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ปุ่มชัตเตอร์ [
]
หน้ าจอสถานะกล้อง
]
ปุ่มโหมด [
ฝาข้าง
พอร์ตเชื่อมต่อ USB-C

6. พอร์ต Micro HDMI
(ไม่มีสายมากับกล้อง)
7. ล�ำโพง
8. ฝาแบตเตอรี่
9. ปุ่มปลดล็อก
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10. แบตเตอรี่
11. ช่องใส่การ์ด microSD
12. ไฟแสดงสถานะของกล้อง
13. จอภาพแบบสัมผัส
14. ไมโครโฟน
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เริ่มต้นการใช้งาน

ขอต้อนรับสู่ HERO ใหม่ของคุณ คุณจ�ำเป็ นต้องใช้การ์ด microSD (มีจ�ำหน่ าย
แยกต่างหาก) เพื่อบันทึกวิดีโอและภาพถ่ายต่าง ๆ

การชาร์ จแบตเตอรี่
เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้กล้องใหม่ของคุณ เราแนะน� ำให้คุณชาร์จ
แบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเริ่มการใช้งานครัง้ แรก

การ์ด MICROSD
กรุณาเลือกใช้การ์ดหน่ วยความจ�ำที่มียี่ห้อและสามารถตอบสนองความต้องการ
เหล่านี้ :
• microSD, microSDHC หรือ microSDXC
• Class 10 หรือ UHS-I เรตติ้ง
• ความจุไม่เกิน 128GB

1. กดปุ่ม ปลดปล็อก บนฝาปิ ดแบตเตอรี่ค้างไว้ แล้วเลื่อนเพื่อเปิ ดฝา

ส�ำหรับรายการของการ์ด microSD ที่แนะน� ำ สามารถดูได้ที่
gopro.com/workswithgopro
หากการ์ ดหน่ วยความจ�ำเต็มระหว่างการบันทึกภาพ กล้องของคุณจะหยุดการ
บันทึกภาพและแสดง FULL (เต็ม) บนจอภาพแบบสั มผัส
หมายเหตุ: โปรดระมัดระวังขณะจัดการการ์ ดหน่ วยความจ�ำ อย่าให้ตัวการ์ ด
สั มผัส กับของเหลวหรื อเศษฝุ่น เพื่อความระมัดระวัง กรุ ณาท�ำ การปิ ดกล้องก่อน
ท�ำ การใส่ หรื อถอดการ์ ดหน่ วยความจ�ำ ตรวจสอบแนวทางการใช้งานจากผู้ผลิต
ส� ำ หรั บ ช่วงอุณหภูมิที่การ์ ดหน่ วยความจ�ำสามารถท�ำงานได้

2. ใส่การ์ด microSD ลงในช่องเสียบการ์ด โดยหันฉลากของตัวการ์ดมาทาง
แบตเตอรี่ (การ์ด microSD นั ้นไม่จ�ำเป็ นต้องใช้ในการชาร์จ)

หมายเหตุ: หากต้องการถอดการ์ ด กดการ์ ดเข้าไปในช่องด้วยนิ้ วมือและการ์ ดจะเด้งออกมา

3. ใส่แบตเตอรี่แล้วปิ ดฝา

การฟอร์แ มตการ์ด MICROSD ของคุณใหม่
เพื่อให้การ์ด microSD ของคุณนั ้นพร้อมใช้งานเสมอ คุณควรฟอร์แมตการ์ดอยู่
เป็ นประจ�ำ การฟอร์แมตใหม่จะลบข้อมูลทุกอย่างของคุณในการ์ด คุณควรท�ำการ
ส�ำรองไฟล์ภาพถ่ายและวิดีโอไว้ก่อนเสมอ
คุณสามารถฟอร์แมตการ์ดของคุณใหม่ได้ด้วยการปั ดนิ้ วลงด้านล่าง แล้วแตะ
Preferences > Format SD Card > Delete (ตัวเลือก > ฟอร์แมตการ์ด SD > ลบ)
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เริ่มต้นการใช้งาน
4. กดปุ่ม ปลดล็อก บนฝาปิ ดด้านข้างค้างไว้ จากนั ้นเลื่อนเพื่อเปิ ดฝา

5. ต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ชาร์จไฟ USB ด้วยสาย USB-C
ที่มาพร้อมกับกล้อง
6. ปิ ดกล้อง ไฟสถานะกล้องจะติดระหว่างท�ำการชาร์จ และจะดับลงเมื่อการ
ชาร์จเสร็จสิ้น
เมื่อท�ำการชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นได้
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานอยู่ หากไฟแสดงสถานะของกล้องไม่สว่างขึ้น ให้
ลองพอร์ต USB อื่น
แบตเตอรี่จะชาร์จเต็ม 100% ในเวลาประมาณ 3 ชัว
่ โมง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ดู ข้อมูลแบตเตอรี่ (หน้ า 66)

เริ่มต้นการใช้งาน
การอัพเดตซอฟต์แวร์กล้องของคุณ
เพื่อให้กล้อง GoPro ของคุณสามารถใช้ฟังก์ชันล่าสุด และมีประสิทธิภาพที่ยอด
เยี่ยม โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจว่ากล้องของคุณก�ำลังใช้งานซอฟต์แวร์ล่าสุด คุณ
จะได้รับการแจ้งเตือนเรื่องการอัพเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณท�ำการเชื่อมต่อเข้า
กับ GoPro App หรือแอพ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อป
1. ดาวน์ โหลดแอพต่อไปนี้ :
• GoProApp จาก Apple App Store หรือ Google Play
• Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อปจาก gopro.com/apps
2. เชื่อมต่อกล้องของคุณ เข้า กับสมาร์ ทโฟน/แท็บเล็ตหรื อคอมพิวเตอร์ หากมี
ซอฟต์แวร์ให้อัพเดตแล้ว ตัวแอพจะแสดงขัน
้ ตอนการอัพเดตขึ้น มาให้
คุณ สามารถอัพเดตกล้องของคุณ ด้วยตนเองโดยใช้การ์ ด microSD และการ์ ด
รี ดเดอร์/อะแดปเตอร์ (จ�ำ หน่ ายแยก) ส� ำ หรั บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
เวอร์ ชั นของซอฟต์แวร์ ล่าสุด เข้าไปที่ gopro.com/update
เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: คุณสามารถดูเวอร์ชันปั จจุบันของซอฟต์แวร์ของคุณ
ได้ด้วยการปั ดนิ้ วลงด้านล่างจากหน้ าจอหลัก จากนั ้นแตะ Preferences > About
This GoPro (ตัวเลือก > เกี่ยวกับ GoPro นี้ )

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: เพื่อการชาร์จที่เร็วขึ้น ใช้ Supercharger ของ GoPro
(ขายแยกต่างหาก) คุณสามารถชาร์จกล้องของคุณด้วยที่ชาร์จติดผนั งหรือที่
ชาร์จอัตโนมัติที่ใช้ได้กับพอร์ต USB
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เริ่มต้นการใช้งาน
หน้า จอสถานะกล้อง
หน้ าจอสถานะกล้องประกอบไปด้วยข้อมูลโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ ตามราย
ละเอียดด้านล่าง ที่ช่วยให้คุณสามารถทราบข้อมูลคร่าว ๆ ในการตัง้ ค่าของคุณ
ได้โดยง่าย:
1
2
3

เปิ ด/ปิ ด กล้อง
การเปิ ดกล้อง:
กดปุ่มโหมด [
] เสียงเตือนของกล้องจะดังขึ้นหลายครัง้ พร้อมไฟ
สถานะกล้องที่กะพริบ เมื่อมีข้อมูลปรากฏขึ้นบนจอภาพแบบสัมผัสหรือหน้ าจอ
สถานะกล้อง แสดงว่ากล้องนั ้นได้เปิ ดแล้ว
การปิ ดกล้อง:
กดปุ่มโหมดค้างไว้สองวินาที เสียงเตือนของกล้องจะดังขึ้นหลายครัง้ พร้อมไฟ
สถานะกล้องที่กะพริบ
ค�ำเตือน: โปรดระมัดระวังขณะใช้งาน GoPro ในกิจกรรมต่า ง ๆ
ของคุณ ให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคุณตลอดเวลา
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทัง
้ ต่อตัวคุณ และผู้อ่ ืน

4

1.
2.
3.
4.
5.

5

โหมดของกล้อง
การตัง้ ค่า
จ�ำนวนไฟล์ที่บันทึกไปแล้ว
หน่ วยความจ�ำในการ์ด microSD ที่เหลืออยู่
สถานะแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ไอคอนและการตัง้ ค่าที่แ สดงอยู่บนหน้ าจอสถานะกล้องนั ้นจะเปลี่ยนไปตามโหมด
ของกล้อง ที่แ สดงข้างบนคือส� ำ หรั บโหมดวิดโี อ

ปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นของคุณขณะใช้งาน GoPro ขาตั้ง
กล้อง และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องต่า ง ๆ รวมไปถึงปฏิบัติตาม
กฎหมายความเป็ นส่วนตัวซึ่งอาจห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพใน
พื้นที่เฉพาะบางแห่ง
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เริ่มต้นการใช้งาน

จอภาพแบบสัมผัส
จอภาพแบบสัมผัสที่อยู่ตรงด้านหลังกล้อง มีรายละเอียดของโหมดและการตัง้ ค่า
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ : การตัง้ ค่าที่ปรากฏอยู่บนจอจะเปลี่ยนไปตามโหมดของกล้อง

ท่าทางการสัมผัสจอภาพแบบสัมผัส
ใช้ท่าทางการสัมผัสต่อไปนี้ ในการใช้งานจอภาพแบบสัมผัส การปั ดนิ้ วบนหน้ าจอ
นั ้นท�ำได้ด้วยการใช้นิ้วปั ดจากตรงขอบของหน้ าจอ

2

1
00:00

100%

3

แตะ
ใช้ส�ำหรับเลือกหัวข้อและเปิ ด/ปิ ดการตัง้ ค่าต่าง ๆ

6
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

RES

1440

FPS

60

สถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
เวลาที่เหลืออยู่/จ�ำนวนภาพที่ถ่ายไปแล้ว
สถานะแบตเตอรี่
โหมดของกล้อง
การตัง้ ค่า
การตัง้ ค่าขัน
้ สูง (ไอคอน)

หมายเหตุ: คุณไม่ส ามารถใช้จอภาพแบบสั มผัสใต้น้� ำได้

FOV

WIDE

5

กดค้าง
เพื่อเปิ ดการตัง้ ค่าการควบคุมค่ารับแสง

ปั ดนิว
้ ไปทางซ้าย
ใช้ส�ำหรับเข้าถึงการตัง้ ค่าขัน
้ สูง (ถ้ามี) ของโหมดที่
ก�ำลังใช้อยู่

ปั ดนิว
้ ไปทางขวา
ใช้ส�ำหรับเล่นไฟล์ภาพหรือวิดีโอ
ปั ดนิว
้ ลงด้านล่าง
ใช้ส�ำหรับเปิ ดเมนู Connect (เชื่อมต่อ) และ Preferences
(ตัวเลือก) จากหน้ าจอหลัก คุณจะกลับไปยังหน้ าจอหลัก
หากปั ดนิ้ วลงด้านล่างขณะอยู่ตรงหน้ าจออื่น ๆ
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เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: คุณสามารถล็อกจอภาพแบบสัมผัสเพื่อป้ องกันไม่ให้
เผลอไปเลือกปุ่มต่าง ๆ โดยไม่ได้ตัง้ ใจได้ ด้วยการปั ดนิ้ วลงด้านล่างจากหน้ าจอ
] แตะไอคอนนี้ อีกครัง้ เพื่อท�ำการปลดล็อก
หลัก แล้วแตะ [
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การใช้งาน GOPRO ของคุณ

โหมดต่า ง ๆ
HERO ของคุณมีโหมดกล้องห้าโหมด: วิดีโอ, ภาพถ่าย, ถ่ายรัว, วิดีโอไทม์แล็ปส์
และภาพถ่ายไทม์แล็ปส์

การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส
1. จากหน้ าจอหลัก ให้แตะไอคอนที่มุมซ้ายล่างของหน้ าจอ
2. แตะโหมดการบันทึกที่คุณต้องการ ปั ดนิ้ วขึ้นเพื่อดูรายการแบบเต็ม

วิดีโอ
ดูรายละเอียดได้ที่ โหมดวิดีโอ (หน้ า 38)
ภาพถ่าย
ดูรายละเอียดได้ที่ โหมดภาพถ่าย (หน้ า 44)
ถ่ายรัว
ดูรายละเอียดได้ที่ โหมดถ่ายรัว (หน้ า 46)
วิดีโอไทม์แล็ปส์
ดูรายละเอียดได้ที่ โหมดไทม์แล็ปส์ (หน้ า 47)
ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์
ดูรายละเอียดได้ที่ โหมดไทม์แล็ปส์ (หน้ า 47)
สามารถดูแผนผังที่แสดงโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ ของ GoPro ของคุณได้ที่
แผนผังของโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ (หน้ า 19)

Video
Photo
Burst
Time Lapse Video

3. ขณะที่อยู่ตรงหน้ าจอหลัก แตะหัวข้อการตัง้ ค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
4. แตะหนึ่ งในตัวเลือกที่มีให้ใช้ กล้องจะพาคุณกลับมาอยู่ที่หน้ าจอหลัก

RESOLUTION

1440
@60fps

1440

1080

5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่าขัน
้ สูง ให้ปัดนิ้ วไปทางซ้าย
หมายเหตุ: โหมดการบันทึกบางโหมดอาจไม่มีการตัง้ ค่า ขัน
้ สูง
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การใช้งาน GOPRO ของคุณ
6. หากต้องการปิ ดการตัง้ ค่าขัน
้ สูง ให้แตะ [

แผนผังของโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ
]

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

7. หากต้องการกลับไปยังหน้ าจอหลัก ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่าง
การเปลี่ยนโหมดด้วยปุ่ มโหมด
กดปุ่มโหมดเพื่อเลื่อนดูและเปลี่ยนโหมดการบันทึกอย่างรวดเร็ว

Auto Low Light
(ปรับค่าสภาวะแสง
น้ อยอัตโนมัติ)
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Time Lapse Photo
(ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์)

Burst (ถ่ายรัว)

Time Lapse Video
(วิดีโอไทม์แล็ปส์)

FOV
FPS

Video Mode (โหมด
วิดีโอ) / Video (วิดีโอ)

Photo Mode
(โหมดภาพถ่าย) /
Photo (ภาพถ่าย)

Video Stabilization
(การลดการสัน
่ ไหวของ
วิดีโอ)

Resolution (RES)
(ความละเอียด)

WDR
19

QUIKCAPTURE

QUIKCAPTURE

QuikCapture ช่วยให้คุณสามารถเปิ ด HERO ของคุณและเริ่มถ่ายภาพได้ด้วยการ
กดเพียงปุ่มเดียว เนื่ องจากกล้องจะเปิ ดการท�ำงานขณะท�ำการบันทึกเท่านั ้น ช่วย
ให้ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การบันทึกภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ด้วย QUIKCAPTURE
นอกจากการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทิวทัศน์ เมื่อเวลาผ่านไป ภาพถ่าย
ไทม์แล็ปส์ยังมีประโยชน์ ในการบันทึกภาพแบบเป็ นชุด เพื่อให้มัน
่ ใจว่าคุณได้
ภาพที่ต้องการ
] ค้างไว้จนกว่าการบันทึก
1. ในขณะที่กล้องปิ ดอยู่ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ [
ภาพจะเริ่มต้น

การบันทึกวิดโี อด้วย QUIKCAPTURE
1. ในขณะที่กล้องปิ ดอยู่ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ [

]

3 วินาที

กล้องของคุณจะเปิ ดท�ำงานและส่งเสียงเตือนหลายครัง้ และเริ่มบันทึกวิดีโอ
โดยอัตโนมัติ ไฟสถานะของกล้องจะกะพริบขณะท�ำการบันทึก
2. หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่มชัตเตอร์อีกครัง้
กล้องจะหยุดถ่ายวิดีโอพร้อมมีเสียงเตือนดังขึ้นหลายครัง้ ก่อนจะท�ำการปิ ด
เองโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถดูวธ
ิ ก
ี ารบันทึกวิดโี อไทม์แล็ปส์ได้ที่ การถ่ายวิดีโอและภาพ (หน้ า 23)

กล้องของคุณจะเปิ ดท�ำงานและส่งเสียงเตือนหลายครัง้ และเริ่มบันทึกภาพ
ถ่ายไทม์แล็ปส์โดยอัตโนมัติ ไฟสถานะกล้องจะท�ำการกะพริบในแต่ละครัง้ ที่
ได้มีการถ่ายภาพ
2. หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่มชัตเตอร์อีกครัง้
กล้องจะหยุดการบันทึก ส่งเสียงเตือนหลายครัง้ จากนั ้นจะปิ ดการท�ำงาน
โดยอัตโนมัติเพื่อท�ำการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
คุณสามารถดูวธ
ิ ก
ี ารบันทึกภาพถ่ายหรือผลงานไทม์แล็ปส์ประเภทอื่น ๆ ได้ที่ การ
ถ่ายวิดีโอและภาพ (หน้ า 23)
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QUIKCAPTURE
การปิ ด QUIKCAPTURE
QuikCapture นั ้นถูกเปิ ดใช้งานโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่คุณสามารถปิ ดการใช้
งานได้หากต้องการ
1. จากหน้ าจอหลัก ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่าง
2. แตะ Preferences > QuikCapture (ตัวเลือก > QuikCapture)
3. แตะ Off (ปิ ด)

การถ่ายวิดโี อและภาพ
คุณยังสามารถใช้วิธีการถ่ายแบบที่คุณคุ้นเคยที่คุณเปิ ดกล้องทิ้งไว้เพื่อรอบันทึก
วิดีโอ ภาพถ่าย และรวมไปถึงวิดีโอและภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ตามต้องการได้
ด้วย ด้วยวิธีการนี้ คุณสามารถชมภาพและเปลี่ยนโหมดกับการตัง้ ค่าต่าง ๆ
ก่อนที่จะท�ำการถ่ายได้ผ่านจอภาพแบบสัมผัส อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ ต่างจาก
QuikCapture ตรงที่กล้องนั ้นจะเปิ ดอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะไม่ได้ถ่ายภาพ
ก็ตาม ซึ่งท�ำให้คุณต้องปิ ดกล้องด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
1. เลือกโหมดตามความต้องการ ด้วยการ:
a. แตะไอคอนตรงมุมซ้ายล่างของจอภาพแบบสัมผัส
00:00

RES

1440

FPS

60

100%

FOV

WIDE

b. แตะโหมดการบันทึกที่คุณต้องการ

Video
Photo
Burst
Time Lapse Video
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การถ่ายวิดโี อและภาพ

การถ่ายวิดโี อและภาพ

2. เลือกการตัง้ ค่าตามความต้องการ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตัง้ ค่าได้ที่ โหมด
วิดีโอ (หน้ า 38), โหมดภาพถ่าย (หน้ า 44), โหมดถ่ายรัว (หน้ า 46) หรื อ
โหมดไทม์แล็ปส์ (หน้ า 47)
] เสียงเตือนกล้องจะดังขึ้นพร้อมไฟสถานะกล้องที่
3. กดปุ่มชัตเตอร์ [
กะพริบขณะท�ำการถ่าย
4. หากต้องการหยุดการบันทึกวิดีโอหรือไทม์แล็ปส์ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ เสียง
เตือนกล้องจะดังขึ้นพร้อมไฟสถานะกล้องที่กะพริบอย่างรวดเร็ว
เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอและภาพถ่ายด้วยค�ำ
สัง่ เสียงได้อีกด้วย ดูรายละเอียดได้ที่ การควบคุม GoPro ด้วยเสียงของคุณ
(หน้ า 26)

การเพิ่มแท็ก HILIGHT
คุณสามารถท�ำเครื่องหมายช่วงที่ส�ำคัญในวิดีโอของคุณระหว่างการบันทึกหรือ
การรับชมด้วยแท็ก HiLight แท็ก HiLight ช่วยให้คุณค้นหาช่วงเวลาส�ำคัญที่ดี
ที่สุดในวิดีโอได้อย่างง่ายดายเพื่อน� ำมาแบ่งปั น
ในขณะบันทึกหรือเล่นวิดีโอ ให้กดปุ่มโหมด [

]

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: คุณยังสามารถเพิ่มแท็ก HiLight ระหว่างการบันทึก
ได้ด้วย GoPro App หรือการควบคุมด้วยเสียง
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การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ

การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ

คุณสามารถควบคุม HERO ด้วยเสียงของคุณโดยใช้ชุดค�ำสัง่ เฉพาะ (ดูรายการ
ด้านล่าง)

รายการค�ำสั่งเสียง
การควบคุมด้วยเสียงสามารถใช้ค�ำสัง่ ได้สองประเภท:
•• ค�ำสัง่ ด้วยท่าทางท�ำให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอและภาพถ่าย ยกตัวอย่างเช่น
หากคุณเพิ่งหยุดบันทึกวิดีโอ คุณสามารถสัง่ ให้ถ่ายรูปหรือเริ่มบันทึกไทม์
แลปส์—โดยไม่ต้องเปลี่ยนโหมดก่อน
•• ค�ำสัง่ โหมดมีประโยชน์ หากคุณต้องการเลือกโหมดอย่างรวดเร็ว จากนั ้นใช้ปุ่ม
ชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพ

หมายเหตุ: ประสิ ทธิภาพของการสัง่ การด้วยเสียงอาจได้รั บผลกระทบจากระยะห่าง แรงลม
และสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ดูแลรั กษาผลิตภัณฑ์ให้ส ะอาด และปราศจากฝุ่น ละออง

การใช้การควบคุมด้วยเสียง
การควบคุมด้วยเสียงจะท�ำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณและ GoPro ของคุณอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน
]
1. จากหน้ าจอหลัก ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่าง แล้วแตะ [
หมายเหตุ: คุณ ยังสามารถเปิ ดหรื อปิ ดการควบคุมด้วยเสียงจากเมนู Preferences (ตัว
เลือก) ได้ด้วย แตะ Preferences > On Camera Voice Control (ตัวเลือก > การควบคุม
ด้วยเสียงเปิ ดกล้อง) แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

2. หากนี่ เป็ นการใช้การควบคุมด้วยเสียงครัง้ แรกของคุณ กรุณายืนยันหรือ
เปลี่ยนภาษาส�ำหรับการควบคุมด้วยเสียงเสียก่อน
3. พูดค�ำสัง่ จาก รายการค�ำสัง่ เสียง (หน้ า 27)
4. หากต้องการปิ ดการควบคุมด้วยเสียงด้วยตัวเอง ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่างขณะ
] การควบคุมด้วยเสียงจะปิ ดการใช้งาน
อยู่ตรงหน้ าจอหลัก แล้วแตะ [
เมื่อกล้องของคุณนั ้นปิ ดลงด้วย ดูรายละเอียดได้ที่ ปิ ดอัตโนมัติ (หน้ า 53)
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กล้องไม่จ�ำเป็ นต้องอยู่ในโหมดเฉพาะใด ๆ เพื่อท�ำการบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่าย
คุณสามารถใช้ค�ำสัง่ ด้วยท่าทางจากโหมดใดก็ได้ กล้องของคุณจะบันทึกวิดีโอ
หรือภาพถ่ายตามการตัง้ ค่าต่าง ๆ ที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้ านั ้น
ค�ำสั่งด้วยท่าทาง

ค�ำอธิบาย

GoPro start recording

เริ่มบันทึกวิดีโอ

GoPro HiLight

เพิ่มแท็ก HiLight ลงในวิดีโอขณะท�ำการ
ถ่าย

GoPro stop recording

หยุดการบันทึกวิดีโอ

GoPro take a photo

บันทึกภาพถ่ายเดี่ยว

GoPro shoot burst

บันทึกภาพถ่ายรัว

GoPro start time lapse

เริ่มการถ่ายไทม์แล็ปส์

GoPro stop time lapse

หยุดการถ่ายไทม์แล็ปส์

GoPro turn off

ปิ ดการท�ำงานของกล้อง
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การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ
ค�ำสั่งด้วยโหมด

ค�ำอธิบาย

GoPro Video mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ นโหมด Video
(วิดีโอ) (ไม่ได้บันทึกวิดีโอ)

GoPro Photo mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ นโหมด Photo
(ภาพถ่าย) (ไม่ได้บันทึกภาพถ่าย)

GoPro Burst mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ นโหมด Burst
(ถ่ายรัว) (ไม่ได้บันทึกภาพถ่ายรัว)

GoPro Time Lapse mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ นโหมด Time
Lapse (ไทม์แล็ปส์) ที่ใช้ล่าสุด (ไม่ได้เริ่ม
ไทม์แล็ปส์)

ดูรายการค�ำสัง่ ล่าสุดได้ที่ gopro.com/help/voice-commands
เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: หากคุณก�ำลังถ่ายภาพไทม์แล็ปส์หรือวิดีโออยู่ คุณ
ต้องหยุดการถ่ายก่อนที่จะใช้ค�ำสัง่ เสียงใหม่
การเปลี่ยนภาษาการควบคุมด้วยเสียงของคุณ
1. จากหน้ าจอหลัก ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่าง
2. แตะ Preferences > Language (ตัวเลือก > ภาษา) (อยู่ในส่วนของ Voice
Control (การควบคุมด้วยเสียง))
3. แตะเลือกภาษาที่ต้องการ
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การเปิ ดชมผลงานของคุณ
คุณสามารถเปิ ดชมผลงานของคุณได้จากจอภาพแบบสัมผัสของกล้อง
คอมพิวเตอร์ ทีวี หรือสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตของคุณ
คุณยังสามารถเปิ ดชมผลงานได้ด้วยการเสียบการ์ด microSD เข้ากับอุปกรณ์ต่าง
ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือทีวีที่สามารถอ่านการ์ดได้ ค่าความละเอียดของผลงานที่
รับชมได้จากวิธีการนี้ จะขึ้นอยู่กับความละเอียดและความสามารถในการเปิ ดชม
ที่ความละเอียดนั ้น ๆ ของตัวอุปกรณ์
การชมวิดโี อและภาพถ่ายผ่าน HERO ของคุณ
1. ปั ดนิ้ วไปทางขวาเพื่อเปิ ดแฟ้ มภาพ อาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลด หากคุณมี
ผลงานจ�ำนวนมากอยู่ในการ์ด microSD ของคุณ
2. เลื่อนดูไปตามภาพขนาดเล็กที่แสดงอยู่
หมายเหตุ: ส�ำหรับภาพถ่ายที่มีลักษณะเป็ นชุด (เช่น ภาพถ่ายรัว ไทม์แล็ปส์ และภาพถ่าย
ต่อเนื่ อง) ภาพขนาดเล็กที่ปรากฏคือภาพแรกสุดในชุดภาพถ่ายดังกล่าว

3. แตะวิดีโอหรือภาพถ่ายเพื่อชมแบบเต็มหน้ าจอ
4. หากต้องการเพิ่มแท็ก HiLight ให้แตะ [ ] แท็ก HiLight ช่วยให้คุณค้นหา
วิดีโอและภาพถ่ายที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดายเพื่อน� ำมาแบ่งปั น
]
5. หากต้องการกลับสู่หน้ าจอภาพขนาดย่อ ให้แตะ [
6. หากต้องการออกจากแฟ้ มภาพ ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่าง
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การเปิ ดชมผลงานของคุณ

การใช้งานกล้องของคุณร่ วมกับ HDTV

การบันทึกเฟรมของวิดโี อเป็ นภาพนิ่ ง

การชมวิดโี อและภาพถ่ายผ่าน HDTV
การเปิ ดชมวิดีโอและภาพถ่ายผ่าน HDTV ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถชมผลงาน
ของคุณจากกล้องได้โดยตรงผ่านจอขนาดใหญ่ การเปิ ดชมด้วยวิธีการนี้ จ�ำเป็ น
ต้องใช้สาย micro HDMI (มีจ�ำหน่ ายแยกต่างหาก)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปั ดนิ้ วไปทางขวาเพื่อเปิ ดแฟ้ มภาพ จากนั ้นแตะเลือกวิดีโอที่คุณต้องการ
แตะ [ ] เพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ
เมื่อเล่นวิดีโอถึงเฟรมที่คุณต้องการแล้ว ให้แตะ [ ]
]
แตะ [
เลื่อนแถบด้านล่างของหน้ าจอเพื่อเลือกเฟรมที่ต้องการ
] เฟรมที่เลือกได้รับการบันทึกเป็ นภาพถ่ายแล้ว โดยไม่มีการ
แตะ [
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในไฟล์วิดีโอต้นฉบับของคุณ

การชมวิดโี อและภาพถ่ายผ่านคอมพิวเตอร์
หากคุณต้องการเปิ ดชมวิดีโอและภาพถ่ายของคุณผ่านคอมพิวเตอร์ คุณต้อง
เคลื่อนย้ายไฟล์เหล่านี้ ไปยังคอมพิวเตอร์เสียก่อน ดูรายละเอียดได้ที่ การโอน
ย้ายข้อมูลผลงานของคุณ (หน้ า 35)
การชมข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
1. เชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับ GoPro App ดูรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่อ
เข้ากับ GoPro App (หน้ า 33)
2. ใช้ตัวควบคุมในแอพเพื่อเล่นภาพวิดีโอของคุณผ่านทางสมาร์ทโฟน/
แท็บเล็ต
เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: ขณะเปิ ดชมวิดีโอของคุณด้วย GoPro App คุณ
สามารถท�ำเครื่องหมายช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้ด้วยการแตะ [ ] เพื่อเพิ่มแท็ก
HiLight
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หมายเหตุ: ความละเอียดที่รั บ ชมได้ผ่า นสาย HDMI นั ้นขึ้น อยู่กับความละเอียดของอุปกรณ์ทใี่ ช้
ส� ำ หรั บรั บ ชม ซึ่งการชมผ่า นสาย HDMI ให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080p

1. เปิ ดกล้อง
2. แตะ Preferences > HDMI Output > Media (ตัวเลือก > เอาต์พุต HDMI >
สื่อ)
3. ใช้สาย micro HDMI เชื่อมต่อพอร์ต HDMI ของตัวกล้องเข้ากับ HDTV
4. เลือกช่องรับสัญญาณ HDMI ในทีวีของคุณ
] เพื่อเลื่อนดูการควบคุมต่าง ๆ จากนั ้นกดปุ่มชัตเตอร์
5. กดปุ่มโหมด [
] เพื่อเลือกการควบคุมที่ต้องการ เช่น หากคุณต้องการเลื่อนผ่านภาพ
[
ขนาดเล็กต่าง ๆ แล้ว ให้กดปุ่มโหมดเพื่อเลื่อนไปยัง [ ] จากนั ้นให้กดปุ่ม
ชัตเตอร์ หลาย ๆ ครัง้ เพื่อเลื่อนไปยังไฟล์ต่าง ๆ
]
6. หากต้องการเปิ ดไฟล์ในมุมมองเต็มจอภาพ ให้แตะ [
เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: ในขณะรับชมวิดีโอและภาพถ่ายบน HDTV คุณยัง
สามารถใช้งานโดยใช้ลักษณะการควบคุมบนจอภาพแบบสัมผัสอีกด้วย
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การใช้งานกล้องของคุณร่ วมกับ HDTV

การเชื่อมต่อเข้ากับ GORPO APP

การบันทึกวิดโี อและภาพถ่ายขณะที่ยังเชื่อมต่ออยู่กับ HDTV
การบันทึกวิดีโอและภาพถ่ายขณะที่ยังเชื่อมต่ออยู่กับ HDTV ตัวเลือกนี้ ช่วยให้
คุณชมภาพแบบสดจากกล้องของคุณได้ ขณะที่กล้องยังเชื่อมต่ออยู่กับ HDTV
หรือหน้ าจอแสดงผล
1. เปิ ดกล้อง
2. แตะ Preferences > HDMI Output > Live (ตัวเลือก > เอาต์พุต HDMI >
สด) ภาพจะแสดงบน HDTV ของคุณโดยไม่มีไอคอนและข้อมูลต่าง ๆ ที่โดย
ปกติคุณจะเห็นบนจอภาพแบบสัมผัสของคุณ
3. ใช้สาย micro HDMI เชื่อมต่อพอร์ต HDMI ของตัวกล้องเข้ากับ HDTV
4. เลือกช่องรับสัญญาณ HDMI ในทีวีของคุณ
] ที่ตัวกล้องเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึกภาพ
5. ใช้ปุ่มชัตเตอร์ [

การเชื่อมต่อเข้ากับแอพในครัง
้ แรก
GoPro App ช่วยให้คุณควบคุมกล้องจากระยะไกลได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ต ครอบคลุมคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การควบคุมกล้องอย่างเต็มรูปแบบ
ภาพแบบสด การรับชมและแบ่งปั นผลงาน รวมไปถึงอัพเดตซอฟต์แวร์ของ
กล้องอีกด้วย
1. ดาวน์ โหลด GoPro App มายังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจาก Apple App Store
หรือ Google Play
2. ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้ าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ
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การเชื่อมต่อเข้ากับแอพครัง
้ ต่อไป
หลังจากที่ได้เชื่อมต่อเข้ากับแอพในครัง้ แรกไปแล้ว คุณสามารถท�ำการเชื่อมต่อ
ครัง้ ต่อไปได้ผ่านเมนู Connect (เชื่อมต่อ) ของกล้อง
1. หากคุณยังไม่ได้เปิ ดการเชื่อมต่อแบบไร้สายของกล้อง ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่าง
จากนั ้นแตะ Connect > Wireless Connections (เชื่อมต่อ > การเชื่อมต่อ
ไร้สาย)
2. ในแอพ ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้ าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ
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การสร้ าง QUIKSTORY

การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณ

QuikStories จะคัดลอกวิดีโอและภาพถ่ายจากกล้องไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ
คุณโดยอัตโนมัติ จากนั ้นจะรับหน้ าที่ตัดต่อวิดีโอ เพื่อสร้าง QuikStory ที่สมบูรณ์
ด้วยเพลงประกอบและเอฟเฟกต์ คุณสามารถบันทึกและแก้ไข QuikStory หรือ
ลบออกจากโทรศัพท์ของคุณได้
1. ตัง้ ค่า QuikStories:
a. เชื่อมต่อกล้องของคุณ เข้า กับ GoPro App ดูร ายละเอียดได้ที่ การเชื่อม
ต่อเข้า กับ GoPro App (หน้ า 33)

การดึงข้อมูลผลงานของคุณไปยังคอมพิวเตอร์
หากคุณต้องการเปิ ดชมวิดีโอและภาพถ่ายของคุณผ่านคอมพิวเตอร์ คุณต้อง
เคลื่อนย้ายไฟล์เหล่านี้ ไปยังคอมพิวเตอร์เสียก่อน การโอนย้ายข้อมูลยังช่วย
เพิ่มพื้นที่ว่างในการ์ดหน่ วยความจ�ำของคุณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบันทึกผลงาน
ใหม่ได้มากขึ้น
1. ดาวน์ โหลดและติดตัง้ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อปจาก gopro.com/apps
2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านสาย USB-C ที่ได้รับ
3. เปิ ดกล้องแล้วท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏบนหน้ าจอของ Quik

หมายเหตุส� ำ หรั บ iOS: เมื่อได้รั บการแจ้งเตือน อย่าลืมเปิ ดรั บการแจ้งเตือนจากแอพ

2.
3.

4.
5.
6.

b. ปิ ดแอพ
บันทึกวิดโี อและภาพถ่ายในกล้องของคุณ
เปิ ด GoPro App และปั ดนิ้ วลงจากหน้ าจอหลัก กล้องของคุณจะย้ายข้อมูล
ผลงานจากการใช้งานครัง้ ล่าสุดไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจะได้
รั บการแจ้งเตือนบนโทรศั พท์ของคุณ เมื่อ QuikStory ของคุณพร้ อมแล้ว
เปิ ด QuickStory และดูตัวอย่าง
ท�ำ การตัดต่อเพิ่มเติมหากต้องการ
บันทึก QuikStory จากนั ้น แชร์ กับเพื่อน ๆ

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: หากคุณต้องการดึงข้อมูลไฟล์ออกไปยังคอมพิวเตอร์
ด้วยการ์ดรีดเดอร์ (มีจ�ำหน่ ายแยกต่างหาก) ให้ต่อการ์ดรีดเดอร์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ของคุณเสียก่อน แล้วค่อยท�ำการเสียบการ์ด microSD เข้ากับการ์ด
รีดเดอร์ ซึ่งคุณสามารถท�ำได้ทัง้ เคลื่อนย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือลบไฟล์
ต่าง ๆ ที่อยู่ในการ์ดของคุณ
การอัพโหลดข้อมูลขึน
้ คลาวด์
หากเป็ นสมาชิก GoPro Plus คุณสามารถอัพโหลดข้อมูลของคุณไปยังคลาวด์
เพื่อให้คุณสามารถชม ตัดต่อ และแบ่งปั นข้อมูลได้จากทุก ๆ อุปกรณ์ของคุณ
จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ใช้แอพ Quik เพื่อตัดต่อข้อมูลจากคลาวด์ และแบ่ง
ปั นกับเพื่อน ๆ ของคุณ
หมายเหตุ: เมื่ออัพโหลดข้อมูลของคุณขึ้นคลาวด์ ไฟล์ดงั ้ เดิมของคุณจะยังคงอยู่ในกล้อง

1. ลงทะเบียนใช้งาน GoPro Plus:
a. ดาวน์ โหลด GoPro App มายังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจาก Apple App
Store หรือ Google Play
b. ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏบนหน้ าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ
c. หากคุณเชื่อมต่อกับแอพเป็ นครัง้ แรก ให้ท�ำตามค�ำแนะน� ำบนจอภาพ
] ที่อยู่ใกล้ ๆ กับ
เพื่อสมัครสมาชิก GoPro Plus หากไม่ใช่ แตะ [
ภาพกล้องของคุณแล้วท�ำตามขัน
้ ตอนต่อไป
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การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณ
2. เชื่อมต่อกล้องของคุณกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ า เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว การ
อัพโหลดข้อมูลไปยังคลาวด์จะเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อคุณตัง้ ค่าการอัพโหลดอัตโนมัติ คุณไม่จ�ำเป็ นต้องเชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับ
GoPro App เพื่อใช้คุณสมบัตินี้

ไฟล์ในระบบคลาวด์จะถูกปรับให้มป
ี ระสิทธิภาพดีทส
ี่ ด
ุ ส�ำหรับเว็บ จึงอาจไม่อยู่
ในความคมชัดสูงสุด หากต้องการดึงข้อมูลไฟล์ในความคมชัดสูงสุด ให้เชื่อม
ต่อกล้องของคุณกับแอพ Quik ส�ำหรับเดสก์ทอ
็ ปแล้วท�ำการดึงข้อมูลไฟล์ไปยัง
คอมพิวเตอร์ของคุณ
3. หากต้องการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในคลาวด์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้
] ที่อยู่ใกล้ ๆ กับภาพของกล้องคุณ
เชื่อมต่อกับ GoPro App แล้วแตะ [
4. เลือกดาวน์ โหลดข้อมูลที่ต้องการลงในโทรศัพท์ของคุณ แล้วใช้แอพ Quik
เพื่อตัดต่อและแบ่งปั นข้อมูลดังกล่าว

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: หลังจากที่คุณสมัครสมาชิก GoPro Plus คุณสามารถ
ใช้ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อปเพื่อโอนย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ Quik จะ
อัพโหลดไฟล์ไปยังบัญชี Plus ของคุณ
การปิ ดการอัพโหลดอัตโนมัติ
คุณสามารถปิ ดการอัพโหลดอัตโนมัติของกล้องคุณชัว
่ คราวได้ เพื่อไม่ให้กล้อง
ท�ำการอัพโหลดอัตโนมัติไปยัง Plus ขณะที่คุณเชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับ
แหล่งพลังงานอยู่
1. ปั ดนิ้ วลงด้านล่าง แล้วแตะเลือก Connect > Auto Upload > Upload (เชื่อม
ต่อ > อัพโหลดอัตโนมัติ > อัพโหลด)
2. แตะ Off (ปิ ด)
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การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณ
การเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้ สายอื่น
หากคุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายอื่นเพื่อให้กล้องของคุณใช้ส�ำหรับ
การอัพโหลดอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนเครือข่ายดังกล่าวได้ที่ตัวกล้อง
1. ปั ดนิ้ วลงด้านล่าง แล้วแตะเลือก Connect > Auto Upload > Networks
(เชื่อมต่อ > อัพโหลดอัตโนมัติ > เครือข่าย)
2. แตะชื่อของเครือข่าย เครือข่ายที่เลือกต้องไม่เป็ นเครือข่ายที่ซ่อนไว้หรือ
เครือข่ายที่ต้องการการยอมรับในการใช้งานจากผู้ใช้เสียก่อน (เช่น เครือ
ข่ายที่ใช้ในโรงแรม)
3. ป้ อนรหัสผ่าน ถ้ามี
] เพื่อบันทึกเครือข่ายใหม่
4. แตะ [

การอัพโหลดขึน
้ คลาวด์ได้จากทุกที่
หากเป็ นสมาชิก GoPro Plus คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อส�ำรองข้อมูลผล
งานของคุณโดยอัตโนมัติขณะเดินทาง ซึ่งจะช่วยให้ภาพวิดีโอของคุณปลอดภัย
และเพิ่มพื้นที่ว่างในโทรศัพท์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมที่
gopro.com/help/mobile-upload
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โหมดวิดโี อ

การตัง้ ค่าเริ่มต้นของโหมดการบันทึกนี้ คือ 1080p60 Wide พร้อมกับการเปิ ดใช้
Video Stabilization (การลดการสัน
่ ไหวของวิดีโอ) และ Auto Low Light (การ
ปรับค่าสภาวะแสงน้ อยอัตโนมัติ) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่านี้

การตั้งค่า

ความละเอียดวิดีโอ (หน้ า 42)

ลดการสัน
่ ไหวของวิดีโอ (หน้ า 43)

ปรับค่าสภาวะแสงน้ อยอัตโนมัติ (หน้ า 43)

ความละเอียดของวิดโี อ
ความละเอียดของวิดีโอ (RES) นั ้นอ้างอิงจากจ�ำนวนเส้นตามแนวนอนในวิดีโอ
ตัวอย่างเช่น 1080p แปลว่าวิดีโอนั ้นมีเส้นตามแนวนอนจ�ำนวน 1080 เส้น ซึ่งมี
ความกว้างเส้นละ 1920 พิกเซล จ�ำนวนของเส้นและพิกเซลที่มากขึ้น จะช่วยเพิ่ม
รายละเอียดและความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น ดังนั ้นวิดีโอความละเอียดที่ 1440p จึง
นั บได้ว่ามีคุณภาพสูงกว่าวิดีโอที่ความละเอียด 1080p เนื่ องจากประกอบไปด้วย
เส้นตามแนวนอน 1440 เส้น ซึ่งมีความกว้างเส้นละ 1920 พิกเซล
1440p
1080p
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โหมดวิดโี อ

โหมดวิดโี อ

ใช้ตารางนี้ เพื่อช่วยก�ำหนดความละเอียดที่ดีที่สุดส�ำหรับกิจกรรมของคุณ ค�ำนึ ง
ถึงความสามารถของคอมพิวเตอร์หรือทีวีเพื่อมัน
่ ใจว่าฮาร์ดแวร์ของคุณรองรับ
ความละเอียดที่เลือก

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV)
ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) หมายถึงขอบเขตของฉาก (วัดเป็ นองศา) ที่จะ
ถูกบันทึกผ่านเลนส์ของกล้อง Wide FOV (ค่าขอบเขตการมองเห็นกว้าง) จะมี
ขอบเขตการบันทึกภาพที่ใหญ่ที่สุด ในขณะที่ Narrow FOV (ค่าขอบเขตการมอง
เห็นแคบ) จะมองเห็นได้น้อยที่สุด

ความละเอียดวิดีโอ

ใช้งานได้เหมาะกับ

1440p

แนะน� ำให้ใช้ส�ำหรับการถ่ายแบบการติดตัง้ กล้อง
ตามร่างกาย สัดส่วนจอภาพของ 4:3 ให้พ้ ืนที่การ
มองเห็นที่กว้างเมื่อเทียบกับ 1080p มุมมองที่กว้าง
พร้อมเฟรมเรตที่สูงขึ้น ท�ำให้ได้วิดีโอที่ล่ ืนไหลและ
สมจริงอันเปี่ ยมไปด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย
ยอดเยี่ยมส�ำหรับการแบ่งปั นในโซเชียลมีเดีย

1080p

เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับการถ่ายภาพทุกรูปแบบและ
การแชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย ความละเอียด และ
เฟรมเรตที่สูงก่อให้เกิดผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม

ตัวเลือกค่า FOV ที่ปรากฏตามความละเอียดและ FPS ที่เลือก
FOV

ใช้งานได้เหมาะกับ

Wide (กว้าง)

ขอบเขตการมองเห็นขนาดใหญ่ใช้ได้ดีส�ำหรับการ
บันทึกที่มีการเคลื่อนไหวสูง ซึ่งคุณต้องการเก็บราย
ละเอียดในเฟรมให้ได้มากที่สุด ค่า FOV นี้ ท�ำให้เกิด
มุมมองฟิ ชอาย โดยเฉพาะรอบ ๆ ขอบฉาก (คุณสา
มารถคร็อปออกตอนตัดต่อหากจ�ำเป็ น)

เฟรมต่อวินาที (FPS)
เฟรมต่อวินาที (FPS) หมายถึงจ�ำนวนวิดีโอเฟรมที่ถูกบันทึกในแต่ละวินาที

Medium (ปานกลาง)

เมื่อเลือกความละเอียดและ FPS ให้พิจารณากิจกรรมที่คุณต้องการบันทึกภาพ
ความละเอียดที่สูงขึ้นส่งผลให้รายละเอียดและความชัดเจนมากขึ้น แต่มักจะใช้
งานได้ในค่า fps ที่ต่�ำลง ความละเอียดที่ต่�ำลงท�ำให้รายละเอียดและความชัดเจน
ของวิดีโอลดลง แต่สามารถถ่ายได้ด้วยค่า FPS ที่มากขึ้น ซึ่งเป็ นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
การบันทึกวิดีโอที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว ค่า FPS ที่สูงขึ้นสามารถใช้สร้าง
วิดีโอประเภทเคลื่อนไหวช้า

Narrow (แคบ)

ค่าขอบเขตการมองเห็นระดับกลางนี้ ท�ำให้ภาพที่
ถ่ายได้ดูเหมือนว่ามีการซูมเข้าไปตรงกลางของภาพ
ค่าขอบเขตการมองเห็นขนาดเล็กที่สุด เหมาะ
ส�ำหรับการจับภาพในระยะไกล เอฟเฟกต์ที่ส�ำคัญ
ที่สุดคือการซูมเข้าตรงกลางช็อต

สัดส่วนจอภาพ
HERO ของคุณบันทึกวิดีโอในสองสัดส่วนจอภาพ: 16:9 ที่ 1080p และ 4:3 ที่
1440p ทีวีและโปรแกรมตัดต่อมาตรฐานใช้ 16:9 ภาพวิดีโอที่ถ่ายใน 4:3 คือ
สูงกว่า 33% แต่ต้องคร็อปออกเป็ น 16:9 เพื่อเล่นในทีวี (หากภาพวิดีโอไม่ถูก
คร็อปออก มันจะปรากฏเป็ นแถบสีด�ำตรงด้านข้างของภาพถ่าย)
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ความละเอียดวิดโี อ

การตั้งค่าขัน
้ สูง

ความ
ละเอียด
วิดีโอ (RES)

FPS
(NTSC/
PAL)1

FOV

1440p

60/50
30/25
60/50
30/25

1080p

ความละเอียด
หน้าจอ

สัดส่วน
จอภาพ

Wide (กว้าง)

1920x1440

4:3

Wide (กว้าง),
Medium (ปาน
กลาง), แคบ

1920x1080

16:9

NTSC และ PAL หมายถึงรู ปแบบของวิดโี อ ซึ่งขึ้น อยู่กับภูมิภาคที่คุณ อยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รู ปแบบวิดโี อ (หน้ า 55)
1

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความละเอียด, FPS หรือ FOV ดูหัวข้อเหล่านี้ :

ความละเอียดวิดีโอ (หน้ า 39)

เฟรมต่อวินาที (FPS) (หน้ า 40)

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (หน้ า 41)

Video Stabilization (การลดการสั่นไหวของวิดโี อ)
การตัง้ ค่านี้ จะปรับแต่งภาพวิดีโอเพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวระหว่างการบันทึก
วิดีโอ ส�ำหรับการตัง้ ค่า FOV แบบ Wide (กว้าง) วิดีโอจะถูกตัดให้เล็กลง 10%
ท�ำให้ได้ภาพวิดีโอที่เนี ยนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็ว เช่น การปั ่ นจักรยาน การขี่รถจักรยานยนต์ และการถ่ายวิดีโอด้วย
มือ การตัง้ ค่านี้ มีให้เลือกทัง้ แบบ On (ค่าเริ่มต้น) และ Off คุณสามารถดูวิธีการ
เข้าถึงการตัง้ ค่าขัน
้ สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้ า 17)
เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: ยิ่ง FOV แคบลงเท่าใด ก็จะได้วิดีโอที่มีการสัน
่ ไหว
น้ อยลงเท่านั ้น
Auto Low Light (ปรั บค่าสภาวะแสดงน้อยอัตโนมัต)ิ
ปรับค่าสภาวะแสงน้ อยอัตโนมัติท�ำให้คุณสามารถถ่ายภาพในสภาวะแสงน้ อย
หรือเมื่อคุณเปลี่ยนจากสภาวะแสงน้ อยไปสู่สภาวะแสงมากอย่างรวดเร็ว หากคุณ
ก�ำลังถ่ายที่ 60fps กล้องจะปรับโดยอัตโนมัติเป็ น 30fps เท่าที่เป็ นไปได้ เพื่อให้
ได้ค่ารับแสงที่เหมาะสมและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
การตัง้ ค่านี้ มีให้เลือกทัง้ แบบ On (เปิ ด) (ค่าเริ่มต้น) และ Off (ปิ ด)
เมื่อเปิ ดการปรับค่าสภาวะแสงน้ อยอัตโนมัติและการท�ำให้วิดีโอสัน
่ ไหวน้ อยลง
และการปรับค่าสภาวะแสงน้ อยอัตโนมัติจะท�ำงานเพราะสภาวะแสงมืด ระบบ
การท�ำให้วิดีโอสัน
่ ไหวน้ อยลงจะปิ ดลงขัว
่ คราวเพื่อให้ได้คุณภาพของรูปถ่ายที่ได้
สมดุลในฉากมืด
คุณสามารถดูวิธีการเข้าถึงการตัง้ ค่าขัน
้ สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส
(หน้ า 17)
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HERO ใช้ส�ำหรับถ่ายภาพได้ทัง้ แบบภาพเดี่ยวและภาพถ่ายต่อเนื่ องที่ 10MP
เพื่อถ่ายภาพแบบต่อเนื่ อง กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้เพื่อถ่ายภาพ 4 ภาพ/วินาที ซึ่ง
ถ่ายได้มากถึง 30 ภาพ

การตัง้ ค่าขัน
้ สูง

ค่า FOV เริ่มต้นส�ำหรับภาพถ่ายคือ Wide (กว้าง) โดยปิ ดการตัง้ ค่าขัน
้ สูงทัง้ หมด
การตัง้ ค่า
Field of View (ค่าขอบเขตการมองเห็น)
กล้องของคุณมีสามตัวเลือก FOV ส�ำหรับภาพถ่าย ภาพถ่ายทุกภาพจะมีความ
ละเอียดอยู่ที่ 10MP
FOV

ค�ำอธิบาย

Wide (กว้าง)

ค่าขอบเขตการมองเห็นขนาดใหญ่ที่สุด ใช้ได้ดี
ส�ำหรับการบันทึกที่มีการเคลื่อนไหวสูงที่ต้องการ
เก็บรายละเอียดในเฟรมให้ได้มากที่สุด ค่า FOV นี้
ท�ำให้เกิดมุมมองฟิ ชอาย โดยเฉพาะรอบ ๆ ขอบฉาก
(คุณสามารถคร็อปออกตอนตัดต่อหากจ�ำเป็ น)

Medium (ปานกลาง)

Narrow (แคบ)
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Wide Dynamic Range (ไวด์ไดนามิกเรนจ์)
ไวด์ไดนามิกเรนจ์ (WDR) ช่วยท�ำให้รายละเอียดในบริเวณที่มืดและสว่างของ
ภาพนั ้นดีข้ ึน ท�ำให้ได้ภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบแสงที่ลงตัว การตัง้ ค่านี้ เหมาะ
ส�ำหรับการถ่ายภาพในฉากที่มีแสงสะท้อนจากด้านหลัง หรือฉากที่มีพ้ ืนหลังสว่าง
จ้าเป็ นวงกว้างพร้อมกับฉากหน้ าที่มืด
WDR ใช้ได้ส�ำหรับโหมดการบันทึกภาพถ่ายเท่านั ้น ตัวเลือกส�ำหรับการตัง้ ค่านี้
คือ Off (ปิ ด) (ค่าเริ่มต้น) และ On (เปิ ด) คุณสามารถดูวิธีการเข้าถึงการตัง้ ค่าขัน
้
สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้ า 17)

ค่าขอบเขตการมองเห็นระดับกลาง มีผลในการซูม
เข้าตรงกลางช็อต

ค่าขอบเขตการมองเห็นขนาดเล็กที่สุดพร้อมความ
บิดเบี้ยวแบบฟิ ชอายที่ลดลง เหมาะส�ำหรับการจับ
ภาพในระยะไกล เอฟเฟกต์ที่ส�ำคัญที่สุดคือการ
ขยายเข้าตรงกลางช็อต
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โหมดถ่ายรั ว

โหมดไทม์แล็ปส์

การถ่ายรัวจะบันทึกภาพ 10 ภาพที่ 10MP ใน 1 วินาที จึงเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับ
การบันทึกภาพกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว FOV เริ่มต้นคือ Wide
(กว้าง)

วิดีโอไทม์แล็ปส์
วิดีโอไทม์แล็ปส์สร้างสรรค์วิดีโอขึ้นมาจากเฟรมภาพต่าง ๆ ที่บันทึกทุก .5 วินาที
ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกเหตุการณ์ในแบบไทม์แล็ปส์ และชมหรือแบ่งปั นในรูปแบบ
ของวิดีโอได้ในทันที วิดีโอไทม์แล็ปส์จะถูกบันทึกแบบความละเอียด 1080p โดย
ไม่มีเสียง

การตัง้ ค่า
Field of View (ค่าขอบเขตการมองเห็น)
กล้องของคุณมีสามตัวเลือก FOV ส�ำหรับถ่ายรัว ภาพถ่ายรัวทุกภาพจะมีความ
ละเอียดอยู่ที่ 10MP
FOV

ค�ำอธิบาย

Wide (กว้าง)

ค่าขอบเขตการมองเห็นขนาดใหญ่ที่สุด ใช้ได้ดี
ส�ำหรับการบันทึกที่มีการเคลื่อนไหวสูงที่ต้องการ
เก็บรายละเอียดในเฟรมให้ได้มากที่สุด ค่า FOV นี้
ท�ำให้เกิดมุมมองฟิ ชอาย โดยเฉพาะรอบ ๆ ขอบฉาก
(คุณสามารถคร็อปออกตอนตัดต่อหากจ�ำเป็ น)

Medium (ปานกลาง)

Narrow (แคบ)
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ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์
ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์จะบันทึกภาพถ่ายเป็ นชุดที่ช่วงเวลา .5 วินาที คุณสามารถใช้
โหมดนี้ บันทึกภาพของกิจกรรมต่าง ๆ จากนั ้นค่อยท�ำการเลือกภาพที่ดีที่สุดใน
ภายหลัง คุณยังสามารถถ่ายภาพด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน แล้วเปลี่ยนภาพถ่าย
เหล่านั ้นให้เป็ นวิดีโอได้โดยใช้ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อป

ค่าขอบเขตการมองเห็นระดับกลาง มีผลในการซูม
เข้าตรงกลางช็อต

ค่าขอบเขตการมองเห็นขนาดเล็กที่สุดพร้อมความ
บิดเบี้ยวแบบฟิ ชอายที่ลดลง เหมาะส�ำหรับการจับ
ภาพในระยะไกล เอฟเฟกต์ที่ส�ำคัญที่สุดคือการ
ขยายเข้าตรงกลางช็อต
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โหมดไทม์แล็ปส์

การควบคุมขัน
้ สูง

การตัง้ ค่า

การควบคุมค่ารั บแสง
ตามค่าเริ่มต้น กล้องของคุณจะท�ำการประเมินค่ารับแสงที่เหมาะสมจากภาพทัง้
ภาพ อย่างไรก็ตาม การควบคุมค่ารับแสงช่วยให้คุณสามารถเลือกบริเวณที่คุณ
ต้องการให้กล้องใช้เป็ นบริเวณอ้างอิงในการประเมินหาค่ารับแสง การตัง้ ค่านี้ มี
ประโยชน์ ส�ำหรับภาพถ่ายต่าง ๆ ที่บริเวณส�ำคัญของภาพนั ้นอาจมีการเปิ ดรับ
แสงมากหรือน้ อยเกินไป

Field of View (ค่าขอบเขตการมองเห็น)
กล้องของคุณมีสามตัวเลือก FOV ส�ำหรับวิดีโอและภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ ซึ่งทัง้ คู่
จะบันทึกเฟรมที่ช่วงเวลา .5 วินาที
FOV

ค�ำอธิบาย

Wide (กว้าง)

ค่าขอบเขตการมองเห็นขนาดใหญ่ที่สุด ใช้ได้ดี
ส�ำหรับการบันทึกที่มีการเคลื่อนไหวสูงที่ต้องการ
เก็บรายละเอียดในเฟรมให้ได้มากที่สุด ค่า FOV นี้
ท�ำให้เกิดมุมมองฟิ ชอาย โดยเฉพาะรอบ ๆ ขอบฉาก
(คุณสามารถคร็อปออกตอนตัดต่อหากจ�ำเป็ น)

Medium (ปานกลาง)

Narrow (แคบ)

ค่าขอบเขตการมองเห็นระดับกลาง มีผลในการซูม
เข้าตรงกลางช็อต

ค่าขอบเขตการมองเห็นขนาดเล็กที่สุดพร้อมความ
บิดเบี้ยวแบบฟิ ชอายที่ลดลง เหมาะส�ำหรับการจับ
ภาพในระยะไกล เอฟเฟกต์ที่ส�ำคัญที่สุดคือการ
ขยายเข้าตรงกลางช็อต

เมื่อคุณได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่านี้ จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับ
เปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที ทัง้ นี้ หากคุณได้เปลี่ยนไปใช้โหมดอื่น ๆ ของกล้อง
ตัวกล้องจะกลับไปท�ำการประเมินค่ารับแสงที่เหมาะสมจากภาพทัง้ ภาพอีกครัง้
การใช้การควบคุมค่ารับแสงกับปรับค่ารับแสงอัตโนมัติ
เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ กล้องจะอ้างอิงค่ารับแสงจากบริเวณจอภาพแบบสัมผัสที่คุณได้
เลือกไว้อยู่เสมอ โดยไม่สนใจว่าบริเวณนั ้นจะมีอะไรอยู่บ้าง
สมมติว่ากล้องของคุณยึดติดอยู่กับแผงหน้ ารถ จากนั ้นคุณอาจได้ลองเลือก
บริเวณส่วนบนของจอภาพแบบสัมผัสดู ซึ่งคุณจะพบว่าค่ารับแสงนั ้นอ้างอิงจาก
พื้นที่ที่อยู่ด้านนอกของกระจกหน้ ารถ ไม่ได้อ้างอิงค่ารับแสงจากบริเวณแผงหน้ า
รถ (ที่อาจท�ำให้ฉากด้านนอกเกิดการเปิ ดรับแสงมากเกินไปขึ้นได้)
1. กดจอภาพแบบสัมผัสจนกว่ากรอบสี่เหลี่ยมจะย่อตัวไปอยู่ตรงกลางของ
หน้ าจอ
2. ลากกรอบสี่เหลี่ยมไปยังบริเวณที่คุณต้องการให้ใช้อ้างอิงส�ำหรับตัง้ ค่ารับแสง
(คุณสามารถท�ำการแตะเลือกบริเวณนั ้นแทนการลากกรอบสี่เหลี่ยมได้)
] ตรงมุมขวาล่างของหน้ าจอ
3. แตะ [

AUTO EXPOSURE
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การควบคุมขัน
้ สูง

การควบคุมขัน
้ สูง

การใช้การควบคุมค่ารับแสงกับค่ารับแสงแบบล็อก
เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ กล้องจะล็อกค่ารับแสงที่จะใช้ไว้ ค่ารับแสงดังกล่าวจะยังคงอยู่
จนกว่าคุณจะท�ำการยกเลิก

การยกเลิกการควบคุมค่ารับแสง
การควบคุมค่ารับแสงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกโหมดอื่นหรือรี
สตาร์ทกล้อง คุณสามารถยกเลิกการตัง้ ค่านี้ ได้ด้วยตัวเองด้วย (ตามรายละเอียด
ด้านล่าง) เมื่อคุณได้ยกเลิกการตัง้ ค่ารับแสงดังกล่าว กล้องจะกลับไปประเมินค่า
รับแสงที่เหมาะสมจากภาพทัง้ ภาพอีกครัง้
1. กดจอภาพแบบสัมผัสจนกว่ากรอบสี่เหลี่ยมจะย่อตัวไปอยู่ตรงกลางของ
หน้ าจอ
] ตรงมุมซ้ายล่างของหน้ าจอ
2. แตะ [

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณก�ำลังเล่นสโนว์บอร์ดในวันที่แดดจ้า หลังจากที่คุณ
ท�ำการตัง้ ค่ารับแสงด้วยตัวเองโดยอ้างอิงจากเสื้อแจ็คเก็ตของคนที่คุณก�ำลังถ่าย
ภาพให้ ภาพถ่ายต่อ ๆ มาที่คุณถ่ายจะอ้างอิงค่ารับแสงจากเสื้อแจ็คเก็ตดังกล่าว
ไปตลอด ท�ำให้ภาพถ่ายเหล่านั ้นมีโอกาสเกิดการเปิ ดรับแสงที่น้อยเกินไปเมื่อ
เทียบกับหิมะที่สว่างจ้าได้น้อยลง
1. กดจอภาพแบบสัมผัสจนกว่ากรอบสี่เหลี่ยมจะย่อตัวไปอยู่ตรงกลางของ
หน้ าจอ
2. ลากกรอบสี่เหลี่ยมไปยังบริเวณที่คุณต้องการให้ใช้อ้างอิงส�ำหรับตัง้ ค่ารับแสง
(คุณสามารถท�ำการแตะเลือกบริเวณนั ้นแทนการลากกรอบสี่เหลี่ยมได้)
3. แตะ Auto Exposure (ปรับค่ารับแสงอัตโนมัติ) เพื่อเปลี่ยนให้เป็ น Locked
Exposure (ค่ารับแสงแบบล็อก)
] ในมุม
4. ดูให้แน่ ใจว่าค่ารับแสงอยู่ในระดับที่คุณต้องการ จากนั ้นแตะ [
ขวาด้านล่างของหน้ าจอเพื่อล็อกค่ารับแสง

LOCKED EXPOSURE
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การตัง้ ค่า GOPRO ของคุณ
คุณสามารถตัง้ ค่ากล้องของคุณได้ในแบบที่คุณต้องการ ตัง้ แต่การเปลี่ยนความ
ดังของเสียงเตือนไปจนถึงการปิ ดไฟสถานะ
การเปลี่ยนค่าตัวเลือกต่า ง ๆ
1. ปั ดนิ้ วลงด้านล่าง แล้วแตะ Preferences (ตัวเลือก)
2. แตะการตัง้ ค่าแล้วแตะเลือกตัวเลือกใหม่
3. หากต้องการออก ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่าง
DATE AND TIME (วันที่และเวลา)
วันที่และเวลาจะได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องของคุณกับ
แอพ Capture หรือ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อป อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนค่า
เหล่านี้ ได้ด้วยตัวเองหากคุณต้องการ
หมายเหตุ: หากคุณได้ถอดแบตเตอรี่ ออกไปจากกล้องเป็ นระยะเวลานาน คุณต้องท�ำ การรีเซ็ตค่า
วันที่และเวลาใหม่ (ท�ำแบบอัตโนมัติหรื อด้วยตัวเอง)

BEEP VOLUME (ความดังเสียงเตือน)
ตัง้ ค่าความดังของเสียงเตือนต่าง ๆ ของ GoPro ตัวเลือกของการตัง้ ค่านี้ คือ High
(สูง) (ค่าเริ่มต้น), Med (ปานกลาง), Low (ต�่ำ) และ Off (ปิ ด)
LED
ก�ำหนดว่าไฟสถานะใดบ้างที่จะกระพริบ ตัวเลือกการตัง้ ค่านี้ คือ All On (เปิ ด
ทัง้ หมด) (ค่าเริ่มต้น), All Off (ปิ ดทัง้ หมด) และ Front Off (ปิ ดด้านหน้ า)
เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: ปิ ดไฟสถานะด้านหน้ าหากคุณก�ำลังบันทึกภาพใน
พื้นที่ที่มีหน้ าต่างหรือกระจกที่อาจท�ำให้เกิดภาพสะท้อนในภาพที่ถ่ายออกมา
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การตัง้ ค่า GOPRO ของคุณ
DEFAULT MODE (โหมดค่าเริ่มต้น)
ตัง้ ค่าโหมดการบันทึกที่ GoPro ของคุณจะใช้เป็ นค่าเริ่มต้นเมื่อท�ำการเปิ ดการ
ท�ำงาน ตัวเลือกในการตัง้ ค่านี้ คือ Video (วิดีโอ) (ค่าเริ่มต้น), Time Lapse Video
(วิดีโอไทม์แล็ปส์), Photo (ภาพถ่าย), Burst (ถ่ายรัว) และ Time Lapse Photo
(ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์)
หมายเหตุ: การตัง้ ค่า นี้ไม่มีผลใด ๆ ต่อ QuikCapture

AUTO OFF (ปิ ดกล้องอัตโนมัต)ิ
ปิ ดการท�ำงานของ GoPro ของคุณหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง
เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ตัวเลือกคือ 5 minutes (5 นาที), 15 minutes
(15 นาที) (ค่าเริ่มต้น), 30 minutes (30 นาที) และ Never (ไม่ปิดเลย)
หมายเหตุ: การควบคุมด้วยเสียงจะใช้การไม่ได้ขณะที่กล้องท�ำ การปิ ดอยู่ ดังนั ้นขณะที่คุณใช้
การควบคุมด้วยเสียงอยู่นั้น ให้ตัง้ ค่า Auto Off (ปิ ดกล้องอัตโนมัต)ิ ด้วยระยะเวลาที่มากขึ้น
(หรื อให้ตัง้ เป็ น Never ( ไม่ปิดเลย))

SCREENSAVER (สกรี นเซฟเวอร์)
ปิ ดจอภาพแบบสัมผัสหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็ นระยะเวลาหนึ่ งเพื่อประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ ตัวเลือกคือ 1 minutes (1 นาที) (ค่าเริ่มต้น), 2 minutes
(2 นาที), 3 minutes (3 นาที) และ Never (ไม่ปิดเลย) หากต้องการเรียกให้หน้ า
จอกลับมาท�ำงานอีกครัง้ ให้แตะตรงส่วนใดก็ได้ของหน้ าจอภาพแบบสัมผัส ทัง้ นี้
คุณยังสามารถใช้งานปุ่มต่าง ๆ ของกล้องและการควบคุมด้วยเสียงได้ ขณะที่
หน้ าจอภาพแบบสัมผัสนั ้นดับอยู่
BRIGHTNESS (ความสว่า ง)
ปรับแต่งระดับความสว่างของจอภาพแบบสัมผัส สามารถเลือกได้ตัง้ แต่ 10% ถึง
100% (ค่าเริ่มต้น)
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การตัง้ ค่า GOPRO ของคุณ

การตัง้ ค่า GOPRO ของคุณ

AUTO-ROTATION (การหมุนอัตโนมัต)ิ
การตัง้ ค่านี้ ช่วยก�ำหนดทิศทางการถ่ายวิดีโอหรือภาพของคุณ เพื่อป้ องกันไม่ให้
คุณถ่ายภาพวิดีโอกลับหัว
การตัง้ ค่า

ค�ำอธิบาย

Auto (อัตโนมัติ)

(Auto Image Rotation (การหมุนภาพอัตโนมัติ))
กล้องจะเลือก Up (ขึ้น) หรือ Down (ลง) โดย
อัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับทิศทางการวางกล้องเมื่อ
เริ่มการบันทึกภาพ ซึ่งจะท�ำให้ภาพที่ถ่ายได้ใน
ทิศทางที่ถูกต้องเสมอ

Up (ขึ้น) (ค่าเริ่มต้น)

กล้องจะถ่ายภาพตามทิศทางของกล้องเสมอ

Down (ลง)

กล้องจะถ่ายภาพตามทิศทางกลับหัวเสมอ

VIDEO FORMAT (รู ปแบบวิดโี อ)
ตัง้ ค่าเฟรมเรตตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่กล้องของคุณจะใช้ในการถ่ายและเปิ ดชม
วิดีโอผ่าน TV/HDTV การเลือกตัวเลือกภูมิภาคที่เหมาะสมช่วยป้ องกันไม่ให้เกิด
การสัน
่ ไหวเมื่อท�ำการถ่ายวิดีโอภายในอาคาร
การตัง้ ค่า

ค�ำอธิบาย

NTSC

เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อเปิ ดชมวิดีโอของคุณผ่าน TV
แบบ NTSC (โทรทัศน์ ส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนื อ)

PAL

เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อเปิ ดชมวิดีโอของคุณผ่าน
ทีวีแบบ PAL (โทรทัศน์ ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ใน
อเมริกาเหนื อ)

LANGUAGE (ภาษา)
ตัง้ ค่าภาษาที่ปรากฏบนตัวกล้อง
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ข้อความทีส
่ �ำคัญต่าง ๆ

การรีเซ็ตกล้อง

ไอคอนอุณหภูมิ

การรีเซ็ตการเชื่อมต่อ
ตัวเลือกนี้ จะล้างข้อมูลการเชื่อมต่อของคุณ และรีเซ็ตรหัสผ่านของกล้อง
ด้วย หากคุณท�ำการรีเซ็ตการเชื่อมต่อแล้ว คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ ที่คุณ
ต้องการเชื่อมต่อกับ GoPro ของคุณเสียใหม่
1. จากหน้ าจอหลัก ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่าง
2. แตะ Connect > Reset Connections (เชื่อมต่อ > รีเซ็ตการเชื่อมต่อ) แล้ว
จึงแตะ Reset (รีเซ็ต)

ไอคอนอุณหภูมิจะปรากฏบนหน้ าจอสถานะของกล้องเมื่อกล้อง
ร้อนเกินไปและจ�ำเป็ นต้องลดความร้อน ควรวางกล้องทิ้งไว้ให้
เย็นลงก่อนที่จะพยายามใช้งานใหม่อีกครัง้ กล้องของคุณถูก
ออกแบบมาเพื่อตรวจสภาพความร้อนสูงและจะปิ ดการท�ำงาน
หากจ�ำเป็ น
ไอคอนเตือนให้ซ่อมไฟล์
ถ้าการถ่ายวิดีโอหยุดโดยกะทันหันและไม่สามารถท�ำการบันทึก
ไฟล์วิดีโอได้ ไฟล์ดังกล่าวอาจเกิดความเสียหายขึ้น หากเกิดกรณี
นี้ ข้ ึนมา กล้องจะแสดงไอคอนเตือนให้ซ่อมไฟล์ข้ ึนมาในขณะที่
กล้องพยายามท�ำการซ่อมแซมไฟล์ เมื่อขัน
้ ตอนนี้ เสร็จสิ้น จะมี
ข้อความปรากฏขึ้นมาว่าการซ่อมแซมนั ้นส�ำเร็จหรือล้มเหลว ให้
กดปุ่มใดก็ได้เพื่อท�ำการใช้งานกล้องต่อ
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการ์ด MICROSD
NO SD (ไม่มก
ี าร์ด
หน่วยความจ�ำ)
FULL (การ์ดหน่วย
ความจ�ำเต็ม)

SD ERR (การ์ดหน่วย
ความจ�ำผิดพลาด)

ไม่มีการ์ดอยู่ในตัวกล้อง กล้องจ�ำเป็ นต้องใช้การ์ด
microSD, microSDHC หรือ microSDXC (จ�ำหน่ าย
แยกต่างหาก) เพื่อบันทึกวิดีโอและภาพถ่ายต่าง ๆ
การ์ดมีข้อมูลเต็ม ลบไฟล์บางส่วนออกหรือเปลี่ยน
ใช้การ์ดตัวอื่น

กล้องไม่สามารถอ่านรูปแบบของการ์ดได้ ฟอร์แมต
การ์ดใหม่ในในกล้อง

การรีเซ็ตการตั้งค่าทัง
้ หมดให้เป็ นค่าเริ่มต้น
ตัวเลือกนี้ จะรีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมดในกล้องของคุณให้กลับไปเป็ นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นข้อมูลวันที่ เวลา และชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านกล้องของคุณ
1. จากหน้ าจอหลัก ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่าง
2. แตะ Preferences > Camera Defaults (ตัวเลือก > ค่าเริ่มต้นกล้อง) แล้วจึง
แตะ Reset (รีเซ็ต)
การรี สตาร์ ท GOPRO ของคุณ
] ค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อ
หากกล้องของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มโหมด [
ปิ ดกล้องแล้วเปิ ดกล้องอีกครัง้ ทัง้ นี้ การตัง้ ค่าทุกอย่างจะยังคงไว้ตามเดิมเมื่อ
ท�ำการรีสตาร์ทกล้อง
การรีเซ็ตกลับสู่ค่าเริ่มต้น
ท�ำตามขัน
้ ตอนด้านล่างเพื่อรีเซ็ตการตัง้ ค่าทุกอย่างรวมถึงรหัสผ่านของกล้อง
และยกเลิกการลงทะเบียนกล้องเข้ากับบัญชี GoPro Plus ของคุณด้วย ตัวเลือก
นี้ มีประโยชน์ เมื่อคุณต้องการขายกล้องต่อให้บุคคลอื่น และต้องการรีเซ็ตกล้อง
ให้กลับไปอยู่ในสภาพแรกเริ่ม
1. จากหน้ าจอหลัก ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่าง
2. แตะ Preferences > Factory Reset (ตัวเลือก > รีเซ็ตเป็ นค่าเริ่มต้น) แล้ว
แตะ Reset (รีเซ็ต)
การเรียกคืนการตัง้ ค่าจากโรงงานไม่เป็ นการลบข้อมูลผลงานทัง้ หมดออกจาก
การ์ด microSD ของคุณ คุณสามารถดูวิธีการล้างข้อมูลการ์ด microSD ของคุณ
ได้ที่ การฟอร์แมตการ์ด microSD ของคุณใหม่ (หน้ า 8)
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การติดตัง้ กล้อง

การติดตัง้ กล้อง
การติดตั้งกล้องเข้ากับขายึด

1

2

หากต้องการติดตัง้ กล้องเข้า กับขายึด คุณ ต้องมี The Frame และสลักยึดกล้อง/
หรื อสกรู หัวแม่มือ ขึ้น อยู่กับขายึดที่คุณ ก�ำลังใช้
1. การใส่ กล้องเข้าไปใน The Frame:

3

1. The Frame
2. สลักยึดกล้อง

4

3. สกรู หัวแม่มือ
4. ฐานยึดพร้ อมแผ่นกาวติด
พื้น ผิวโค้งและพื้น ผิวเรี ยบ

a. ท�ำ การเปิ ดตัวล็อก
b. เลื่อนกล้องเข้าสู่ The Frame บริ เวณด้า นล่างตรงส่ วนหน้ าของ The
Frame จะมีสั นที่นูนขึ้น มาอยู่ สอดกล้องให้ด้า นหน้ าของกล้องเข้าที่
พอดีกับสั นนูน ดังกล่า ว
c. ปิ ดฝา
d. ล็อกสลักให้เข้าที่

The Frame ช่วยเสริ มการปกป้ องเพิ่มเติมให้กับกล้องของคุณหากคุณท�ำ กล้อง
ตกพื้น ดังนั ้น คุณ ควรใช้ The Frame เสมอในทุก ๆ กิจกรรม ถึงแม้ว่า จะไม่ได้
ติดตัง้ กล้องเข้า กับขายึดใด ๆ ก็ตาม
HERO มีคุณ สมบัติกันน�้ ำที่ 10 ม. เมื่อถูกปิ ดไว้ อุปกรณ์ เสริ มใด ๆ เมื่อท�ำ การใช้
กล้องในน�้ ำ หรื อใกล้กับน�้ ำ
หมายเหตุ: ตัว The Frame ไม่ได้เพิ่มคุณ สมบัติกันน�้ ำใด ๆ ให้แก่กล้อง

2. ติดตัง้ The Frame เข้า กับสลักยึดกล้อง

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: ในระหว่างท�ำกิจกรรมทางน�้ ำ ควรคล้องสายกล้อง
ของคุณเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น และใช้ Floaty (จ�ำหน่ ายแยก) เพื่อให้กล้อง
ของคุณลอยน�้ ำ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ gopro.com
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การติดตัง้ กล้อง

การติดตัง้ กล้อง

ท�ำตาม แนวทางการยึดกล้อง (หน้ า 61) เพื่อติดตัง้ แผ่นกาวส� ำ หรั บยึดเข้า กับ
พื้น ผิว
3. การติดตัง้ สลักยึดกล้องเข้า กับขายึด:

แนวทางการยึดกล้อง

a. หมุนจุกสลักยึดกล้องขึ้น
b. เลื่อนตัวสลักยึดกล้องเข้าไปในขายึดให้เข้าที่จนเกิดเสียงคลิก
c. ดัน สลักลงให้อยู่ในแนวราบเดียวกับสลักยึดกล้อง

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: หากคุณติดตัง้ HERO ของคุณกลับหัว กล้องจะ
เปลี่ยนทิศทางของภาพโดยอัตโนมัติเพื่อให้ด้านที่ถูกต้องหันขึ้นสู่ด้านบน ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดู การหมุนอัตโนมัติ (หน้ า 54)

ท�ำตามแนวทางเหล่า นี้ เ มื่อท�ำ การติดแผ่นกาวส� ำ หรั บยึดกับพื้น ผิวโค้งและพื้น
ผิวเรี ยบของหมวกกันน็ อค ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ:
•• ท�ำ การติดแผ่นกาวล่วงหน้ าอย่างน้ อย 24 ชัว
่ โมง ก่อนการใช้งาน
•• แผ่นกาวต้องใช้ส� ำ หรั บติดตัง้ บนพื้น ผิวเรี ยบเท่า นั ้น พื้น ผิวที่มีรู พรุ นหรื อ
ขรุ ขระจะท�ำให้การยึดติดไม่ส มบูร ณ์ เมื่อท�ำ การติดฐานยึดพร้ อมแผ่นกาว
ให้กดฐานยึดลงบนพื้น ผิวอย่างแน่ นหนา และตรวจสอบให้แน่ ใจว่า พื้น ผิว
นั ้นได้ท�ำ การสั มผัส กับตัวยึดทัง้ หมด
•• ติดแผ่นกาวส� ำ หรั บยึดบนพื้น ผิวที่ส ะอาดและแห้งเท่า นั ้น แว็กซ์ น�้ ำมัน
คราบสกปรก และเศษฝุ่นนั ้นจะท�ำให้อัตราการยึดติดลงลง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
การยึดติดทีไ่ ม่มัน
่ คง และเป็ นสาเหตุให้การติดตัง้ ล้มเหลวได้
•• ติดแผ่นกาวส� ำ หรั บยึดในสภาวะอุณหภูมิห้อง แผ่นกาวยึดจะไม่ส ามารถ
ยึดติดได้อย่างเหมาะสม หากสั มผัส กับสภาวะหรื อพื้น ผิวที่หนาวเย็น หรื อ
เปี ยกชื้ น
•• ตรวจสอบข้อบังคับและกฎหมายของรั ฐและในท้องถิ่น เพื่อให้มัน
่ ใจว่า การ
ติดตัง้ กล้องกับอุปกรณ์ (เช่ น อุปกรณ์ ล่าสัตว์) นั ้นได้รั บอนุ ญ าต ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่จ�ำ กัดการใช้งานอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อกล้องอยู่เสมอ
•• ระหว่างท�ำ กิจกรรมทางน�้ ำ ให้ใช้ส ายคล้องกล้องและ Floaty (จ�ำ หน่ ายแยก)
เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้กล้องลอยน�้ ำ
ค�ำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ อย่าใช้สายคล้องกล้องเมื่อ
ท�ำการยึดกล้องกับหมวกนิรภัย อย่าติดตั้งกล้องบนสกีหรือสโนว์
บอร์ดโดยตรง

ส� ำ หรั บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ ยึด ไปที่ gopro.com
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การติดตัง้ กล้อง
ค�ำเตือน: หากคุณต้องการยึดกล้องด้วยขายึด GoPro หรือสาย
รัดกล้องส�ำหรั บหมวกนิรภัย จงเลือกใช้ หมวกนิรภัยทีไ่ ด้รั บ
มาตรฐานความปลอดภัยอยู่เสมอ
เลือกหมวกนิรภัยที่เหมาะสมกับกีฬาที่คุณเล่นหรือกิจกรรมที่
คุณท�ำ และตรวจสอบให้ม่ันใจว่าหมวกนิรภัยมีขนาดพอดีส�ำหรั บ
คุณ ตรวจสอบหมวกนิรภัยของคุณให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
เสมอ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยของผู้ผลิต
หมวกนิรภัยที่คุณใช้อยู่
ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยใด ๆ ที่เคยผ่านการกระแทกที่รุ นแรงมา
ก่อน ไม่มีหมวกนิรภัยใดสามารถป้ องกันอาการบาดเจ็บได้ใน
ทุกอุบัติเหตุ
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การถอดฝาข้าง
ในบางสถานการณ์ เช่น การชาร์จกล้องขณะอยู่ใน The Frame หรือการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เสริม HDMI คุณจ�ำเป็ นต้องถอดฝาข้างออกเพื่อเชื่อมต่อพอร์ตต่าง ๆ
ค�ำเตือน: ถอดฝาข้า งออกขณะใช้กล้องในสภาวะที่แห้งและ
ปราศจากฝุ่ นเท่านัน
้ เมื่อฝาปิ ดกล้องถูกเปิ ดหรือเอาออก กล้อง
จะไม่กันน�ำ้ อย่าใช้กล้องขณะที่ฝาแบตเตอรี่ นัน
้ เปิ ดอยู่โดยเด็ด
ขาด

การถอดฝาข้า ง
1. กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้และเลื่อนเพื่อเปิ ดฝา
2. ดึงฝาออกจากตัวกล้อง
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การถอดฝาข้าง

การบ�ำรุงรักษา

การติดฝาข้า งเข้ากับตัวกล้องใหม่
1. กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้และยืดสลักบนฝาออก

ท�ำตามค�ำแนะน� ำต่อไปนี้ เพื่อให้ได้ซ่ ึงประสิทธิภาพสูงสุดจากกล้องของคุณ:
•• กล้องสามารถกันน�้ ำได้ 10 ม. โดยไม่ต้องใช้กรอบใด ๆ ตรวจสอบให้มัน
่ ใจว่า
ฝาปิ ดสนิ ทเรียบร้อย ก่อนจะใช้กล้องในน�้ ำ โคลน หรือทราย
•• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มีเศษฝุ่นไปติดอยู่ตรงขอบของฝากล้อง ก่อนที่จะ
ท�ำการปิ ดฝากล้อง ใช้ผ้าเช็ดท�ำความสะอาดเสียก่อนหากมีฝุ่นติดอยู่
•• ก่อนท�ำการเปิ ดฝา ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ากล้องนั ้นแห้งสนิ ทหรือไม่มีเศษฝุ่น
เกาะอยู่ หากจ�ำเป็ น ล้างกล้องให้สะอาดด้วยน�้ ำจากนั ้นเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง
•• ถ้ามีคราบทรายหรือเศษฝุ่นเกาะแน่ นอยู่ตรงบริเวณ จุ่มตัวกล้องลงในน�้ ำอุ่น
ประมาณ 15 นาที แล้วล้างท�ำความสะอาดคราบเหล่านั ้นออกเสียก่อนที่จะ
เปิ ดฝากล้อง
•• ในสภาพแวดล้อมที่เปี ยกชื้น ให้เช็ดจอภาพแบบสัมผัสด้วยผ้านุ่ม ๆ ให้แห้ง
ก่อน เพื่อให้คุณสามารถใช้งานกล้องผ่านจอภาพแบบสัมผัสได้
•• เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ให้เขย่ากล้องหรือเป่ าท�ำความสะอาดรูไมโครโฟน
ให้ปราศจากน�้ ำหรือฝุ่นละออง เพื่อป้ องกันความเสียหายต่อระบบกันน�้ ำ
ภายใน ห้ามใช้ลมอัดอากาศเพื่อเป่ าเข้าไปในรูไมโครโฟน
•• หลังจากใช้งานกล้องในน�้ ำเค็มทุกครัง้ ให้ล้างกล้องในน�้ ำสะอาดแล้วเช็ดให้
แห้งด้วยผ้าเนื้ อนุ่ม
•• ท�ำความสะอาดเลนส์ด้วยการเช็ดด้วยผ้าที่นุ่มและไม่เป็ นขุย หากมีเศษฝุ่น
ติดอยู่ระหว่างเลนส์กับขอบของเลนส์ ให้ล้างด้วยน�้ ำหรือใช้ลมเป่ าไล่เศษฝุ่น
นั ้นออก ห้ามใช้วัสดุใด ๆ แคะตรงบริเวณเลนส์โดยเด็ดขาด

2. กดสลักดังกล่าวให้เข้ากับแถบสีเงินเล็ก ๆ บนตัวกล้อง
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การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
จะมีข้อความแจ้งเตือนบนจอภาพแบบสัมผัสเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่นั้นเหลือ
ต�่ำกว่า 10% เมื่อแบตเตอรี่เหลือ 0% ขณะก�ำลังบันทึก กล้องจะท�ำการบันทึก
ไฟล์ และปิ ดการท�ำงาน
ปฏิบัติตามค�ำแนะน� ำต่อไปนี้ เพื่อท�ำให้แบตเตอรี่นั้นใช้งานได้นานขึ้น:
•• ปิ ดการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
•• ถ่ายวิดีโอด้วยเฟรมเรตและความละเอียดที่น้อยลง
•• ปิ ด Protune
•• ปรับการตัง้ ค่าต่อไปนี้ :
•• QuikCapture (หน้ า 20)
•• ภาพพักหน้ าจอ (หน้ า 53)
•• ความสว่าง (หน้ า 53)
การบันทึกขณะท�ำการชาร์ จ
ด้วยการใช้สาย USB-C ที่มาพร้อมกับกล้อง คุณจะสามารถบันทึกวิดีโอและ
ภาพถ่ายได้ในขณะที่กล้องเสียบอยู่กับเครื่องชาร์จ USB, GoPro Supercharger,
เครื่องชาร์จอื่น ๆ ของ GoPro หรือชุดพลังงานแบบพกพา GoPro ถึงแม้ว่า
แบตเตอรี่จะไม่ได้รับการชาร์จระหว่างที่คุณท�ำการบันทึกภาพก็ตาม แต่คุณ
สามารถใช้วิธีต่าง ๆ ข้างต้นในการให้พลังงานแก่ตัวกล้องเพื่อยืดระยะเวลา
ในการบันทึกภาพให้ได้ยาวนานขึ้น แบตเตอรี่จะด�ำเนิ นการชาร์จต่อเมื่อคุณ
หยุดท�ำการถ่ายภาพ (ทว่าคุณไม่สามารถท�ำการบันทึกขณะชาร์จกล้องผ่าน
คอมพิวเตอร์ได้)
หมายเหตุ: กล้องจะไม่กันน�้ ำขณะที่ท�ำ การชาร์ จเนื่ องจากฝาข้างของกล้องนั ้น เปิ ดอยู่
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ค�ำเตือน: การใช้ท่ีช าร์ จติดผนั งอื่นทีไ่ ม่ใช่ของ GoPro อาจ
สร้ า งความเสียหายให้แก่แบตเตอรี่ ของกล้อง GoPro และส่ง
ผลให้เกิดไฟลุกไหม้ หรือการรั่ วซึมได้ นอกเหนือจากที่ช าร์ จ
Supercharger ของ GoPro (มีจ�ำหน่ายแยกต่า งหาก) แล้ว ให้ใช้
ที่ช าร์ จดังต่อไปนีเ้ ท่านัน
้ : Output 5V 1A หากคุณไม่ทราบแรง
ดัน และกระแสไฟฟ้ าของที่ช าร์ จของคุณ ให้ช าร์ จกล้องผ่าน
คอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ทีไ่ ด้รั บแทน

การใช้งานและการเก็บรักษาแบตเตอรี่
ตัวกล้องนั ้นประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
แบตเตอรี่ด้วย หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่หนาวหรือร้อนมาก ๆ
อุณหภูมิที่ต่�ำหรือสูงมากนั ้นอาจท�ำให้อายุการท�ำงานของแบตเตอรี่นั้นสัน
้ ลง หรือ
อาจท�ำให้กล้องไม่สามารถท�ำงานได้ปกติชัว
่ คราว หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิหรือความชื้นอย่างรวดเร็วเมื่อใช้งานกล้อง เนื่ องจากอาจเกิดการ
ควบแน่ นภายในกล้องได้
อย่าท�ำให้กล้องหรือแบตเตอรี่แห้งด้วยการใช้แหล่งพลังงานความร้อนภายนอก
อย่างไมโครเวฟหรือไดร์เป่ าผม ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกล้องหรือแบตเตอรี่
อันเกิดจากการสัมผัสกับของเหลวภายในกล้องนั ้นไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
ห้ามจัดเก็บแบตเตอรี่ไว้ร่วมกับวัตถุที่เป็ นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อย
คอ อาจเกิดไฟไหม้ข้ ึนได้หากขัว
้ ของแบตเตอรี่ได้สัมผัสเข้ากับวัตถุที่เป็ นโลหะ
ห้ามท�ำการดัดแปลงกล้องโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระท�ำดังกล่าวอาจลด
ประสิทธิภาพความปลอดภัย ฝ่ าฝื นกฎระเบียบข้อบังคับ และอาจท�ำให้การรับ
ประกันเป็ นโมฆะ
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ข้อมูลแบตเตอรี่
ค�ำเตือน: ห้ามท�ำตก แยกชิ น
้ ส่วน เปิ ดดู ทุบ งอ ท�ำให้ผิดรู ป
เจาะรู ตัดให้เป็ นชิ น
้ ใช้คลื่นไมโครเวฟ เผา หรือทาสีตัวกล้อง
หรือแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด ห้ามสอดวัตถุใด ๆ ไปตรงบริเวณ
แบตเตอรี่ ขณะที่กล้องเปิ ดอยู่ ห้ามใช้กล้องหรือแบตเตอรี่ ทไ่ี ด้
รั บความเสียหาย เช่ น มีรอยแตก รู ร่ั ว หรือความเสียหายที่เกิด
จากน�ำ้ การแยกชิ น
้ ส่วนหรือเจาะรูแบตเตอรี่อาจท�ำให้เกิดการ
ระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้

การทิง้ แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จไฟใหม่ได้ส่วนใหญ่ได้รับการจัดว่าเป็ นของเสียที่
ไม่มีอันตรายและปลอดภัยในการทิ้งร่วมกับระบบการก�ำจัดขยะทัว
่ ไป หลายท้อง
ที่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ตรวจสอบกฎหมาย
ในพื้นที่ของคุณเสียก่อน เพื่อให้มัน
่ ใจว่าคุณสามารถทิ้งแบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้
นี้ ร่วมกับการทิ้งขยะธรรมดาได้ เพื่อการก�ำจัดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้อย่าง
ปลอดภัย หุ้มบริเวณขัว
้ ของแบตเตอรี่เทปกาวหรือเทปพันสายไฟเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขัว
้ ดังกล่าวสัมผัสกับโลหะอื่น ๆ อันจะท�ำให้เกิดประกายไฟขยะท�ำการ
ขนส่งได้
อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และได้
รับการยอมรับส�ำหรับการรีไซเคิลโดย Battery Recycling Program ของ
Rechargeable Battery Recycling Corporation’s (RBRC) เราแนะน� ำให้คุณ
เข้าไปดู Call2Recycle ได้ที่ call2recycle.org หรือโทร 1-800-BATTERY ส�ำหรับ
พื้นที่อเมริกาเหนื อ เพื่อค้นหาสถานที่รีไซเคิลใกล้ตัวคุณ
ห้ามเผาแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด เพราะอาจท�ำให้เกิดการระเบิดได้
ค�ำเตือน: ใช้แบตเตอรี่ ท่ีทางผู้ผลิตกล้องแนะน�ำส�ำหรั บกล้อง
ของคุณเท่านัน
้
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ฉันเปิ ดกล้อง GOPRO ไม่ได้
ตรวจสอบให้มัน
่ ใจว่า GoPro ของคุณนั ้นได้รับการชาร์จไฟแล้ว คุณสามารถชาร์จ
กล้องด้วยการต่อสาย USB-C ที่มาพร้อมกับตัวกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณ
ยังสามารถใช้ Supercharger หรือที่ชาร์จติดผนั ง หรือที่ชาร์จในรถยนต์ของทาง
GoPro (ที่ชาร์จข้างต้นมีจ�ำหน่ ายแยกต่างหาก) หรืออุปกรณ์ชาร์จอื่น ๆ ที่ใช้ได้
กับพอร์ต USB ที่มีค่าไฟออกเป็ น 5V 1A ได้ด้วย (ไฟออกของ Supercharger คือ
5V 2A)
GOPRO ของฉันไม่ตอบสนองเมื่อฉันกดปุ่ ม
ดู การรีสตาร์ท GoPro ของคุณ (หน้ า 57)
การเปิ ดชมผลงานในคอมพิวเตอร์ ของฉันติดขัด
การเปิ ดชมผลงานที่ติดขัดมักจะไม่ได้เกิดจากปั ญหาที่ตัวไฟล์ หากภาพวิดีโอ
ของคุณมีการกระโดดข้าม หนึ่ งในเหตุผลเหล่านี้ มักเป็ นสาเหตุ:
•• การใช้วิดีโอเพลเยอร์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ วิดีโอเพลเยอร์ทุกตัวนั ้นไม่
ได้รองรับ H.264 codec เสมอไป เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ดาวน์ โหลดเวอร์ชัน
ล่าสุดของ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อปฟรีได้ที่ gopro.com/apps
•• คอมพิวเตอร์ไม่มีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดขัน
้ ต�่ำส�ำหรับเล่นไฟล์ HD ยิ่ง
ความละเอียดและเฟรมเรตยิ่งสูง คอมพิวเตอร์ยิ่งต้องท�ำงานหนั กในการเล่น
ไฟล์เหล่านั ้น ตรวจสอบให้มัน
่ ใจว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณนั ้นเป็ นไป
ตามความต้องการขัน
้ ต�่ำของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเปิ ดชม
หากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เป็ นไปตามความต้องการขัน
้ ต�่ำแล้ว
ให้ถ่ายวิดีโอที่ 1080p60 โดยไม่ต้องเปิ ด Protune และตรวจสอบให้มัน
่ ใจว่า
คุณได้ปิดโปรแกรมอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์แล้วขณะท�ำการเปิ ดชมวิดีโอ หาก
ความละเอียดไม่ดีข้ ึน ลองใช้ 720p30
ฉันลืมชื่อผูใ้ ช้ หรือรหัสผ่านของกล้อง
ปั ดนิ้ วลงด้านล่าง แล้วแตะ Connect > Name & Password (เชื่อมต่อ > ชื่อและ
รหัสผ่าน)
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ฝ่ ายสนับสนุนลูกค้า

ฉันไม่ทราบว่าฉัน มีซอฟต์แวร์เวอร์ ชั นอะไร
จากหน้ าจอหลัก ให้ปัดนิ้ วลงด้านล่าง แตะ Preferences > About This GoPro
(ตัวเลือก > เกี่ยวกับ GoPro นี้ ) กล้องจะแสดงตัวเลขรุ่นของซอฟต์แวร์ที่คุณ
ก�ำลังใช้อยู่

GoPro ทุ่มเทให้กับการมอบบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ติดต่อแผนกการ
สนั บสนุนลูกค้าของ GoPro ได้ที่ gopro.com/help

ฉันหาหมายเลขของกล้องไม่เจอ
หมายเลขของกล้องจะปรากฏอยู่หลายจุด:
•• ใน Preferences > About This GoPro (ตัวเลือก > เกี่ยวกับ GoPro นี้ )
•• ตรงด้านในของช่องใส่แบตเตอรี่ (ถอดแบตเตอรี่ออกเสียก่อนเพื่อดู
หมายเลขของกล้อง)
•• ในการ์ด microSD ของกล้องคุณ (จะเป็ นไฟล์ในรูปแบบ version.txt ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์ช่ ือ MSC)

เครื่องหมายการค้า

สามารถอ่านค�ำตอบเพิ่มเติมส�ำหรับค�ำถามที่พบบ่อยอื่น ๆ ได้ที่ gopro.com/help

GoPro และ HERO เป็ นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ GoPro, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ชื่อ และเครื่องหมายอื่น ๆ
เป็ นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

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