة الرئيسية ،مرر ألسفل.
2.2اضغط على ( Preferencesالتفضيالت) > ( Camera Defaultsاإلعدادات االفتراضية
للكاميرا) ،ثم اضغط على ( Resetإعادة ضبط)
( RESTARTING YOUR GOPROإعادة تشغيل كاميرا )GOPRO
إذا كانت الكاميرا ال تستجيب ،فاضغط مع االستمرار على زر الوضع [
تشغيل الكاميرا ثم أعِ د تشغيلها .يتم االحتفاظ بكل اإلعدادات.

ثوان إليقاف
] لمدة 8
ٍ

( RESTORING FACTORY SETTINGSاستعادة إعدادات المصنع)
اتبع الخطوات التالية إلعادة ضبط كل اإلعدادات وكلمة مرور الكاميرا وإلغاء تسجيل الكاميرا من
حساب  .GoPro Plusيكون هذا الخيار مفي ًدا إذا كنت تريد إعادة بيع الكاميرا وإعادة ضبطها إلى
حالتها األصلية.
1.1من الشاشة الرئيسية ،مرر ألسفل.
2.2اضغط على ( Preferencesالتفضيالت) > ( Factory Resetإعادة الضبط على إعدادات
المصنع) ،ثم اضغط على ( Resetإعادة ضبط).
ال تؤدي استعادة إعدادات المصنع إلى مسح كل المحتويات من بطاقة  .microSDلمسح بطاقة
 ،microSDراجع إعادة تنسيق بطاقة ( microSDالصفحة .)8
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التركيب

1

2

3

4

The Frame1.1
2.2مشبك التركيب

تثبيت الكاميرا بأدوات التركيب
لتوصيل الكاميرا بأداة التركيب ،تحتاج إلى  The Frameومشبك التركيب و/أو البرغي اإلبهامي،
بحسب أداة التركيب التي تستخدمها.
1.1تثبيت الكاميرا في :The Frame
 .أافتح المزالج.
 .بمرر الكاميرا في "اإلطار" .يحتوي الجزء األمامي السفلي من "اإلطار" على حافة
مستو.
مرتفعة .احرص على استقرار الجزء األمامي للكاميرا على هذه الحافة بشكل
ٍ
 .جأغلق الباب.
 .دأقفل المزالج.

3.3برغي إبهامي
4.4أدوات التركيب الالصقة المسطحة والمنحنية

يو ّفر  The Frameحماية إضافية للكاميرا إذا سقطت منك ،لذا قد ترغب في االحتفاظ بها في The
 Frameأثناء أنشطة معيّنة ،حتى لو لم يتم تركيب الكاميرا.
كاميرا  HEROمقاومة للماء حتى  10أمتار مع إغالق األبواب — ليست هناك حاجة إلى مبيت
إضافي عند استخدام الكاميرا في الماء أو حوله.
مالحظة :ال يو ّفر "اإلطار" حماية إضافية مقاومة للماء.

2.2ثبّت اإلطار في مشبك التركيب.

نصيحة للمحترفين :أثناء األنشطة المائية ،استخدم حبل الكاميرا لمزيد من األمان واستخدم أداة الطفو
 Floatyللحفاظ على الكاميرا طافية على الماء (يُباع كل منهما بشكل منفصل) .لمزيد من المعلومات،
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني .gopro.com
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التركيب

اتبع إرشادات التركيب (الصفحة  )59لتوصيل أداة التركيب الالصقة بالسطح.
3.3توصيل مشبك التركيب بأداة التركيب:
 .أارفع سدادة مشبك التركيب.
 .بمرر المشبك في أداة التركيب حتى يستقر في مكانه.
 .جاضغط ألسفل على السدادة حتى تكون مستوية مع المشبك.

إرشادات التركيب
اتبع هذه التعليمات عند تثبيت أدوات التركيب الالصقة على األسطح المنحنية والمسطحة للخوذات
والمركبات والمعدات:
	•ثبّت أدوات التركيب الالصقة قبل االستخدام بـ  24ساعة على األقل.
	•يجب تثبيت أدوات التركيب الالصقة فقط على أسطح ملساء .ال تم ّكن األسطح المسامية واألسطح
الخشنة من تثبيت األدوات بشكل سليم .عند استخدام أداة التركيب ،اضغط عليها بشدة لتستقر في
مكانها وتأكد من اتصالها الكامل بالسطح بأكمله.
	•ال تستخدم أدوات التركيب الالصقة إال على األسطح النظيفة والجافة .يقلل الشمع أو الزيت أو
الغبار أو األتربة األخرى من إمكانية االلتصاق ،مما قد يتسبب في تثبيت غير محكم وبعرّ ض
الكاميرا لخطر الفك في حال لم ينجح التثبيت.
	•ثبّت أدوات التركيب الالصقة في درجة حرارة الغرفة .ال تلتصق المواد الالصقة بصورة سليمة
إذا تم استخدامها في درجات حرارة منخفضة أو بيئات رطبة أو أسطح باردة أو رطبة.
	•راجع اللوائح التنظيمية والقوانين المحلية والعامة للتأكد من أنّ تثبيت الكاميرا بالمعدات (مثل
معدات الصيد) مسموح به .احرص على االلتزام باللوائح التنظيمية التي تقيّد استخدام األجهزة
اإللكترونية أو الكاميرات الخاصة بالمستهلك.
	•في األنشطة المائية ،استخدم حبل الكاميرا وأداة الطفو ُ ( Floatyتباع بشكل منفصل) لمزيد من
األمان للحفاظ على الكاميرا طافية على الماء.

نصيحة للمحترفين :إذا قمت بتركيب كاميرا  HEROبالمقلوب ،فستغيّر الكاميرا اتجاه الصورة تلقائيًا
لتكون دائمًا في االتجاه الصحيح .لمزيد من المعلومات ،راجع التدوير التلقائي (الصفحة .)52

تحذير :لتجنب اإلصابة ،ال تستخدم الحبل عند تركيب الكاميرا على خوذة .ال تركّب
الكاميرا مباشرة على عصا أو لوح التزلج.

لمزيد من المعلومات عن أدوات التركيب ،تفضل بزيارة .gopro.com
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إزالة الباب الجانبي
تحذير :في حال استخدام الكاميرا مع أداة تركيب  GoProأو حزام مخصص لالستخدام
مع خوذة ،احرص دائمًا على اختيار خوذة تستوفي معايير السالمة المعمول بها.
اختر الخوذة المالئمة لرياضتك أو نشاطك المحدد وتأكد من أنها تتناسب معك من حيث
الحجم .افحص الخوذة للتأكد من أنها بحالة جيدة ،واتبع تعليمات الجهة المُصنّعة للخوذة
بشأن االستخدام اآلمن لها.
يجب استبدال أي خوذة تتعرض لصدمة كبيرة .ال توجد خوذة يمكنها الوقاية من اإلصابة
في كل حادث.
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في بعض الحاالت ،مثل شحن الكاميرا في منتج  The Frameأو توصيل ملحقات  ،HDMIيجب
إزالة الباب الجانبي للوصول إلى المنافذ.
أزل الباب الجانبي فقط عند استخدام الكاميرا في بيئة جافة وخالية من الغبار.
تحذيرِ :
عندما يكون الباب مفتوحً ا أو منزوعًا ،فال تكون الكاميرا مقاومة للماء .ال تقم بتشغيل
الكاميرا مطل ًقا عندما يكون باب البطارية مفتوحً ا.

إزالة الباب الجانبي
1.1اضغط مع االستمرار على الزر فتح المزالج ثم حرّ ك الباب حتى يفتح.
2.2اسحب الباب إلى خارج الكاميرا.
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إزالة الباب الجانبي

الصيانة

إعادة تركيب الباب الجانبي
1.1اضغط مع االستمرار على زر فتح المزالج وحرّ ك لسان الباب.

اتبع هذه التعليمات للحصول على أفضل أداء للكاميرا:
	•الكاميرا مقاومة للماء حتى عمق  10أمتار  -ليس هناك حاجة إلى مبيت .تأكد من غلق الباب قبل
استخدام الكاميرا في أو حول الماء أو األتربة أو الرمال.
	•قبل إغالق األبواب ،تأكد من خلوّ األقفال من األوساخ .وعند الضرورة ،نظفها بقطعة من
القماش.
	•قبل فتح األبواب ،تأكد من أنّ الكاميرا خالية من الماء أو الركام .إذا لزم األمر ،اشطف الكاميرا
بالماء ثم جففها بقطعة من القماش.
	•إذا تصلبت الرمال أو الركام حول األبواب ،فضع الكاميرا في ماء صنبور دافئ لمدة  15دقيقة ثم
اشطفها تمامًا إلزالة الركام قبل فتح األبواب.
	•في البيئات الرطبة ،جفف الشاشة التي تعمل باللمس بقطعة قماش ناعمة بحيث تسجل لمستك.
	•للحصول على أفضل أداء صوتيّ ،
هز الكاميرا أو انفخ على الميكروفون إلزالة الماء واألتربة
من فتحات الميكروفون .لمنع تلف األغشية الداخلية المقاومة للماء ،ال تستخدم الهواء المضغوط
للنفخ في فتحات الميكروفون.
	•بعد كل استخدام للكاميرا في الماء المالح ،اشطفها بماء عذب ،ثم جففها بقطعة من القماش الناعم.
	•لتنظيف العدسة ،امسحها بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر .إذا أصبحت األوساخ عالقة بين
فأزلها باستخدام الماء أو الهواء .ال تضع أجسامًا غريبة حول العدسة.
العدسة والحلقة الدائريةِ ،

2.2اضغط باللسان على الشريط الفضي الصغير.
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معلومات حول البطارية
إطالة عمر البطارية االفتراضي
تظهر رسالة على الشاشة التي تعمل باللمس في حال انخفاض مستوى طاقة البطارية عن  .%10إذا
وصلت البطارية إلى  %0أثناء التسجيل ،فستحفظ الكاميرا الملف وستتوقف عن التشغيل.
إلطالة عمر البطارية االفتراضي ،اتبع هذه التعليمات قدر اإلمكان:
	•أوقف تشغيل االتصاالت الالسلكية
	•التقط الفيديو بمعدالت إطارات وقيم دقة أكثر انخفاضًا
	•أوقف تشغيل Protune
	•استخدم اإلعدادات التالية:
• •( QuikCaptureالصفحة )20
	•شاشة التوقف (الصفحة )51
	•السطوع (الصفحة )51
التسجيل أثناء الشحن
باستخدام كابل  USB-Cالمرفق مع الكاميرا ،يمكنك التقاط مقاطع الفيديو والصور عندما تكون
الكاميرا متصلة بمحول شحن  USBأو شاحن  GoPro Superchargerأو شاحن  GoProآخر
أو حزمة الطاقة المحمولة من  .GoProعلى الرغم من أنّ البطارية ال تشحن أثناء التسجيل ،يمكنك
استخدام إحدى الطرق أعاله لتزويد الكاميرا بالطاقة والحصول على وقت تسجيل أطول .بعد التوقف
عن التسجيل ،يتم استئناف عملية الشحن( .ال يمكنك التسجيل أثناء شحن الكاميرا عبر الكمبيوتر).
مالحظة :ال تكون الكاميرا مقاومة للماء أثناء الشحن ألن الباب الجانبي يكون مفتوحً ا.

تحذير :يمكن أن يؤدي استخدام شاحن حائطي غير جهاز الشحن من  GoProإلى
تعريض بطارية كاميرا  GoProللتلف ويمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو حدوث
تسرّ ب .باستثناء شاحن ( GoPro Superchargerيُباع بشكل منفصل) ،ال تستخدم
سوى الشواحن التي تحمل هذه البيانات :خرج  5فولت وشدة  1أمبير إذا لم تكن تعرف
الجهد الكهربي والتيار الخاصَ ين بالشاحن ،فاستخدم كابل  USBالمضمّن لشحن الكاميرا
من الكمبيوتر.
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تخزين البطارية واستخدامها
تحتوي الكاميرا على مكونات حساسة ،بما في ذلك البطارية .تجنب تعريض الكاميرا لدرجات حرارة
منخفضة أو مرتفعة للغاية .قد تقلل ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة عمر البطارية
االفتراضي بصورة مؤقتة أو قد تتسبب بتوقف الكاميرا مؤق ًتا عن العمل بطريقة سليمة .تجنب
التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة أو الرطوبة عند استخدام الكاميرا ،ألن ذلك قد يساهم في تكوّ ن
التكثيف على الكاميرا أو داخلها.
ال تجفف الكاميرا أو البطارية باستخدام مصدر حرارة خارجي ،مثل فرن الميكروويف أو مجفف
الشعر .ال يغطي الضمان أي ضرر يلحق بالكاميرا أو بالبطارية جراء تسرّ ب الماء إلى داخل الكاميرا.
ال ّ
تخزن البطارية مع أغراض معدنية ،مثل العمالت المعدنية أو المفاتيح أو الحلي .في حال حدث
تالمس بين أطراف البطارية واألغراض المعدنية ،فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
تجر أي تعديالت غير مصرّ ح بها في الكاميرا .قد تؤدي التغييرات غير المصرح بها إلى تعريض
ال ِ
السالمة ،والتوافق التنظيمي ،وأداء شاحن البطارية للخطر ،وقد تبطل الضمان.
تحذير :ال تسقط الكاميرا أو البطارية أو تفككها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنِها أو تشوهها
أو تثقبها أو تمزقها أو تدخلها في فرن الميكروويف أو تحرقها أو تطلِها .ال تدخل أجسامًا
غريبة في فتحة البطارية على الكاميرا .توقف عن استخدام الكاميرا أو البطارية في حال
تلفها — على سبيل المثال ،في حال تشققها أو ثقبها أو تعرضها للتلف بفعل الماء .قد
يؤدي تفكيك البطارية أو ثقبها إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق.

التخلص من البطارية
ُتصنف معظم بطاريات أيون الليثيوم القابلة إلعادة الشحن على أنها نفايات غير خطرة ويمكن التخلص
منها بشكل آمن مع النفايات المنزلية العادية .تطبق العديد من المناطق قوانين تتطلب إعادة تدوير
البطاريات .راجع القوانين المحلية لديك للتأكد من إمكانية التخلص من البطاريات القابلة إلعادة الشحن
في القمامة العادية .للتخلص من بطاريات أيون الليثيوم بشكل آمن ،قم بحماية األطراف من التعرض
للمعادن األخرى باستخدام أشرطة التغليف أو الحماية أو األشرطة الكهربائية لكي ال تتسبب في نشوب
حريق أثناء نقل البطاريات.
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ومع ذلك ،تحتوي بطاريات أيون الليثيوم على مواد قابلة إلعادة التدوير وهي صالحة إلعادة التدوير
بموجب برنامج إعادة تدوير البطاريات التابع لهيئة إعادة تدوير البطاريات القابلة إلعادة الشحن
( .)RBRCنشجعك على زيارة  Call2Recycleعلى موقع الويب  call2recycle.orgأو االتصال
بالرقم  1-800-BATTERYفي أمريكا الشمالية للعثور على موقع إعادة تدوير مناسب.

ّ
يتعذر عليّ تشغيل كاميرا GOPRO
تأكد من أنّ كاميرا  GoProمشحونة .لشحن الكاميرا ،استخدم كابل  USB-Cالمضمّن وجهاز
كمبيوتر .يمكنك أيضًا استخدام شاحن  GoPro Superchargerأو شاحن حائطي متوافق مع USB
أو الشاحن للسيارة (تباع كلها بشكل منفصل) أو أي جهاز شحن يحمل البيانات :خرج بجهد  5فولت
وشدة  1أمبير( .يبلغ خرج Supercharger
 5فولت وشدته  2أمبير).

ال تتخلص من البطارية بإلقائها في النيران مطل ًقا ألنها قد تنفجر.

تحذير :ال تستخدم سوى البطاريات البديلة الموصى بها من قبل الجهة المُصنّعة للكاميرا.

ال تستجيب كاميرا  GOPROعند الضغط على أي زر
راجع إعادة تشغيل كاميرا ( GoProالصفحة .)55
التشغيل على الكمبيوتر متقطع
إنّ التشغيل المتقطع ال يشير إلى مشكلة في الملف في حد ذاته .إذا تجاوز مقطع فيديو ،فقد تعتبر
المواقف التالية هي المسبب لذلك:
	•استخدام مشغل فيديو غير متوافق .ال تدعم جميع مشغالت الفيديو  .H.264 codecللحصول
على أفضل النتائج ،يمكنك تنزيل أحدث إصدار من تطبيق  Quikللكمبيوتر المكتبي مجا ًنا من
الموقع اإللكتروني .gopro.com/apps
	•ال يستوفي جهاز الكمبيوتر الحد األدنى من متطلبات التشغيل عالي الدقة .كلما زادت قيمة الدقة
ومعدالت اإلطارات الخاصة بالفيديو ،كان من الصعب على الكمبيوتر تشغيل هذا الفيديو .تأكد
من أنّ الكمبيوتر لديك يلبي الحد األدنى من المتطلبات الالزمة لبرنامج التشغيل.
إذا لم يكن الكمبيوتر يستوفي الحد األدنى من المتطلبات ،فقم بالتسجيل بدقة  1080pمع
 60إطارً ا لكل ثانية مع إيقاف تشغيل اإلعداد  ،Protuneوتأكد من إغالق كل البرامج األخرى
على الكمبيوتر .إذا لم تحسن درجة الدقة هذه التشغيل ،فجرب درجة الدقة 720p 30/إطارً ا
في الثانية.
نسيتُ اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بالكاميرا
قم بالتمرير إلى أسفل ،ثم اضغط على ( Connectاتصال) > Name & Password
(االسم وكلمة المرور).
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دعم العمالء

ال أعرف إصدار البرنامج الموجود لديّ
من الشاشة الرئيسية ،قم بالتمرير إلى أسفل .انقر بعد ذلك فوق ( Preferencesالتفضيالت) >
( About this GoProحول كاميرا  GoProهذه) .يعرض رقم اإلصدار إصدار البرنامج الذي
تقوم بتشغيله.

تلتزم  GoProبتقديم أفضل خدمة ممكنة .لالتصال بقسم دعم العمالء بشركة  ،GoProتفضل بزيارة
.gopro.com/help

ال يمكنني إيجاد الرقم التسلسلي للكاميرا لديّ
الرقم التسلسلي للكاميرا مذكور في عدة أماكن:
	•في ( Preferencesالتفضيالت) > ( About this GoProحول كاميرا  GoProهذه)
	•داخل فتحة البطارية (أخرج البطارية حتى تتمكن من رؤيته)
	•على بطاقة  microSDالخاصة بالكاميرا (في ملف  version.txtفي مجلد )MSC

العالمات التجارية
 GoProو HEROعالمتان تجاريتان أو عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة  ،GoPro, Inc.في
الواليات المتحدة وجميع أنحاء العالم .جميع العالمات التجارية األخرى مملوكة ألصحابها المعنيين.

لالطالع على المزيد من اإلجابات عن األسئلة الشائعة ،راجع .gopro.com/help

المعلومات التنظيمية
لالطالع على القائمة الكاملة لشهادات اعتماد الدول ،راجع التعليمات المهمة حول المنتج والسالمة
المرفقة مع الكاميرا أو تفضل بزيارة .gopro.com/help
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