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1. Suljinpainike [  ]

2. Tilanäyttö

3. Tilapainike [  ]

4. Sivuluukku

5. USB-C-liitäntä 

6. Micro-HDMI-liitäntä 
(kaapeli lisävarusteena)

7. Kaiutin

8. Akkutilan luukku

9. Lukituksen avauspainike

OMA HERO

10. Akku

11. MicroSD-korttipaikka 

12. Tilan merkkivalo

13. Kosketusnäyttö

14. Mikrofoni

OMA HERO
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Tervetuloa tutustumaan uuteen HERO-kameraasi! Videoiden ja valokuvien 
tallentamiseen tarvitset microSD-kortin (myydään erikseen). 

MICROSD-KORTIT 
Käytä tunnettujen brändien muistikortteja, jotka täyttävät 
seuraavat vaatimukset:

• microSD, microSDHC tai microSDXC

• Class 10- tai UHS-I-luokitus 

• tallennuskapasiteetti enintään 128 Gt.

Luettelo suositelluista microSD-korteista on osoitteessa  
gopro.com/workswithgopro.

Jos muistikortti täyttyy tallennuksen aikana, kamera lopettaa tallennuksen 
ja kosketusnäytössä näkyy viesti FULL (TÄYNNÄ).

HUOMAUTUS: Käsittele muistikortteja huolellisesti. Pidä ne etäällä 
nesteistä, pölystä ja liasta. Katkaise kamerasta varmuuden vuoksi 
virta ennen kuin asetat tai poistat kortin. Tarkista valmistajan ohjeista 
tarkemmat tiedot hyväksytyistä lämpötila-alueista.

MICROSD-KORTIN ALUSTAMINEN 
Alusta microSD-kortti säännöllisesti, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. Kortin 
alustaminen poistaa siltä kaiken sisällön, joten varmista ensin, että olet 
siirtänyt kuvasi ja videosi talteen.

Alusta kortti pyyhkäisemällä alaspäin ja valitsemalla  
Preferences (Asetukset) > Format SD Card (Alusta SD-kortti) >  
Delete (Poista).

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

AKUN LATAAMINEN 
Jotta uusi kamerasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla, sen akku on 
ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

1. Paina akkutilan luukussa olevaa lukituksen avauspainiketta ja liu'uta 
luukku auki. 

 

2. Aseta microSD-kortti siten, että kortin kuva on akkua vasten (microSD-
korttia ei tarvita lataukseen). 
Huom. Kortin voi poistaa painamalla sitä kynnellä syvemmälle aukkoon, jolloin se 
ponnahtaa esiin.

3. Aseta akku paikalleen ja sulje luukku.

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

http://gopro.com/workswithgopro
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4. Paina sivuluukussa olevaa lukituksen avauspainiketta ja liu'uta 
luukku auki.

5. Yhdistä kamera tietokoneeseen tai johonkin muuhun USB-
lataussovittimeen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. 

6. Katkaise kameran virta. Tilan merkkivalo syttyy latauksen alkaessa ja 
sammuu, kun lataus on valmis.

 Jos lataat akkua tietokoneen kautta, varmista, että tietokone on kytketty 
virtalähteeseen. Jos tilan merkkivalo ei syty, käytä toista USB-liitäntää. 

Akku latautuu täyteen noin kolmessa tunnissa. Lisätietoja on kohdassa 
Tietoja akusta (sivu 69). 

PRO-VINKKI: Voit ladata kameran nopeammin käyttämällä erikseen 
myytävää GoPro Supercharger -laturia. Voit ladata kameran myös USB-
liittimellä varustetulla verkko- tai autolaturilla.

KÄYTÖN ALOITTAMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN

KAMERAN OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN 
Pitämällä GoPro-kamerasi ohjelmiston ajan tasalla voit varmistaa, että 
kamerasi toimii aina parhaalla mahdollisella tavalla ja että siinä on aina 
uusimmat ominaisuudet. Kun yhdistät kameran GoPro-sovellukseen tai Quik-
työpöytäsovellukseen, saat ilmoituksen uusista päivityksistä automaattisesti.

1. Lataa seuraavat sovellukset:

• GoPro-sovellus Applen App Storesta tai Google Play Kaupasta

• Quik-työpöytäsovellus osoitteesta gopro.com/apps.

2. Yhdistä kamera älypuhelimeen/tablettiin tai tietokoneeseen. Jos 
päivitys on saatavilla, sovellus antaa ohjeet sen asentamiseen.

Voit päivittää kameran myös manuaalisesti microSD-kortin ja erikseen 
myytävän kortinlukijan tai korttisovittimen avulla. Lisätietoja uusimmasta 
ohjelmistoversiosta on osoitteessa gopro.com/update.

PRO-VINKKI: Voit tarkistaa nykyisen ohjelmistoversion pyyhkäisemällä 
päänäytössä alaspäin ja valitsemalla Preferences (Asetukset) > About This 
GoPro (Tietoja tästä GoProsta).

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/update
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KÄYTÖN ALOITTAMINEN

VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN

Virran kytkeminen: 
Paina tilapainiketta [  ]. Kamerasta kuuluu useita piippauksia, ja tilan 
merkkivalo vilkkuu. Kun kosketusnäyttöön tai tilanäyttöön ilmestyy tietoja, 
kameraan on kytketty virta.

Virran katkaiseminen: 
Paina tilapainiketta kahden sekunnin ajan. Kamerasta kuuluu useita 
piippauksia, ja tilan merkkivalo vilkkuu. 

VAROITUS: Noudata varovaisuutta, kun käytät 
GoPro-kameraa. Huomioi aina ympäristösi, jotta 
onnettomuuksilta vältyttäisiin. 

Kun käytät GoPro-kameraa tai sen kiinnikkeitä ja 
lisävarusteita, noudata kaikkia paikallisia lakeja, kuten 
yksityisyyden suojaa koskevia lakeja, jotka saattavat 
rajoittaa kuvaamista tietyillä alueilla.

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

KAMERAN TILANÄYTTÖ 
Kameran etupuolella oleva tilanäyttö kertoo olennaisimmat tiedot kyseisellä 
hetkellä käytössä olevista tiloista ja asetuksista yhdellä silmäyksellä:

1. Kameratila

2. Asetukset

3. Tallennettujen tiedostojen lukumäärä

4. MicroSD-kortin jäljellä oleva tallennustila

5. Akun varaustaso
 
Huom. Tilanäytössä näkyvät kuvakkeet ja asetukset vaihtelevat tilan mukaan. Yllä oleva 
kuva esittää videotilan näkymää.

1

2

3

4 5
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KÄYTÖN ALOITTAMINEN

KOSKETUSNÄYTTÖ 
Kameran takapuolella olevan kosketusnäytön päänäkymässä esitetään 
alla kuvatut tila- ja asetustiedot. Näytössä näkyvät asetukset vaihtelevat 
tilan mukaan. 

1440 60
FPSRES

WIDE
FOV

100%00:00
1 2

3

5

6

4

1. Langattoman yhteyden tila

2. Jäljellä oleva aika / otetut valokuvat

3. Akun varaustaso

4. Kameratila

5. Asetukset

6. Lisäasetukset (kuvakkeet)

Huom. Kosketusnäyttö ei toimi veden alla.

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

KOSKETUSNÄYTÖN KOSKETUSELEET  
Voit käyttää kosketusnäyttöä alla kuvattujen eleiden avulla. Kun pyyhkäiset 
näyttöä, aloita pyyhkäisy näytön reunasta.

Napautus
Kohteen valinta, asetuksen ottaminen käyttöön ja 
poistaminen käytöstä

Pitkä painallus
Valotuksen säätöön siirtyminen

Pyyhkäisy vasemmalle
Siirtyminen nykyisen tilan lisäasetuksiin 
(jos käytettävissä)

Pyyhkäisy oikealle
Median näyttö

Pyyhkäisy alas
Päänäytössä Connect (Yhteys)- ja Preferences 
(Asetukset) -valikkojen avaaminen, muussa 
tapauksessa paluu päänäyttöön

PRO-VINKKI: Voit lukita kosketusnäytön ja estää tahattomat valinnat 
pyyhkäisemällä päänäytössä alas ja valitsemalla [  ]. Lukitus poistetaan 
napauttamalla kuvaketta uudelleen.
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TILAT  
HERO-kamerassa on viisi tilaa: Video, Photo (Valokuva), Burst (Kuvasarja), 
Time Lapse Video (Intervallivideo) ja Time Lapse Photo (Intervallivalokuva). 

Video 
Lisätietoja on kohdassa Videotila (sivu 38).

Valokuva 
Lisätietoja on kohdassa Valokuvatila (sivu 46).

Kuvasarja 
Lisätietoja on kohdassa Kuvasarjatila (sivu 48).

Intervallivideo  
Lisätietoja on kohdassa Intervallikuvaustilat (sivu 49).

Intervallivalokuva 
Lisätietoja on kohdassa Intervallikuvaustilat (sivu 49).

GoPro-kameran tilat ja asetukset on esitetty kaaviona kohdassa Tila- ja 
asetuskartta (sivu 19).

GOPRO-KAMERAN  
VALIKOISSA SIIRTYMINEN

SIIRTYMINEN KOSKETUSNÄYTÖLLÄ

1. Napauta päänäytön vasemmassa alakulmassa sijaitsevaa kuvaketta. 

2. Napauta valitsemaasi kuvaustilaa. Näet täyden luettelon 
pyyhkäisemällä ylös.  

Time Lapse Video

Photo

Video

Burst

3. Valitse päänäytöstä asetus, jonka haluat muuttaa.

4. Napauta jotakin esillä olevaa valintaa. Kamera palaa päänäyttöön.

@60fps

1440
1440 1080

RESOLUTION

5. Jos haluat muuttaa lisäasetuksia, pyyhkäise vasemmalle.
Huom. Kaikissa kuvaustiloissa ei ole lisäasetuksia.

GOPRO-KAMERAN  
VALIKOISSA SIIRTYMINEN
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6. Ota lisäasetus käyttöön valitsemalla [  ].

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

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

7. Palaa päänäyttöön pyyhkäisemällä alas.

TILAN VAIHTAMINEN TILAPAINIKKEELLA 
Voit selata kuvaustiloja nopeasti painamalla tilapainiketta. 

GOPRO-KAMERAN  
VALIKOISSA SIIRTYMINEN

TILA- JA ASETUSKARTTA

Automaattinen 
hämäräkuvaus

Kuvasarja

Kuva-ala (FOV)

Kuvataajuus (FPS)

Valokuvatila/
valokuva

Resoluutio (RES)

Intervallivalokuva

Intervallivideo

Videotila/video

Videon vakautus

Laaja dynaaminen 
alue (WDR)
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QuikCapturen avulla voit käynnistää HERO-kameran ja aloittaa kuvaamisen 
vain yhdellä painalluksella. Koska kameran virta on kytkettynä vain kuvauksen 
aikana, myös akkuvirtaa säästyy.

VIDEON TALLENTAMINEN QUIKCAPTURE-TOIMINNOLLA

1. Kun kameran virta on katkaistu, paina suljinpainiketta [  ]. 

Kamera käynnistyy, siitä kuuluu useita piippauksia ja videon tallennus alkaa 
automaattisesti. Kun tallennus on käynnissä, tilan merkkivalo vilkkuu. 

2. Lopeta tallennus painamalla suljinpainiketta uudelleen. 

 Tallennus keskeytyy, kamerasta kuuluu useita piippauksia ja kamera 
sammuu automaattisesti.

Lisätietoja intervallivideon kuvaamisesta on kohdassa Videoiden ja valokuvien 
kuvaaminen (sivu 23).

QUIKCAPTURE

INTERVALLIVALOKUVIEN OTTAMINEN QUIKCAPTURE-
TOIMINNOLLA

Intervallikuvien avulla voit tallentaa ajan myötä tapahtuvan muutoksen, 
mutta se on myös hyvä keino ottaa paljon kuvia sarjana, jotta saat varmasti 
juuri haluamasi kuvan.

1. Kun kameran virta on katkaistu, pidä suljinpainiketta [  ] painettuna, 
kunnes tallennus käynnistyy. 

 

3 s

 Kamera käynnistyy, siitä kuuluu useita piippauksia ja intervallikuvaus 
alkaa automaattisesti. Tilan merkkivalo välähtää kerran jokaista otettua 
kuvaa kohden. 

2. Lopeta tallennus painamalla suljinpainiketta uudelleen. 

 Tallennus keskeytyy, kamerasta kuuluu useita piippauksia ja se sammuu 
automaattisesti akkuvirran säästämiseksi.

Lisätietoja muunlaisten kuvien tai intervallisisällön kuvaamisesta on kohdassa 
Videoiden ja valokuvien kuvaaminen (sivu 23).

QUIKCAPTURE
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Voit tallentaa videota ja valokuvia myös perinteisemmällä tavalla, siten, että 
kamera pysyy käynnissä ja kuvaat tarpeen mukaan. Tämä kuvaustapa toimii 
myös intervallivideoissa ja -valokuvissa. Kosketusnäytöltä voit esikatsella 
otoksiasi sekä vaihtaa tiloja ja asetuksia ennen kuvaamista. Toisin kuin 
QuikCapture-toiminnolla kuvattaessa, kamera jää päälle silloinkin, kun et 
kuvaa. Sinun on itse sammutettava se, jos haluat säästää akkua.

1. Vaihda tarvittaessa tilaa seuraavasti:

a. Napauta kosketusnäytön vasemmassa alakulmassa 
sijaitsevaa kuvaketta.

 

1440 60
FPSRES

WIDE
FOV

100%00:00

b. Napauta valitsemaasi kuvaustilaa. 

 

Time Lapse Video

Photo

Video

Burst

VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KUVAAMINEN

QUIKCAPTUREN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ 
QuikCapture-toiminto on oletusarvoisesti käytössä, mutta voit tarvittaessa 
poistaa sen käytöstä.

1. Pyyhkäise päänäytössä alas.

2. Valitse Preferences (Asetukset) > QuikCapture.

3. Valitse Off (Ei käytössä).

QUIKCAPTURE
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VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KUVAAMINEN

2. Valitse tarvittaessa toisenlaiset asetukset. Lisätietoja asetuksista on 
kohdissa Videotila (sivu 38), Valokuvatila (sivu 46), Kuvasarjatila 
(sivu 48) ja Intervallikuvaustilat (sivu 49).

3. Paina suljinpainiketta [  ]. Kamerasta kuuluu piippaus, ja tilan 
merkkivalo vilkkuu tallennuksen aikana.

4. Lopeta video- tai intervallikuvaus painamalla suljinpainiketta. Kamerasta 
kuuluu piippaus, ja tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti.

PRO-VINKKI: Voit kuvata videota ja valokuvia myös puhekomennoilla. 
Lisätietoja on kohdassa GoPro-kameran puheohjaus (sivu 26).

HILIGHT-TUNNISTEIDEN LISÄÄMINEN 
Voit merkitä videosi kohokohdat tallennuksen tai toiston aikana HiLight-
tunnisteilla. HiLight-tunnisteiden avulla on helppo löytää hetket, jotka haluat 
muidenkin näkevän.

Paina videon kuvaamisen tai toistamisen aikana tilapainiketta [  ].

PRO-VINKKI: Kuvaamisen aikana voit lisätä HiLight-tunnisteita myös 
GoPro-sovelluksella tai puheohjauksella.

VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KUVAAMINEN
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Voit ohjata HERO-kameraa lausumalla ääneen erilaisia puhekomentoja (katso 
alla oleva luettelo). 

Huom. Etäisyys ja tuuliset tai meluisat olosuhteet saattavat vaikuttaa puheohjauksen 
toimintaan. Pidä tuote puhtaana.

PUHEOHJAUKSEN KÄYTTÄMINEN 

Puheohjaus toimii parhaiten, kun olet lähellä GoPro-kameraa.

1. Pyyhkäise päänäytössä alas ja valitse [  ].
Huom. Voit ottaa puheohjauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä myös 
Preferences (Asetukset) -valikosta. Valitse Preferences (Asetukset) > On Camera 
Voice Control (Kameran puheohjaus) ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

2. Kun otat puheohjauksen käyttöön ensimmäisen kerran, sinun on 
vahvistettava tai vaihdettava puheohjauksen kieli. 

3. Sano jokin kohdassa Puhekomentoluettelo (sivu 27) 
mainituista komennoista.

4. Voit poistaa puheohjauksen käytöstä manuaalisesti pyyhkäisemällä 
päänäytössä alas ja valitsemalla [  ]. Puheohjaus poistuu käytöstä 
myös, kun kamera sammuu. Lisätietoja on kohdassa Automaattinen 
virrankatkaisu (sivu 55).

GOPRO-KAMERAN PUHEOHJAUS

PUHEKOMENTOLUETTELO 
Kameraa voi ohjata kahdenlaisilla puhekomennoilla: 

• Toimintokomennoilla voit tallentaa videoita tai valokuvia välittömästi. Jos 
esimerkiksi olet juuri lopettanut videon kuvaamisen, puhekomennon avulla 
voit ottaa valokuvan tai aloittaa intervallikuvauksen ilman, että sinun 
tarvitsee ensin vaihtaa kameran tilaa.

• Tilakomennoilla voit valita tilan nopeasti ja aloittaa sitten kuvaamisen 
painamalla suljinpainiketta. 

Kameran ei tarvitse olla tietyssä tilassa, jotta voit kuvata videoita tai ottaa 
valokuvia. Toimintokomentoja voi käyttää kaikissa tiloissa. Kamera käyttää 
videon tai valokuvien kuvaamiseen aiemmin valittuja asetuksia.

Toimintokomento Kuvaus

GoPro start recording Aloittaa videon tallentamisen.

GoPro HiLight Lisää videoon HiLight-tunnisteen 
tallennuksen aikana.

GoPro stop recording Lopettaa videon tallentamisen.

GoPro take a photo Ottaa yksittäisen valokuvan.

GoPro shoot burst Ottaa kuvasarjan.

GoPro start time lapse Aloittaa intervallikuvauksen.

GoPro stop time lapse Lopettaa intervallikuvauksen.

GoPro turn off Katkaisee kameran virran.

GOPRO-KAMERAN PUHEOHJAUS
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Tilakomento Kuvaus

GoPro Video mode Asettaa kameran Video-tilaan  
(ei tallenna videota).

GoPro Photo mode Asettaa kameran Photo (Valokuva) 
-tilaan (ei ota valokuvaa).

GoPro Burst mode Asettaa kameran Burst (Kuvasarja) 
-tilaan (ei ota kuvasarjaa).

GoPro Time Lapse mode Asettaa kameran viimeksi käytettyyn 
Time Lapse (Intervallikuvaus) -tilaan 
(ei aloita intervallikuvausta).

Komentoluettelon uusin versio on saatavissa osoitteessa  
gopro.com/help/voice-commands.

PRO-VINKKI: Jos tallennat videota tai käytät intervallikuvausta, sinun on 
pysäytettävä tallennus ennen uuden komennon sanomista. 

PUHEOHJAUKSEN KIELEN VAIHTAMINEN

1. Pyyhkäise päänäytössä alas.

2. Siirry Voice Control (Puheohjaus) -osioon ja valitse Preferences 
(Asetukset) > Language (Kieli).

3. Napauta haluamaasi kieltä.

GOPRO-KAMERAN PUHEOHJAUS

Voit toistaa kuvaamaasi sisältöä kameran kosketusnäytöllä, tietokoneella, 
televisiolla tai älypuhelimella/tabletilla.

Voit toistaa sisältöä myös asettamalla microSD-kortin suoraan 
yhteensopivaan laitteeseen, kuten tietokoneeseen tai televisioon. Tällöin 
toistoresoluutio määräytyy laitteen resoluution ja toistokyvyn mukaan.

VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELEMINEN HERO-KAMERALLA

1. Siirry galleriaan pyyhkäisemällä oikealle. Jos microSD-kortilla on paljon 
sisältöä, sen lataaminen saattaa kestää jonkin aikaa. 

2. Selaa pikkukuvia. 
Huom. Useamman kuvan sarjojen (kuvasarja, intervallikuvaus ja jatkuva kuvaus) osalta 
pikkukuvassa näkyy sarjan ensimmäinen kuva.

3. Avaa video tai valokuva koko näytön näkymässä napauttamalla sitä.

4. Jos haluat lisätä HiLight-tunnisteen, valitse [  ]. HiLight-tunnisteet 
helpottavat parhaiden videoiden ja valokuvien löytämistä ja 
jakamista muille.

5. Palaa pikkukuvanäyttöön valitsemalla [  ].

6. Poistu galleriasta pyyhkäisemällä alas.

SISÄLLÖN TOISTAMINEN

http://gopro.com/help/voice-commands
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VIDEOKUVAN TALLENTAMINEN YKSITTÄISEKSI KUVAKSI

1. Siirry galleriaan pyyhkäisemällä oikealle ja napauta videota, jonka kuvan 
haluat tallentaa.

2. Aloita videon toisto valitsemalla [  ].

3. Valitse tallennettavan kuvan kohdalla [  ].

4. Valitse [  ]. 

5. Liu'uta tarvittaessa näytön alareunan palkkia ja valitse kuva.

6. Valitse [  ]. Videon kuva tallennetaan yksittäiseksi kuvaksi, eikä 

alkuperäiseen videoon tehdä muutoksia. 

VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELEMINEN TIETOKONEELLA 
Jos haluat katsella videoita ja valokuvia tietokoneella, sinun on ensin 
siirrettävä tiedostot tietokoneelle. Lisätietoja on kohdassa Sisällön siirtäminen 
(sivu 35).

SISÄLLÖN TOISTAMINEN MOBIILILAITTEELLA

1. Yhdistä kamerasi GoPro-sovellukseen. Lisätietoja on kohdassa Yhteyden 
muodostaminen GoPro-sovellukseen (sivu 33).

2. Toista sisältö älypuhelimessa tai tabletissa käyttämällä 
sovelluksen ohjaimia.

PRO-VINKKI: Kun toistat videota GoPro-sovelluksella, voit merkitä 
kohokohdat HiLight-tunnisteella valitsemalla [  ].

SISÄLLÖN TOISTAMINEN

VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELEMINEN HD-TELEVISIOLLA 
HD-television avulla voit toistaa sisältöä suoraan kamerasta television 
suurelle näytölle. Tähän tarvitaan erikseen myytävä micro-HDMI-kaapeli.
Huom. HDMI-toisto määräytyy laitteen resoluution mukaan ja on varmennettu 
1080p-resoluutioon asti.

1. Kytke kameraan virta.

2. Valitse Preferences (Asetukset) > HDMI Output (HDMI-lähtö) > Media. 

3. Liitä micro-HDMI-johto kameran HDMI-liitäntään ja HD-televisioon.

4. Valitse televisiosta HDMI-tulo.

5. Selaa valikkoa painamalla tilapainiketta [  ] ja valitse haluamasi 
kohta painamalla suljinpainiketta [  ]. Jos esimerkiksi haluat selata 
pikkukuvia, siirry ensin kohtaan [  ] painamalla tilapainiketta ja selaa 
sitten tiedostoja painamalla toistuvasti suljinpainiketta.

6. Jos haluat avata tiedoston koko näytön näkymään, valitse [  ].

PRO-VINKKI: Kun katsot videoita ja valokuvia HD-televisiosta, voit käyttää 
liikkumiseen kosketusnäytön eleitä.
 

KAMERAN KÄYTTÄMINEN  
HD-TELEVISION KANSSA
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VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KUVAAMINEN, KUN KAMERA ON 
YHDISTETTY HD-TELEVISIOON  
Tällä tavalla näet suoran esikatselukuvan kamerastasi, kun se on yhdistetty 
teräväpiirtotelevisioon tai näyttöön. 

1. Kytke kameraan virta.

2. Valitse Preferences (Asetukset) > HDMI Output (HDMI-lähtö) > Live. 
Esikatselukuva näkyy HD-televisiossa ilman kosketusnäytöllä tavallisesti 
näkyviä kuvakkeita ja peittokuvia. 

3. Liitä micro-HDMI-kaapeli kameran HDMI-liitäntään ja HD-televisioon.

4. Valitse televisiosta HDMI-tulo.

5. Kameran suljinpainikkeella [  ] voit aloittaa ja lopettaa kuvaamisen.

KAMERAN KÄYTTÄMINEN  
HD-TELEVISION KANSSA

KAMERAN YHDISTÄMINEN SOVELLUKSEEN 
ENSIMMÄISEN KERRAN 
GoPro-sovelluksen avulla voit ohjata kameraasi etäältä älypuhelimen 
tai tabletin avulla. Sovelluksella voit ohjata kaikkia kameran toimintoja ja 
esikatsella sisältöä reaaliaikaisesti. Voit myös toistaa ja jakaa sisältöä sekä 
päivittää kameran ohjelmiston. 

1. Lataa mobiililaitteeseesi GoPro-sovellus Applen App Storesta tai Google 
Play Kaupasta.

2. Muodosta yhteys kameraan noudattamalla sovelluksen näytössä 
näkyviä ohjeita. 

KAMERAN YHDISTÄMINEN SOVELLUKSEEN JATKOSSA 
Kun olet yhdistänyt kameran sovellukseen ensimmäisen kerran, voit 
muodostaa yhteyden jatkossa kameran Connect (Yhteys) -valikosta.

1. Jos kameran langatonta yhteyttä ei ole vielä otettu käyttöön, 
pyyhkäise alas ja valitse Connect (Yhteys) > Wireless Connections 
(Langattomat yhteydet). 

2. Muodosta yhteys kameraan sovelluksessa noudattamalla 
näytön ohjeita.

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN  
GOPRO-SOVELLUKSEEN
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QuikStories tallentaa videot ja valokuvat automaattisesti kameralta 
mobiililaitteelle. Tämän jälkeen niistä luodaan editoitu, musiikkia ja tehosteita 
sisältävä QuikStory-video. QuikStoryn voi tallentaa ja sitä voi muokata, tai 
sen voi poistaa puhelimelta. 

1. Määritä QuikStories-ominaisuus:

a. Yhdistä kamerasi GoPro-sovellukseen. Lisätietoja on kohdassa 
Yhteyden muodostaminen GoPro-sovellukseen (sivu 33).
Huomautus iOS-käyttäjille: Salli sovelluksesta tulevat 
ilmoitukset pyydettäessä.

b. Sulje sovellus.

2. Kuvaa videoita ja valokuvia kamerallasi.

3. Avaa GoPro-sovellus ja pyyhkäise kotinäytössä alas. Kamera siirtää 
viimeisimmän kuvauksen sisällön automaattisesti laitteeseesi. Kun 
QuikStory on valmis, saat ilmoituksen puhelimeesi.

4. Avaa QuikStory ja esikatsele se.

5. Tee tarvittaessa muutoksia.

6. Tallenna QuikStory ja jaa se sitten ystävillesi.

 

QUIKSTORYN LUOMINEN

SISÄLLÖN SIIRTÄMINEN TIETOKONEELLE 
Jos haluat toistaa videoita ja valokuvia tietokoneella, sinun on ensin 
siirrettävä tiedostot tietokoneelle. Siirtäminen vapauttaa samalla tilaa 
microSD-kortilta uutta sisältöä varten.

1. Lataa Quik-työpöytäsovellus osoitteesta gopro.com/apps ja asenna se.

2. Yhdistä kamera tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. 

3. Kytke kameraan virta ja noudata näytön ohjeita Quik-sovelluksessa.

PRO-VINKKI: Jos haluat siirtää tiedostot tietokoneelle erikseen myytävän 
kortinlukijan ja tietokoneen resurssienhallinnan avulla, yhdistä kortinlukija 
tietokoneeseen ja aseta sitten microSD-kortti lukijaan. Tämän jälkeen voit 
siirtää tiedostot tietokoneelle tai poistaa valittuja tiedostoja kortilta. 

SISÄLLÖN LATAAMINEN PILVEEN 
GoPro Plus -tilauksen avulla voit ladata sisältösi pilveen ja tämän jälkeen 
tarkastella, muokata ja jakaa sitä kaikilta laitteiltasi. Mobiililaitteilla voit 
käyttää Quik-sovellusta, jonka avulla voit muokata pilveen tallennettua 
sisältöä ja jakaa parhaat palat ystävillesi. 
Huom. Kun lataat sisällön pilvipalveluun, alkuperäiset tiedostot jäävät kameraan.

1. Tilaa GoPro Plus:

a. Lataa mobiililaitteeseesi GoPro-sovellus Applen App Storesta tai 
Google Play Kaupasta.

b. Muodosta yhteys kameraan noudattamalla sovelluksen näytössä 
näkyviä ohjeita.

c. Jos muodostat yhteyttä sovellukseen ensimmäistä kertaa, voit 
tilata GoPro Plus -palvelun noudattamalla näytön ohjeita. Muussa 
tapauksessa valitse kameran vierestä [  ] ja noudata ohjeita.

SISÄLLÖN SIIRTÄMINEN

http://gopro.com/apps
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SISÄLLÖN SIIRTÄMINEN

2. Yhdistä kamera virtalähteeseen. Kun akussa on virtaa, sisällön lataus 
pilveen käynnistyy automaattisesti.
Huom. Kun automaattinen lataus on käytössä, kameraa ei tarvitse yhdistää GoPro-
sovellukseen tämän toiminnon käyttämiseksi.

Pilvipalveluun tallennetut tiedostot optimoidaan verkkokäyttöä varten, joten 
niissä ei välttämättä käytetä täyttä resoluutiota. Jos haluat siirtää tiedostot 
täydessä resoluutiossaan, yhdistä kamera Quik-työpöytäsovellukseen ja siirrä 
tiedostot tietokoneellesi.

3. Voit tarkastella pilveen tallennettua sisältöä mobiililaitteella 
muodostamalla yhteyden GoPro-sovellukseen ja valitsemalla kameran 
kuvan vierestä [  ].

4. Lataa valitsemasi sisältö puhelimeesi, minkä jälkeen voit muokata ja jakaa 
sitä Quik-sovelluksella.

PRO-VINKKI: Kun tilaat GoPro Plus -palvelun, voit siirtää tiedostot 
tietokoneelle Quik-työpöytäsovelluksella. Siirron jälkeen Quik lataa tiedostot 
Plus-tilillesi.

AUTOMAATTISEN LATAUKSEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ 
Voit poistaa kameran automaattisen lataustoiminnon tilapäisesti käytöstä, 
jos et halua, että sisältö ladataan automaattisesti Plus-palveluun, kun kytket 
kameran virtalähteeseen.

1. Pyyhkäise alas ja valitse sitten Connect (Yhteys) > Auto Upload 
(Automaattinen lataus) > Upload (Lataus).

2. Valitse Off (Ei käytössä).

SISÄLLÖN SIIRTÄMINEN

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN UUTEEN 
LANGATTOMAAN VERKKOON 
Jos haluat muodostaa yhteyden uuteen langattomaan verkkoon 
automaattista latausta varten, voit vaihtaa verkkoa kamerassa.

1. Pyyhkäise alas ja valitse Connect (Yhteys) > Auto Upload 
(Automaattinen lataus) > Networks (Verkot).

2. Napauta verkon nimeä. Verkko ei saa olla piilotettu, eikä se saa edellyttää 
loppukäyttäjän lisenssisopimusta (kuten hotellien verkot).

3. Anna tarvittaessa salasana.

4. Tallenna uusi verkko valitsemalla [  ].

SISÄLLÖN LATAAMINEN PILVEEN MISTÄ TAHANSA 
GoPro Plus -tilaajana voit varmuuskopioida sisältösi automaattisesti 
puhelimesi kautta, olitpa missä tahansa. Näin sisältösi pysyy turvassa, 
eikä puhelimesi tallennustila lopu kesken. Lisätietoja on osoitteessa  
gopro.com/help/mobile-upload.

http://gopro.com/help/mobile-upload
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Videon oletuslaatu on 1080p60, ja asetukset Video Stabilization (Videon 
vakautus) ja Auto Low Light (Automaattinen hämäräkuvaus) ovat oletuksena 
käytössä. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

Videoresoluutiot (sivu 43)

Videon vakautus (sivu 44)

Automaattinen hämäräkuvaus (sivu 45)

VIDEOTILA

ASETUKSET

Videoresoluutio 
Videoresoluutio (RES) kuvaa videokuvan vaakasuuntaisten linjojen määrää. 
Esimerkiksi arvo 1080p tarkoittaa, että videossa on 1 080 vaakasuuntaista 
linjaa, joista kunkin leveys on 1 920 pikseliä. Mitä enemmän linjoja 
ja pikseleitä on, sitä yksityiskohtaisempi ja selkeämpi on kuva. Näin 
ollen 1440p-resoluutioista videota pidetään laadukkaampana kuin 
1080p-resoluutioista, koska siinä on 1 440 linjaa, joista kunkin leveys 
on 1 920 pikseliä. 

1440p

1080p

VIDEOTILA
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Tämä taulukko osoittaa, mikä resoluutio sopii parhaiten mihinkin 
aktiviteettiin. Ota myös huomioon tietokoneesi tai televisiosi toisto-
ominaisuudet, jotta ne pystyvät varmasti toistamaan sisältöä valitsemasi 
resoluution tarkkuudella.

Videoresoluutio Paras käyttötapa

1440p

Suositellaan käytettäväksi, kun kamera 
on kiinnitetty kehoon. 4:3-kuvasuhteen 
pystysuuntainen näkymä on laajempi kuin 
1080p-kuvassa. Suuri kuvataajuus takaa, että 
toiminnantäyteisestä tilanteesta syntyy sulava 
ja vaikuttava video. Sopii hyvin sosiaalisessa 
mediassa jaettavaksi.

1080p

Sopii hyvin kaikenlaiseen kuvaamiseen 
ja sosiaalisessa mediassa jaettavaksi. 
Suuri resoluutio ja kuvataajuus takaavat 
upean lopputuloksen. 

VIDEOTILA

Kuvataajuus (FPS) 
Kuvataajuus (FPS) tarkoittaa yhden sekunnin aikana tallennettujen 
videokuvien määrää. 

Kun valitset resoluutiota ja FPS-asetusta, pohdi, millaista toimintaa aiot 
kuvata. Suuri resoluutio lisää kuvan yksityiskohtaisuutta ja selkeyttä, 
mutta tällöin on usein valittava suhteellisen alhainen FPS-arvo. 
Pienempiä resoluutioita käytettäessä kuva ei ole yhtä yksityiskohtainen 
ja selkeä, mutta käytettävissä on suurempia FPS-arvoja, mikä on 
tärkeää liikkeen kuvaamisessa. Suuria FPS-arvoja voi käyttää myös 
hidastusvideoiden luomiseen.

Kuvasuhde 
HERO-kameran videokuvauksessa voi käyttää kahta kuvasuhdetta: 
16:9 resoluutiolla 1080p ja 4:3 resoluutiolla 1440p. Tavallisissa televisio- ja 
editointiohjelmissa käytetään kuvasuhdetta 16:9. Kuvasuhteella 4:3 kuvattu 
aineisto on 33 % korkeampaa, mutta televisiotoistoa varten sitä täytyy 
rajata kuvasuhteeseen 16:9. (Jos aineistoa ei rajata, kuvan sivuille lisätään 
mustat palkit.)

VIDEOTILA
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Kuva-ala (FOV) 
Kuva-ala (FOV) osoittaa, kuinka suuren osan näkymästä (asteina 
mitattuna) kameran linssi tallentaa. Wide (Laaja) -kuva-alalla kuvaan 
mahtuu enemmän kohteita, kun taas Narrow (Kapea) -kuva-ala keskittyy 
rajatumpaan alueeseen.

Näkyviin tulevat FOV-asetusvaihtoehdot määräytyvät valitun resoluution ja 
FPS-asetuksen mukaan.

Kuva-ala (FOV) Paras käyttötapa

Wide (Laaja)

Laaja kuva-ala on hyvä vaihtoehto tilanteisiin, 
joissa kuvaan on saatava mahtumaan 
mahdollisimman paljon toimintaa. Tämä FOV-
asetus luo kalansilmävaikutelman erityisesti 
näytön reuna-alueilla. (Sen voi tarvittaessa rajata 
pois muokkauksen aikana.)

Medium 
(Keskitasoinen)

Keskitasoisella kuva-alalla kamera zoomaa 
kuvan keskelle.

Narrow (Kapea)
Pienin kuva-ala. Soveltuu hyvin etäältä 
kuvaamisen. Tällä kuva-alalla kamera zoomaa 
voimakkaasti kuvan keskellä näkyviin kohteisiin.

VIDEOTILA

Videoresoluutiot

Videoreso-
luutio (RES)

FPS 
(NTSC/
PAL)1

Kuva-ala (FOV)
Näytön  
resoluutio

Kuvasuhde

1440p
60/50 
30/25

Wide (Laaja) 1 920 x 1 440 4:3

1080p
60/50 
30/25 

Wide (Laaja), 
Medium 
(Keskitasoinen), 
Narrow (Kapea)

1 920 x 1 080 16:9

 
1 NTSC ja PAL ovat videomuotoja, ja käytettävä muoto määräytyy alueen mukaan. 
Lisätietoja on kohdassa Videomuoto (sivu 57).

Resoluutiota, kuvataajuutta (FPS) ja kuva-alaa (FOV) koskevia lisätietoja on 
seuraavissa kohdissa:

Videoresoluutio (sivu 39)

Kuvataajuus (FPS) (sivu 41)

Kuva-ala (FOV) (sivu 42)

VIDEOTILA
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LISÄASETUKSET

Videon vakautus

Tämä asetus vähentää tallennuksen aikana tapahtuvan liikkeen vaikutusta 
kuvamateriaaliin. Jos FOV-asetuksena on Wide (Laaja), kuvaa rajataan 10 %. 
Näin videosta tulee sulavampi varsinkin, kun kuvattavan aktiviteetin liike 
on suhteellisen pientä mutta nopeaa (esimerkiksi pyöräily, moottoripyöräily 
ja kuvaus käsivaralta). Asetusvaihtoehdot ovat oletusarvoisesti valittu On 
(Käytössä) ja Off (Ei käytössä). Ohjeet tämän lisäasetuksen määrittämiseen 
ovat kohdassa Siirtyminen kosketusnäytöllä (sivu 17).

PRO-VINKKI: Videon vakautus toimii sitä tehokkaammin, mitä kapeampi 
kuva-ala (FOV) on.

VIDEOTILA

Auto Low Light (Automaattinen hämäräkuvaus)

Auto Low Light (Automaattinen hämäräkuvaus) -toiminnon avulla voit kuvata 
heikossa valaistuksessa tai tilanteissa, joissa valaistusolosuhteet muuttuvat 
nopeasti. Jos käytät kuvataajuutta 60 fps, kamera siirtyy valotuksen ja 
kuvanlaadun parantamiseksi automaattisesti kuvataajuuteen 30 fps, jos se 
on mahdollista. 

Asetusvaihtoehdot ovat oletusarvoisesti valittu On (Käytössä) ja  
Off (Ei käytössä). 

Kun sekä Auto Low Light (Automaattinen hämäräkuvaus) että 
Video Stabilization (Videon vakautus) on käytössä ja automaattinen 
hämäräkuvaustila aktivoituu pimeässä ympäristössä, kuvanvakautus 
poistetaan tilapäisesti käytöstä, jotta pimeä näkymä saadaan tallennettua 
parhaalla mahdollisella kuvanlaadulla.

Ohjeet tämän lisäasetuksen määrittämiseen ovat kohdassa Siirtyminen 
kosketusnäytöllä (sivu 17).

VIDEOTILA
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HERO-kameralla voi ottaa joko yksittäisiä tai jatkuvia kuvia resoluutiolla 
10 Mpx. Jos haluat käyttää jatkuvaa kuvausta, pidä suljinpainiketta 
painettuna, jolloin kamera tallentaa 4 kuvaa sekunnissa aina 30 kuvaan asti. 

Photo (Valokuva) -tilassa FOV-asetuksena on oletusarvoisesti Wide (Laaja) 
ja kaikki lisäasetukset on poistettu käytöstä. 

ASETUKSET

Kuva-ala

Kamerassa on kolme valokuvatilassa käytettävissä olevaa FOV-
asetusvaihtoehtoa. Kaikki kuvat otetaan resoluutiolla 10 Mpx.

Kuva-ala (FOV) Kuvaus

Wide (Laaja)

Laajin kuva-ala. Sopii hyvin tilanteisiin, joissa 
kuvaan on saatava mahtumaan mahdollisimman 
paljon toimintaa. Tämä FOV-asetus luo 
kalansilmävaikutelman erityisesti näytön 
reuna-alueilla. (Sen voi tarvittaessa rajata pois 
muokkauksen aikana.)

Medium 
(Keskitasoinen)

Keskitasoinen kuva-ala. Tällä asetuksella kamera 
zoomaa kuvan keskelle.

Narrow (Kapea)

Pienin kuva-ala, jossa on vähemmän 
kalansilmävaikutelmaa. Soveltuu hyvin etäältä 
kuvaamisen. Tällä kuva-alalla kamera zoomaa 
voimakkaasti kuvan keskellä näkyviin kohteisiin.

VALOKUVATILA

LISÄASETUKSET

Laaja dynaaminen alue (WDR)

Laaja dynaaminen alue (WDR) varmistaa, että kuvan tummissa ja kirkkaissa 
alueissa näkyy enemmän yksityiskohtia. Tuloksena on kuva, jossa nämä 
kummatkin ääripäät ovat valottuneet oikein. Tämä asetus on erityisen 
hyödyllinen taustavalaistusta vasten kuvattaessa tai silloin, kun kuvassa on 
tummalla etualalla hyvin kirkkaita kohteita.

WDR-asetus on käytettävissä vain Photo (Valokuva) -kuvaustilassa. 
Asetusvaihtoehdot ovat oletusarvoisesti valittu Off (Ei käytössä) ja On 
(Käytössä). Ohjeet tämän lisäasetuksen määrittämiseen ovat kohdassa 
Siirtyminen kosketusnäytöllä (sivu 17). 

VALOKUVATILA
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Burst (Kuvasarja) -kuvaustila tallentaa sekunnin aikana 10 kuvaa resoluutiolla 
10 Mpx. Se soveltuu erittäin hyvin nopean toiminnan kuvaamiseen. 
Kuvasarjatilan kuva-alan oletusasetus on Wide (Laaja).  

ASETUKSET

Kuva-ala

Kamerassa on kolme kuvasarjatilassa käytettävissä olevaa kuva-
alavaihtoehtoa. Kuvasarjatilassa kaikki valokuvat tallennetaan 
resoluutiolla 10 Mpx.

Kuva-ala (FOV) Kuvaus

Wide (Laaja)

Laajin kuva-ala. Sopii hyvin tilanteisiin, joissa 
kuvaan on saatava mahtumaan mahdollisimman 
paljon toimintaa. Tämä FOV-asetus luo 
kalansilmävaikutelman erityisesti näytön 
reuna-alueilla. (Sen voi tarvittaessa rajata pois 
muokkauksen aikana.)

Medium 
(Keskitasoinen)

Keskitasoinen kuva-ala. Tällä asetuksella kamera 
zoomaa kuvan keskelle.

Narrow (Kapea)

Pienin kuva-ala, jossa on vähemmän 
kalansilmävaikutelmaa. Soveltuu hyvin etäältä 
kuvaamisen. Tällä kuva-alalla kamera zoomaa 
voimakkaasti kuvan keskellä näkyviin kohteisiin.

KUVASARJATILA

TIME LAPSE VIDEO (INTERVALLIVIDEO) 
Intervallivideotilassa kamera luo videon 0,5 sekunnin välein tallennetuista 
kuvista. Intervallivideon voi katsoa tai jakaa välittömästi kuvaamisen jälkeen. 
Intervallivideo tallennetaan 1080p-resoluutiolla ilman ääntä. 

TIME LAPSE PHOTO (INTERVALLIVALOKUVA) 
Intervallivalokuvatilassa kamera ottaa sarjan kuvia 0,5 sekunnin välein. Tämän 
tilan avulla voit ottaa valokuvia mistä tahansa aktiviteetista ja valita parhaat 
kuvat myöhemmin. Voit myös ottaa kuvia pidemmällä aikavälillä ja luoda niistä 
videon Quik-työpöytäsovelluksella. 

INTERVALLIKUVAUSTILAT
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INTERVALLIKUVAUSTILAT

ASETUKSET

Kuva-ala

Kamerassa on kolme intervallivideo ja -valokuvatiloissa käytettävissä 
olevaa kuva-alavaihtoehtoa. Kummassakin tilassa kuvia tallennetaan 
0,5 sekunnin välein. 

Kuva-ala (FOV) Kuvaus

Wide (Laaja)

Laajin kuva-ala. Sopii hyvin tilanteisiin, joissa 
kuvaan on saatava mahtumaan mahdollisimman 
paljon toimintaa. Tämä FOV-asetus luo 
kalansilmävaikutelman erityisesti näytön 
reuna-alueilla. (Sen voi tarvittaessa rajata pois 
muokkauksen aikana.)

Medium 
(Keskitasoinen)

Keskitasoinen kuva-ala. Tällä asetuksella kamera 
zoomaa kuvan keskelle.

Narrow (Kapea)

Pienin kuva-ala, jossa on vähemmän 
kalansilmävaikutelmaa. Soveltuu hyvin etäältä 
kuvaamisen. Tällä kuva-alalla kamera zoomaa 
voimakkaasti kuvan keskellä näkyviin kohteisiin.

EDISTYNYT KÄYTTÖ

EXPOSURE CONTROL (VALOTUKSEN SÄÄTÖ) 
Kamera määrittää sopivan valotustason oletusarvoisesti koko kuvan mukaan. 
Valotuksen säädön avulla voit kuitenkin valita alueen, jonka mukaan kamera 
ensisijaisesti määrittää valotuksen. Tämä asetus on erityisen hyödyllinen 
silloin, kun jokin kuvan kannalta merkittävä alue saattaisi muuten yli- 
tai alivalottua.

Kun muutat tätä asetusta, näet vaikutuksen välittömästi kosketusnäytöltä. 
Jos vaihdat kuvaustilaa, kamera siirtyy taas määrittämään valotustason koko 
kuva-alan perusteella.

Exposure Control (Valotuksen säätö) -asetuksen käyttäminen 
Auto Exposure (Automaattinen valotus) -toiminnon avulla 
Kun tämä asetus on käytössä, kamera säätää valotuksen aina valitsemasi 
kosketusnäytön alueen mukaan riippumatta kyseisen alueen sisällöstä.

Oletetaan, että kamera on kiinnitetty auton kojelautaan. Sinun kannattaa 
valita kosketusnäytön yläosa, jotta valotus määräytyy tuulilasin ulkopuolella 
avautuvan näkymän mukaan kojelaudan pinnan sijasta (muussa tapauksessa 
ulkopuolinen näkymä saattaisi ylivalottua).

1. Paina kosketusnäyttöä, kunnes neliömäinen reunus kutistuu 
näytön keskelle.

2. Vedä neliö siihen kohtaan, jota haluat käyttää valotustason 
määrittämiseen. (Voit myös napauttaa kyseistä aluetta neliön 
vetämisen sijaan.)

3. Valitse oikeasta alakulmasta [  ]. 

AUTO EXPOSURE
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EDISTYNYT KÄYTTÖ

Exposure Control (Valotuksen säätö) -asetuksen käyttäminen Locked 
Exposure (Lukittu valotus) -toiminnon avulla 
Kun tämä asetus on käytössä, kamera lukitsee valotuksen. Valotustaso säilyy 
samana, kunnes peruutat sen. 

Oletetaan esimerkiksi, että olet lumilautailemassa aurinkoisena talvipäivänä. 
Kun säädät valotustason manuaalisesti kuvattavan kohteen takin mukaan, 
kaikki päivän aikana ottamasi kuvat valotetaan kyseisen takin mukaan. Näin 
pienennät riskiä, että kuvasi alivalottuvat kirkkaan lumen takia.

1. Paina kosketusnäyttöä, kunnes neliömäinen reunus kutistuu 
näytön keskelle.

2. Vedä neliö siihen kohtaan, jota haluat käyttää valotustason 
määrittämiseen. (Voit myös napauttaa kyseistä aluetta neliön 
vetämisen sijaan.)

3. Napauta Auto Exposure (Automaattinen valotus) -asetusta, niin sen 
tilalle vaihtuu Locked Exposure (Lukittu valotus).

4. Tarkista, että valotus on kohdallaan, ja lukitse se valitsemalla oikeasta 
alakulmasta [  ].

LOCKED EXPOSURE

Exposure Control (Valotuksen säätö) -asetuksen poistaminen käytöstä 
Valotuksen säätö poistetaan automaattisesti käytöstä, kun valitset toisen 
kuvaustilan tai käynnistät kameran uudelleen. Voit myös poistaa asetuksen 
käytöstä manuaalisesti (ohjeet alla). Kun poistat käytöstä aiemmin 
määrittämäsi valotusasetuksen, kamera määrittää taas valotustason koko 
kuva-alan perusteella.

1. Paina kosketusnäyttöä, kunnes neliömäinen reunus kutistuu 
näytön keskelle. 

2. Valitse vasemmasta alakulmasta [  ].

EDISTYNYT KÄYTTÖ
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GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN

Voit määrittää kamerasi toimimaan haluamallasi tavalla esimerkiksi säätämällä 
piippauksen voimakkuutta ja poistamalla tilan merkkivalot käytöstä. 

ASETUSTEN MUUTTAMINEN

1. Pyyhkäise alas ja valitse Preferences (Asetukset).

2. Napauta haluamaasi asetusta ja sen jälkeen 
haluamaasi asetusvaihtoehtoa.

3. Poistu pyyhkäisemällä alas.

DATE AND TIME (PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA)

Päivämäärä ja aika päivitetään automaattisesti, kun yhdistät kameran 
Capture-sovellukseen tai Quik-työpöytäsovellukseen. Voit kuitenkin 
tarvittaessa muuttaa näitä asetuksia myös manuaalisesti. 

Huom. Jos kamerasta poistetaan akku pitkäksi aikaa, päivämäärä ja aika on asetettava 
uudelleen (automaattisesti tai manuaalisesti).

BEEP VOLUME (PIIPPAUKSEN VOIMAKKUUS)

Tämä asetus määrittää GoPro-kameran äänimerkkien äänenvoimakkuuden. 
Asetusvaihtoehdot ovat High (Voimakas) (oletus), Med (Keskitaso), Low 
(Hiljainen) ja Off (Ei käytössä).

LED (LED-VALO)

Tämä asetus määrittää, mitkä tilan merkkivalot vilkkuvat. Asetusvaihtoehdot 
ovat All On (Kaikki käytössä) (oletus), All Off (Kaikki pois käytöstä) ja Front 
Off (Etuvalo pois käytöstä).

PRO-VINKKI: Poista etuosan merkkivalo käytöstä, jos kuvaat alueella, jossa 
valo voi heijastua kuvaan ikkunoista tai peileistä.

GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN

DEFAULT MODE (OLETUSTILA)

Tämä asetus määrittää kuvaustilan, johon GoPro siirtyy oletusarvoisesti 
käynnistettäessä. Asetusvaihtoehdot ovat Video (oletus), Time Lapse 
Video (Intervallivideo), Photo (Valokuva), Burst (Kuvasarja) ja Time Lapse 
Photo (Intervallivalokuva).

Huom. Tämä asetus ei vaikuta QuikCapture-toimintoon.

AUTO OFF (AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU)

Kun tämä asetus on käytössä, GoPro-kameran virta katkaistaan 
akun säästämiseksi, kun kameraa ei ole käytetty määrättyyn aikaan. 
Asetusvaihtoehdot ovat 5 minuuttia, 15 minuuttia (oletus), 30 minuuttia 
ja Never (Ei koskaan).

Huom. Kun kameran virta on katkaistu, Voice Control (Puheohjaus) -toiminto 
ei ole käytössä. Kun käytät puheohjausta, sinun kannattaa ehkä valita Auto Off 
(Automaattinen virrankatkaisu) -asetukseksi jokin pidemmistä ajanjaksoista tai Never 
(Ei koskaan).

SCREENSAVER (NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ) 
Tämä toiminto säästää akkuvirtaa sammuttamalla kosketusnäytön, kun 
kameraa ei ole käytetty määrättyyn aikaan. Asetusvaihtoehdot ovat 
1 minuutti (oletus), 2 minuuttia, 3 minuuttia ja Never (Ei koskaan). Voit ottaa 
kosketusnäytön jälleen käyttöön napauttamalla mitä tahansa näytön kohtaa. 
Vaikka kosketusnäyttö sammuu, kameran painikkeita ja puheohjausta voi 
edelleen käyttää.

BRIGHTNESS (KIRKKAUS)

Tällä asetuksella säädetään kosketusnäytön kirkkautta. Pienin mahdollinen 
arvo on 10 % ja suurin 100 % (oletus).



56 57

AUTO-ROTATION (AUTOMAATTINEN KIERTO)

Tällä asetuksella määritetään videon tai valokuvien suunta, jotta materiaali ei 
vahingossa tallennu väärin päin. 

Asetus Kuvaus

Auto (Automaattinen)

(Automaattinen kuvan kierto) Kamera valitsee 
automaattisesti asetukseksi Up (Ylös)- tai 
Down (Alas) -vaihtoehdon sen mukaan, miten 
päin kamera on tallennuksen alkaessa. Näin 
varmistetaan, että kuva on aina oikein päin.

Up (Ylös) (oletus)
Kamera tallentaa kuvat ja videot aina 
pystysuunnassa oikein päin.

Down (Alas) Kamera tallentaa aina ylösalaisin.

LANGUAGE (KIELI)

Tällä asetuksella määritetään kameran käyttämä kieli.

GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN

VIDEO FORMAT (VIDEOMUOTO)

Tällä asetuksella määritetään alueelliset kuvataajuudet, joita kamera käyttää 
videon tallentamiseen ja toistamiseen tavallisessa tai teräväpiirtotelevisiossa. 
Alueelle sopivan asetuksen valitseminen ehkäisee sisätiloissa kuvatun 
videon välkkymistä.

Asetus Kuvaus

NTSC
Tämä asetus soveltuu videon toistamiseen 
NTSC-televisiossa (useimmat Pohjois-
Amerikan televisiot).

PAL 
Tämä asetus soveltuu videon toistamiseen 
PAL-televisiossa (useimmat muualla kuin 
Pohjois-Amerikassa sijaitsevat televisiot).

GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN
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LÄMPÖTILAKUVAKE

Lämpötilakuvake näkyy kameran tilanäytöllä, kun kamera 
kuumenee liikaa ja sen on annettava jäähtyä. Anna kameran 
jäähtyä rauhassa, ennen kuin yrität käyttää sitä uudelleen. 
Kamera on suunniteltu tunnistamaan ylikuumenemistilanteet 
ja sammuu tarvittaessa.

 
TIEDOSTONKORJAUSKUVAKE

Jos kuvaaminen keskeytyy äkillisesti eikä videotiedostoa 
tallenneta oikein, tiedosto saattaa vaurioitua. Jos näin 
tapahtuu, kameran näytöllä näkyy tiedostonkorjauskuvake, 
kun kamera yrittää korjata tiedostoa. Kun korjaus on 
valmis, näytössä näkyy korjauksen onnistumisesta tai 
epäonnistumisesta kertova viesti. Voit jatkaa kameran 
käyttämistä painamalla mitä tahansa painiketta.

MICROSD-KORTIN VIESTIT

NO SD  
(EI SD-KORTTIA)

Korttia ei ole asennettu. Videoiden tai valokuvien 
tallentaminen edellyttää, että kamerassa on 
microSD-, microSDHC- tai microSDXC-kortti 
(myydään erikseen).

FULL (TÄYNNÄ)
Kortti on täynnä. Poista tiedostoja tai aseta 
kameraan uusi kortti.

SD ERR (SD-VIRHE)
Kamera ei voi lukea korttia, koska se on 
alustettu väärään muotoon. Alusta kortti 
uudelleen kamerassa.

TÄRKEÄT VIESTIT KAMERAN NOLLAAMINEN

YHTEYKSIEN NOLLAAMINEN 
Tämä toiminto tyhjentää yhteysluettelon ja palauttaa kameran salasanan.  
Jos nollaat yhteydet, haluamasi laitteet on yhdistettävä uudelleen  
GoPro-kameraan.

1. Pyyhkäise päänäytössä alas. 

2. Valitse Connect (Yhteys) > Reset Connections (Nollaa yhteydet) ja 
sitten Reset (Nollaa).

KAIKKIEN OLETUSASETUSTEN PALAUTTAMINEN 
Tämä toiminto palauttaa kaikki kameran asetukset oletusarvoisiksi lukuun 
ottamatta päivämäärää, kellonaikaa, kameran käyttäjänimeä ja salasanaa.

1. Pyyhkäise päänäytössä alas. 

2. Valitse Preferences (Asetukset) > Camera Defaults (Kameran oletukset) 
ja valitse sitten Reset (Nollaa). 

GOPRO-KAMERAN KÄYNNISTÄMINEN UUDELLEEN 
Jos kamera ei reagoi, katkaise siitä virta painamalla tilapainiketta [  ] 
8 sekunnin ajan ja käynnistä se sitten uudelleen. Kaikki asetukset  
pysyvät muistissa.

TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN 
Voit nollata kaikki asetukset ja kameran salasanan sekä poistaa kameran 
GoPro Plus -tililtä alla olevia ohjeita noudattamalla. Tämä toiminto on 
hyödyllinen, jos myyt kamerasi ja haluat palauttaa sen alkuperäiseen tilaan. 

1. Pyyhkäise päänäytössä alas. 

2. Valitse Preferences (Asetukset) > Factory Reset (Tehdasasetuksien 
palautus) ja valitse sitten Reset (Nollaa). 

Tehdasasetuksien palauttaminen ei poista kaikkea microSD-kortin sisältöä. 
Ohjeet microSD-kortin tyhjentämiseen ovat kohdassa MicroSD-kortin 
alustaminen (sivu 8). 
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The Frame -kehys (HERO6 Black / HERO5 Black -kameroille) suojaa 
kameraa, jos se putoaa. Sitä kannattaa käyttää joidenkin aktiviteettien 
aikana, vaikka kameraa ei kiinnitettäisikään mihinkään. 

HERO on vedenpitävä 10 metriin asti, kun mikään luukku ei ole avoinna. 
Kameraa voi siis käyttää vedessä tai veden tuntumassa ilman lisäkoteloa. 

HUOMAUTUS: The Frame -kehys ei paranna kameran vedenpitävyyttä.

PRO-VINKKI: Käytä vesiaktiviteeteissa kamerahihnaa ja Floaty-kelluketta, 
jotta kamera ei pääse uppoamaan (molemmat myydään erikseen). Lisätietoja 
on osoitteessa gopro.com. 

KIINNITTÄMINEN

1. The Frame -kehys

2. Kiinnitysnivel 

3. Sormiruuvi

4. Kaarevat ja litteät 
tarrakiinnikkeet

4

1 2

3

KIINNITTÄMINEN

KAMERAN KIINNITTÄMINEN KIINNIKKEISIIN

Jotta voit kiinnittää kameran kiinnikkeeseen, tarvitset The Frame 
-kehyksen sekä käyttämääsi kiinnikkeeseen sopivan kiinnitysnivelen  
ja/tai sormiruuvin. 

1. Kiinnitä kamera The Frame -kehykseen seuraavasti:

a.  Avaa salpa.

b. Liu’uta kamera kehykseen. The Frame -kehyksen etuosassa 
on korotettu alareunus. Varmista, että kamera asettuu tiiviisti 
sitä vasten.

c. Sulje luukku.

d. Lukitse salpa.

http://gopro.com
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KIINNITTÄMINEN

3. Kiinnitä kiinnitysnivel kiinnikkeeseen seuraavasti:

a. Käännä kiinnitysnivelen kiinnike ylös.

b. Liu’uta kiinnitysniveltä kiinnikkeeseen, kunnes se 
naksahtaa paikalleen.

c. Paina kiinnike alas ja tarkista, että se on samalla tasolla kuin 
kiinnitysnivelen pinta.

PRO-VINKKI: Jos kiinnität HERO-kameran ylösalaisin, kamera kääntää 
kuvan suunnan automaattisesti oikein päin. Lisätietoja on kohdassa 
Automaattinen kierto (sivu 56). 

2. Kiinnitä The Frame -kehys kiinnitysniveleen.

 
Jos haluat kiinnittää kameran tarrakiinnikkeellä, noudata kohdan 
Kiinnitysohjeet (sivu 64) ohjeita.

KIINNITTÄMINEN
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KIINNITTÄMINEN

KIINNITYSOHJEET

Noudata seuraavia ohjeita, kun kiinnität tarrakiinnikkeitä kaareviin ja 
litteisiin pintoihin, kuten kypärään, ajoneuvoon tai urheiluvälineeseen:

• Kiinnitä tarrakiinnikkeet vähintään 24 tuntia ennen käyttöä.

• Tarrakiinnikkeen voi kiinnittää vain tasaiselle pinnalle. Huokoisiin tai 
kuviollisiin pintoihin ei muodostu riittävän lujaa sidosta. Kun kiinnität 
kiinnikkeen, paina se lujasti paikalleen ja varmista, että se kiinnittyy 
koko pinnastaan.

• Käytä tarrakiinnikkeitä vain puhtailla, kuivilla pinnoilla. Vaha, öljy, kura 
ja muut epäpuhtaudet vähentävät tarran pitoa, mikä saattaa heikentää 
sidosta ja johtaa kameran menettämiseen, jos kiinnitys pettää.

• Kiinnitä tarrakiinnikkeet huoneenlämmössä. Tarrat eivät tartu kunnolla, 
jos ne kiinnitetään kylmissä tai kosteissa olosuhteissa kylmälle tai 
kostealle pinnalle.

• Tarkista kansallisesta ja alueellisesta lainsäädännöstä, että kameran 
kiinnittäminen varusteisiin (esimerkiksi metsästysvarusteisiin) on 
sallittua. Noudata aina kuluttajaelektroniikan tai kameroiden käyttöä 
rajoittavia säädöksiä.

• Käytä vesiaktiviteeteissa kamerahihnaa ja Floaty-kelluketta (molemmat 
myydään erikseen), jotta kamerasi ei pääse uppoamaan.

VAROITUS: Vammojen välttämiseksi älä käytä kamerahihnaa, 
kun kiinnität kameran kypärään. Älä kiinnitä kameraa suoraan 
suksiin tai lumilautaan.

Lisätietoa kiinnikkeistä on osoitteessa gopro.com.

KIINNITTÄMINEN

VAROITUS: Jos käytät kameraa kypärän kanssa käytettäväksi 
tarkoitetun GoPro-kiinnikkeen tai -hihnan kanssa, valitse aina 
kypärä, joka täyttää soveltuvat turvallisuusstandardit. 

Valitse urheilulajiin tai aktiviteettiin sopiva kypärä, joka on 
oikean kokoinen ja istuu päähäsi hyvin. Tarkista, että kypärä 
on hyvässä kunnossa, ja noudata kypärän valmistajan antamia 
turvallisen käytön ohjeita. 

Jos kypärään on kohdistunut kova isku, se on vaihdettava. 
Mikään kypärä ei suojaa loukkaantumiselta kaikissa 
onnettomuustilanteissa.

http://gopro.com
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Joissakin tilanteissa, esimerkiksi ladattaessa The Frame -kehykseen 
kiinnitettyä kameraa tai yhdistettäessä kameraa HDMI-lisälaitteisiin, kameran 
sivuluukku on irrotettava, jotta liitäntöjä voi käyttää. 

VAROITUS: Irrota sivuluukku vain, kun käytät kameraa 
kuivassa ja pölyttömässä ympäristössä. Kun luukku on avoinna 
tai irrotettu, kamera ei ole vedenpitävä. Älä koskaan käytä 
kameraa, kun akkutilan luukku on avoinna.

SIVULUUKUN IRROTTAMINEN

1. Pidä lukituksen avauspainiketta painettuna ja liu'uta luukku auki.

2. Vedä luukku irti kamerasta.

SIVULUUKUN IRROTTAMINEN SIVULUUKUN IRROTTAMINEN

SIVULUUKUN KIINNITTÄMINEN UUDELLEEN

1. Pidä lukituksen avauspainiketta painettuna ja vedä luukussa olevaa 
salpaa ulospäin.

2. Paina salpa pieneen hopeiseen säppiin.
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Noudata seuraavia ohjeita, jotta kamerasi toimii parhaalla 
mahdollisella tavalla:

• Kamera on vedenpitävä 10 metriin asti – koteloa ei tarvita. Varmista, 
että mikään luukuista ei ole avoinna, ennen kuin käytät kameraa 
ympäristössä, jossa kamera altistuu vedelle, kuralle tai hiekalle. 

• Varmista ennen luukkujen sulkemista, että tiivisteet ovat puhtaat. 
Puhdista ne tarvittaessa liinalla.

• Kun sinun on avattava jokin luukuista, varmista ensin, että kameran 
pinnalla ei ole vettä tai likaa. Huuhtele kamera tarvittaessa raikkaalla 
vedellä ja kuivaa se liinalla.

• Jos jonkin luukun ympäristö on kovettuneen hiekan tai lian peitossa, 
liota kameraa lämpimässä vesijohtovedessä 15 minuutin ajan ja 
huuhtele kamera sitten huolellisesti, jotta lika irtoaa. Avaa luukut vasta 
tämän jälkeen.

• Jos ympäristö on kostea, kuivaa kosketusnäyttö pehmeällä liinalla, jotta 
näyttö rekisteröi kosketuksesi. 

• Poista vesi ja lika mikrofoniaukoista ravistamalla kameraa tai puhaltamalla 
mikrofoniin. Näin varmistat parhaan mahdollisen äänenlaadun. Älä käytä 
paineilmaa mikrofoniaukkojen puhdistamiseen, jotta kameran sisällä 
olevat vedenpitävät kalvot eivät vaurioidu.

• Huuhdo kamera raikkaalla vedellä ja kuivaa se pehmeällä liinalla aina, kun 
olet käyttänyt sitä suolaisessa vedessä.

• Voit puhdistaa linssin pyyhkimällä sen pehmeällä, nukkaamattomalla 
liinalla. Jos linssin ja suojarenkaan väliin kerääntyy likaa, poista se vedellä 
tai puhaltamalla. Älä työnnä vieraita esineitä linssin läheisyyteen.

KUNNOSSAPITO TIETOJA AKUSTA

AKUN KÄYTTÖIÄN MAKSIMOIMINEN 
Kosketusnäytössä näkyy viesti, jos akun varaus on alle 10 %. Jos akku 
tyhjenee tallennuksen aikana, kamera tallentaa tiedoston ja sammuu.

Voit pidentää akun kestoa noudattamalla seuraavia ohjeita aina 
kun mahdollista:

• Poista langattomat yhteydet käytöstä.

• Kuvaa videot alhaisella kuvataajuudella ja resoluutiolla.

• Poista Protune käytöstä.

• Käytä seuraavia asetuksia:

• QuikCapture (sivu 20)

• Näytönsäästäjä (sivu 55)

• Kirkkaus (sivu 55)

KUVAAMINEN LATAUKSEN AIKANA 
Voit tallentaa videoita ja ottaa valokuvia, kun kamera on yhdistetty mukana 
toimitetulla USB-C-kaapelilla USB-lataussovittimeen, GoPro Supercharger 
-laturiin, johonkin muuhun GoPro-laturiin tai GoPro Portable Power Pack 
-varavirtalähteeseen. Voit käyttää näitä latauslaitteita kameran virtalähteenä 
ja saada näin lisää tallennusaikaa. Akku ei kuitenkaan lataudu tallennuksen 
aikana. Kun lopetat tallennuksen, akku alkaa jälleen latautua. (Kameralla ei 
voi tallentaa, kun sen akkua ladataan tietokoneen kautta.)
Huom. Koska sivuluukku on avoinna, kamera ei ole vedenpitävä latauksen aikana.

VAROITUS: Muun verkkolaturin kuin GoPro-latauslaitteen 
käyttö voi vahingoittaa GoPro-kameran akkua ja johtaa 
tulipaloon tai vuotoon. Erikseen myytävää GoPro 
Supercharger -laturia lukuun ottamatta käytettävissä 
latureissa on oltava merkintä, jonka mukaan ulostulon arvot 
ovat 5 V ja 1 A. Jos et tiedä laturisi jännitettä ja virtaa, lataa 
kamera tietokoneella mukana toimitetun USB-kaapelin avulla. 



70 71

TIETOJA AKUSTA

AKUN SÄILYTTÄMINEN JA KÄSITTELEMINEN 
Kamerassa on herkkiä osia, esimerkiksi akku. Älä altista kameraa erittäin 
matalalle tai korkealle lämpötilalle. Matala tai korkea lämpötila voi tilapäisesti 
lyhentää akunkestoa tai estää väliaikaisesti kameraa toimimasta. Vältä 
nopeita lämpötilan tai kosteuden muutoksia käyttäessäsi kameraa, jotta sen 
pinnalle tai sisään ei tiivisty vettä.

Älä käytä kameran tai akun kuivaamiseen ulkoista lämmönlähdettä, kuten 
mikroaaltouunia tai hiustenkuivaajaa. Takuu ei kata kameran sisään päässeen 
nesteen kameralle tai akulle aiheuttamia vaurioita.

Älä säilytä akkua yhdessä metalliesineiden, kuten kolikoiden, avainten tai 
kaulakorujen, kanssa. Akun napojen joutuminen kosketuksiin metalliesineiden 
kanssa saattaa aiheuttaa tulipalon.

Älä tee kameraan luvattomia muutoksia. Ne voivat vaarantaa turvallisuuden, 
määräystenmukaisuuden ja moitteettoman toiminnan sekä mitätöidä takuun.

VAROITUS: Älä pudota, pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, 
lävistä, revi, polta tai maalaa kameraa tai akkua äläkä käytä 
kumpaakaan mikroaaltouunissa. Älä aseta vieraita esineitä 
kameran akkutilaan. Älä käytä kameraa tai akkua, jos se on 
vaurioitunut (esimerkiksi jos se on haljennut tai puhjennut tai 
siinä on veden aiheuttamia vaurioita). Akun purkaminen tai 
rei'ittäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

TIETOJA AKUSTA

AKUN HÄVITTÄMINEN 
Useimmat ladattavat litiumioniakut on luokiteltu vaarattomiksi jätteiksi, ja 
ne voi hävittää tavanomaisen kunnallisen jätehuollon kautta. Monilla alueilla 
voimassa olevat lait edellyttävät akkujen kierrätystä. Tarkista paikalliset 
määräykset varmistaaksesi, onko uudelleen ladattavien akkujen hävittäminen 
normaalien jätteiden mukana sallittua. Litiumioniakut hävitetään turvallisesti 
suojaamalla akun navat altistukselta muiden metallien kanssa pakkaamalla 
tai peittämällä ne sähköteipillä, niin että ne eivät aiheuta tulipaloja 
kuljetuksen aikana.

Litiumioniakut sisältävät kuitenkin kierrätettäviä materiaaleja, ja ne on 
hyväksytty kierrätettäviksi Rechargeable Battery Recycling Corporationin 
(RBRC) akunkierrätysohjelman mukaisesti. Suosittelemme, että vierailet 
Call2Recycle-sivulla osoitteessa call2recycle.org tai soitat numeroon 
1-800-BATTERY Yhdysvalloissa sopivan kierrätyspaikan löytämiseksi.

Älä koskaan hävitä akkua polttamalla, koska tämä voi aiheuttaa räjähdyksen.

VAROITUS: Käytä kamerassa vain valmistajan suosittelemia 
vara-akkuja.
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VIANETSINTÄ

GOPRO-KAMERA EI KÄYNNISTY 
Varmista, että GoPro-kameran akku on ladattu. Lataa kamera tietokoneella 
mukana toimitetun USB-C-kaapelin avulla. Voit käyttää myös GoPron 
Supercharger-laturia tai USB-liittimellä varustettua verkko- tai autolaturia 
(kaikki myydään erikseen) tai mitä tahansa latauslaitetta, jossa on 
ulostulomerkintä 5 V 1 A (Supercharger-laturin ulostuloarvot ovat 5 V 2 A).

GOPRO-KAMERA EI REAGOI PAINIKKEIDEN PAINAMISEEN 
Katso GoPro-kameran uudelleenkäynnistys (sivu 59).

TOISTO NYKII TIETOKONEELLA 
Toiston nykiminen ei tavallisesti johdu tiedostosta. Jos video nykii, syynä on 
todennäköisesti jokin seuraavista:

• Videosoitin ei ole yhteensopiva. Kaikki videosoittimet eivät tue 
H.264-koodekkia. Toisto toimii parhaiten, kun lataat maksutta Quik-
työpöytäsovelluksen uusimman version osoitteesta gopro.com/apps.

• Tietokone ei täytä HD-toiston vähimmäisvaatimuksia. Mitä suurempia 
videon resoluutio ja kuvataajuus ovat, sitä raskaampaa tiedoston 
toistaminen on tietokoneelle. Varmista, että tietokoneesi täyttää toisto-
ohjelman vähimmäisvaatimukset.

 Jos tietokone ei täytä vähimmäisvaatimuksia, tallenna videosi asetuksella 
1080p60 ja poista Protune käytöstä. Varmista myös, että olet sulkenut 
tietokoneesta kaikki muut ohjelmat. Jos mainittu resoluutio ei paranna 
toiston laatua, kokeile asetusta 720p30.

UNOHDIN KAMERANI KÄYTTÄJÄNIMEN TAI SALASANAN 
Pyyhkäise alas ja valitse Connect (Yhteys) > Name & Password (Nimi 
ja salasana). 

VIANETSINTÄ

EN TIEDÄ KAMERANI OHJELMISTOVERSIOTA 
Pyyhkäise päänäytössä alaspäin. Valitse sitten Preferences (Asetukset) > 
About This GoPro (Tietoja tästä GoProsta). Näet käytössä olevan 
ohjelmistoversion Version Number (Versionumero) -kohdasta.

EN LÖYDÄ KAMERANI SARJANUMEROA 
Kameran sarjanumero näkyy useissa kohdissa:

• kohdassa Preferences (Asetukset) > About This GoPro (Tietoja 
tästä GoProsta)

• akkutilan sisällä (akku on ensin poistettava)

• kameran microSD-kortilla (MSC-kansiossa olevassa  
version.txt-tiedostossa). 

Lisää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on osoitteessa  
gopro.com/help.

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

TAVARAMERKIT

LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

Kameran mukana toimitetuista tärkeistä tuote- ja turvallisuusohjeista löydät 
täydellisen luettelon maasertifikaateista. Voit tutustua luetteloon myös 
osoitteessa gopro.com/help.

GoPro ja HERO ovat GoPro, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut nimet ja merkit ovat niiden 
omistajien omaisuutta.

GoPro haluaa tarjota parasta mahdollista palvelua. Voit ottaa yhteyttä 
GoPron asiakastukeen osoitteessa gopro.com/help.

130-25184-000 REVA

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

