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1.
2.
3.
4.
5.

Shutter (Suljin) -painike [
Tilan merkkivalo
Tilanäyttö
Mikrofoni
Sivuluukku

]

6. Lukituksen avauspainike
7. USB-C-liitäntä
8. Micro-HDMI -liitäntä
(kaapeli ei sisälly toimitukseen)
9. Kosketusnäyttö

10. Kaiutin
11. Mode (Tila) -painike [
12. Akku
13. MicroSD-korttipaikka
14. Akkutilan luukku

]

Lisätietoja pakkaukseen sisältyvistä kiinnitystarvikkeista on kohdassa Kiinnitys
(sivu 91).
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KÄYTÖN ALOITTAMINEN
Tervetuloa tutustumaan uuteen HERO6 Black -kameraasi! Aloitetaanko?
MICROSD-KORTIT
Jotta voit tallentaa videoita ja valokuvia, tarvitset microSD-kortin
(myydään erikseen).
Käytä tunnetun brändin muistikortteja, jotka täyttävät
seuraavat vaatimukset:
• microSD, microSDHC tai microSDXC
• Class 10- tai UHS-I-luokitus
• tallennuskapasiteetti enintään 256 Gt.

KÄYTÖN ALOITTAMINEN
2. Aseta microSD-kortti paikalleen siten, että kortin etupuoli on akkuun
päin, ja sulje luukku.

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 hyväksyttävät
käyttölämpötilat muistikortin valmistajan ohjeista.
MicroSD-kortin asentaminen
1. Paina akkutilan luukussa olevaa lukituksen avauspainiketta ja liu’uta
luukku auki.

Huom. Kortin voi poistaa painamalla sitä kynnellä syvemmälle aukkoon, jolloin se
ponnahtaa esiin.

MicroSD-kortin alustaminen
Alusta microSD-kortti aina ennen ensimmäistä käyttökertaa, jotta se toimii
parhaalla mahdollisella tavalla. Alustamalla kortin säännöllisesti uudelleen
voit varmistaa, että kortti pysyy hyvässä kunnossa.
Huom. 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).
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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 akku paikalleen ja sulje luukku.

KÄYTÖN ALOITTAMINEN
3. Paina sivuluukussa olevaa lukituksen avauspainiketta ja liu’uta
luukku auki.

4. Yhdistä kamera tietokoneeseen tai johonkin muuhun USBlataussovittimeen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. 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 kahdessa tunnissa. Lisätietoja on kohdassa
Tietoja akusta (sivu 98).
PRO-VINKKI: Voit nopeuttaa latautumista käyttämällä GoPro
Supercharger -laturia (myydään erikseen) ja sen mukana toimitettavaa
kaapelia. Voit ladata kameran myös USB-liittimellä varustetulla verkkotai autolaturilla.
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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.
Päivittäminen: GoPro-sovellus
Kun GoPro-sovellus on muodostanut yhteyden kameraasi, saat
automaattisesti ilmoituksen, kun päivitys on saatavilla.
1. Lataa sovellus Applen App Storesta tai Google Play Kaupasta.
2. Muodosta yhteys kameraan noudattamalla sovelluksen ohjeita. Jos
päivitys on saatavilla, sovellus antaa ohjeet sen asentamiseen.
Päivittäminen: Quik-työpöytäsovellus
Kun Quik-työpöytäsovellus on muodostanut yhteyden kameraasi, saat
automaattisesti ilmoituksen, kun päivitys on saatavilla.
1. Lataa Quik-työpöytäsovellus osoitteesta gopro.com/apps.
2. Yhdistä kamera tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.
Jos päivitys on saatavilla, sovellus antaa ohjeet sen asentamiseen.
Manuaalinen päivittäminen (SD-kortinlukijan/sovittimen avulla)
1. Siirry osoitteeseen gopro.com/update.
2. Valitse ensin kamerasi ja sitten kameran manuaalisen
päivittämisen vaihtoehto.
3. Seuraa näytölle tulevia ohjeita.
PRO-VINKKI: Voit tarkistaa nykyisen ohjelmistoversion pyyhkäisemällä
päänäy tössä alaspäin ja valitsemalla Preferences (Asetukset) > About
This GoPro (Tietoja tästä GoProsta).
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VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN
Virran kytkeminen:
Paina Mode (Tila) -painiketta [
]. Kamerasta kuuluu useita
äänimerkkejä, ja tilan merkkivalo vilkkuu. Kun kosketusnäyttöön tai
tilanäyttöön ilmestyy tietoja, kameraan on kytketty virta.
Virran katkaiseminen:
Paina Mode (Tila) -painiketta [
] kahden sekunnin ajan. Kamerasta
kuuluu useita äänimerkkejä, ja tilan merkkivalo vilkkuu.
VAROITUS: Ole varovainen käyttäessäsi GoPro-kameraa
aktiviteettien aikana. Huomioi aina ympäristösi, jotta
onnettomuuksilta vältyttäisiin.
Kun käytät GoPro-kameraa ja sen kiinnikkeitä ja lisävarusteita,
noudata kaikkia paikallisia lakeja, mukaan lukien kaikki
yksityisyyden suojaa koskevat lait, jotka saattavat rajoittaa
kuvaamista tietyillä alueilla.
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KÄYTÖN ALOITTAMINEN

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

TILANÄYTTÖ
Kameran etunäytöstä saat yleiskuvan kameran nykyisistä asetuksista.

KOSKETUSNÄYTTÖ
Kosketusnäytön päänäyttö sisältää alla luetellut tiloja ja asetuksia koskevat
tiedot. Näytössä näkyvät asetukset vaihtelevat tilan mukaan.
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4

1.
2.
3.
4.
5.

Kameratila
Asetukset
Tallennettujen tiedostojen määrä tai videon kesto
MicroSD-kortin jäljellä oleva tallennustila
Akun tila

Huom. Tilanäytössä näkyvät kuvakkeet ja asetukset vaihtelevat tilan mukaan. Yllä oleva
kuva esittää videotilanäkymää.

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

Langattoman yhteyden tila
GPS:n tila
Median tila*
Kameratila
Jäljellä oleva aika / otetut valokuvat
Akun tila
Lisäasetukset (kuvakkeet)
Asetukset

Huom. Kosketusnäyttö ei toimi veden alla.
*
Kuvake näkyy vain, jos muistikortilla on kuvamateriaalia. Siirry tarkastelemaan videoitasi
ja valokuviasi pyyhkäisemällä oikealle.
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KÄYTÖN ALOITTAMINEN
KOSKETUSNÄYTÖN ELEET
Voit ohjata kosketusnäyttöä alla kuvatuilla eleillä. Kun pyyhkäiset näyttöä,
aloita pyyhkäisy näytön reunasta.
Napautus
Kohteen valinta, asetuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä

Pitkä painallus
Siirtyminen Valotuksen säätö -asetukseen

Pyyhkäisy vasemmalle
Siirtyminen nykyisen tilan lisäasetuksiin
(jos käytettävissä)

GOPRO-KAMERAN
VALIKOISSA SIIRTYMINEN
TILAT
HERO6 Black -kamerassa on kolme kameratilaa: Video, Photo (Valokuva)
ja Time Lapse (Intervalli).
Video
Videotilassa on kaksi kuvaustilaa: Video ja Looping (Silmukkatallennus).
Kuvaustilojen kuvaukset ovat kohdassa Videotila: kuvaustilat (sivu 47).
Photo (Valokuva)
Photo (Valokuva) -tilassa on kolme kuvaustilaa: Photo (Valokuva), Burst
(Kuvasarja) ja Night (Yökuvaus). Kuvaustilojen kuvaukset ovat kohdassa
Photo (Valokuva) -tila: kuvaustilat (sivu 59).
Time Lapse (Intervalli)
Time Lapse (Intervalli) -tilassa on kolme kuvaustilaa: Time Lapse Video
(Intervallivideo), Time Lapse Photo (Intervallivalokuva) ja Night Lapse
Photo (Yöintervallikuvaus). Kuvaustilojen kuvaukset ovat kohdassa Time
Lapse (Intervalli) -tila: kuvaustilat (sivu 65).
GoPro-kameran tilat ja asetukset on esitetty kaaviona kohdassa Tila- ja
asetuskartta (sivu 22).

Pyyhkäisy oikealle
Median näyttö

Pyyhkäisy alas
Päänäytössä Connections (Yhteydet)- ja
Preferences (Asetukset) -valikkojen avaaminen,
muussa tapauksessa paluu päänäyttöön
PRO-VINKKI: Voit estää tahattoman asetusten muuttumisen käyttämällä
kosketusnäytön automaattista lukitusta. Tarkempia tietoja on kohdassa
Auto Lock (Automaattinen lukitus) (sivu 87).
16
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GOPRO-KAMERAN
VALIKOISSA SIIRTYMINEN
SIIRTYMINEN KOSKETUSNÄYTÖLLÄ
1. Napauta päänäytön vasemmassa alakulmassa sijaitsevaa kuvaketta.
2. Napauta jotakin näytön yläosan tilakuvaketta (video, valokuva
tai intervalli).
3. Napauta jotakin kuvakkeiden alapuolella näkyvistä kuvaustiloista.

GOPRO-KAMERAN
VALIKOISSA SIIRTYMINEN
Jos valitset videoresoluution (RES), joka ei ole yhteensopiva valitun
kuvataajuusasetuksen (FPS) kanssa, näkyviin tulee viesti, jossa
annetaan ohjeet uuden FPS-asetuksen valintaan. Samanlainen
viesti tulee näkyviin myös, jos valitset FPS-asetuksen, joka ei ole
yhteensopiva valitun resoluution kanssa.
6. Jos haluat muuttaa lisäasetuksia, pyyhkäise vasemmalle.
Huom. Kaikissa kuvaustiloissa ei ole lisäasetuksia.

7. Ota lisäasetus käyttöön valitsemalla [

].

Video
Looping

PROTUNE
Enables advanced video settings for
greater control.

4. Valitse päänäytössä asetus, jonka haluat muuttaa.
5. Napauta uutta arvoa (käytettävissä olevat arvot näkyvät valkoisina).
Kamera palaa päänäyttöön.
8. Palaa päänäyttöön pyyhkäisemällä alas.
4K

4K 4:3

2.7K

RESOLUTION

1080
@60 fps

2.7K 4:3

18

1440

1080

720
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GOPRO-KAMERAN
VALIKOISSA SIIRTYMINEN

GOPRO-KAMERAN
VALIKOISSA SIIRTYMINEN

TILAN VAIHTAMINEN MODE (TILA) -PAINIKKEELLA
Mode (Tila) -painikkeen avulla voit siirtyä nopeasti aiemmin määrittämiesi
kuvaustilojen välillä. Jos esimerkiksi olet aiemmin valinnut videotilassa
Video-asetuksen, Photo (Valokuva) -tilassa Night Photo (Yövalokuva)
-asetuksen ja Time Lapse (Intervalli) -tilassa Time Lapse Video
(Intervallivideo) -asetuksen, voit siirtyä näiden kuvaustilojen välillä
painamalla Mode (Tila) -painiketta. Huomaa, että myös Burst (Kuvasarja)
-asetus näytetään aina selatessasi tiloja.
SIIRTYMINEN PAINIKKEILLA
Jos käytät kameraa veden alla, voit muuttaa tiloja ja asetuksia painikkeiden
ja tilanäytön avulla.
Huom. Connections (Yhteydet)- ja Preferences (Asetukset) -valikot eivät ole
käytettävissä painikkeilla siirryttäessä.

1. Kun kameraan on kytketty virta, pidä Mode (Tila) -painiketta [
painettuna ja paina Shutter (Suljin) -painiketta [
].
2. Selaa asetuksia Mode (Tila) -painikkeella [
].

20

]

3. Voit selata tietyn asetuksen mahdollisia arvoja painamalla
Shutter (Suljin) -painiketta [
]. Valitse haluamasi vaihtoehto
jättämällä se korostetuksi.

4. Voit poistua valikosta seuraavilla tavoilla:
• Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
] pitkään.
] toistuvasti, kunnes
• Paina Mode (Tila) -painiketta [
korostettuna on Done (Valmis), ja valitse se painamalla
Shutter (Suljin) -painiketta [
].
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TILA- JA ASETUSKARTTA

Auto Low Light
(automaattinen
hämäräkuvaus)

Interval (Aikaväli)

Protune

Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva)

Silmukkatoisto

Rate (Nopeus)

Sarjakuvaus

Manual Audio
Control (Manuaalinen
ääniasetusten hallinta)

RAW Format
(RAW-muoto)

Time Lapse Video
(Intervallivideo)

Field of View,
FOV (Kuvausala)
Frames Per Second,
FPS (Kuvataajuus)
High Dynamic
Range, HDR (Laaja
dynaaminen alue)
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TILA- JA ASETUSKARTTA

Yövalokuva
Yöintervallikuvaus
Photo (Valokuva) -tila /
Photo (Valokuva)

Resolution,
RES (Resoluutio)

Videotila/Video
Videon vakautus

Shutter (Suljin)
Time Lapse
(Intervalli) -tila
23

VIDEON JA VALOKUVIEN TALLENNUS
VIDEON JA VALOKUVIEN TALLENNUS
Tällä menetelmällä voit jättää kameraan virran ja kuvata tarvittaessa.
Kosketusnäytöltä voit esikatsella otoksiasi sekä vaihtaa tiloja ja asetuksia
ennen kuvaamista.
1. Vaihda tarvittaessa tilaa seuraavasti:
a. Napauta kosketusnäytön vasemmassa alakulmassa
sijaitsevaa kuvaketta.

00:00

100%
00:00

RES

4k

FPS

60

VIDEON JA VALOKUVIEN TALLENNUS
3. Paina Shutter (Suljin) -painiketta [
]. Kamerasta kuuluu
äänimerkki, ja tilan merkkivalo vilkkuu tallennuksen aikana.
4. Lopeta video- tai intervallikuvaus painamalla Shutter (Suljin)
]. Kamerasta kuuluu äänimerkki, ja tilan merkkivalo
-painiketta [
vilkkuu nopeasti.
PRO-VINKKI: Voit kuvata videota ja valokuvia myös äänikomennoilla.
Tarkempia tietoja on kohdassa GoPro-kameran ääniohjaus (sivu 32).

100%

FOV

WIDE

b. Napauta jotakin näytön yläosan tilakuvaketta.
c. Napauta jotakin kuvakkeiden alapuolella näkyvistä kuvaustiloista.

HILIGHT-TUNNISTEIDEN LISÄÄMINEN
Voit merkitä videosi kohokohdat tallennuksen tai toiston aikana HiLighttunnisteilla. HiLight-tunnisteiden avulla on helppo löytää hetket, jotka
haluat muidenkin näkevän.
Paina videon tallennuksen tai toiston aikana Mode (Tila) -painiketta [
2. Valitse tarvittaessa toisenlaiset asetukset. Tarkempia tietoja
asetuksista on kohdissa Videotila: kuvaustilat (sivu 47), Photo
(Valokuva) -tila: kuvaustilat (sivu 59) ja Time Lapse (Intervalli) -tila:
kuvaustilat (sivu 65).
24

].

PRO-VINKKI: Tallennuksen aikana voit lisätä HiLight-tunnisteita myös
käyttämällä ääniohjausta tai Smart Remote -kauko-ohjainta. Myös
GoPro-sovellus sopii tähän tarkoitukseen.
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ERI AKTIVITEETTEIHIN SOPIVAT ASETUKSET
Alla olevia suosituksia noudattamalla saat aktiviteettisi tallennettua
parhaalla mahdollisella tavalla.
Aktiviteetti

Videoasetus

Valokuvaustila

Autoilu

• 1080p60,
laaja kuvausala
• 2.7K120,
laaja kuvausala
• 4K60, laaja kuvausala

Photo (Valokuva) tai
jatkuva valokuvaus,
laaja kuvausala

Perhe/matkailu

• 1080p60,
laaja kuvausala
• 4K60, laaja kuvausala

Photo (Valokuva) tai
jatkuva valokuvaus,
laaja kuvausala

Pyöräily,
maastopyöräily

• 1080p60,
SuperView-kuvausala
• 1440p60,
laaja kuvausala
• 2,7K60 4:3,
laaja kuvausala

Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva),
2 sekunnin aikaväli,
laaja kuvausala

Retkeily

• 1440p30,
laaja kuvausala
• 4K30 4:3,
laaja kuvausala

Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva),
5 sekunnin aikaväli,
laaja kuvausala, tai
Photo (Valokuva),
laaja kuvausala

• 1080p60,
Linear (Lineaarinen)
kuvausala
• 4K60, laaja kuvausala

Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva),
2 sekunnin aikaväli,
laaja kuvausala, tai
Photo (Valokuva),
RAW-muoto, laaja
kuvausala

Karma-droonin
lennätys
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ERI AKTIVITEETTEIHIN SOPIVAT ASETUKSET
Aktiviteetti

Videoasetus

Valokuvaustila

Moottoripyöräily,
motocross

• 1080p60,
SuperView-kuvausala
• 2.7K60 4:3,
laaja kuvausala

Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva),
2 sekunnin aikaväli,
laaja kuvausala

Laskettelu,
lumilautailu (muu
kuin POV*)

• 1080p120,
laaja kuvausala
• 1080p240,
laaja kuvausala
• 2.7K120,
laaja kuvausala
• 4K60, laaja kuvausala

Burst (Kuvasarja),
nopeus 30/3,
laaja kuvausala

Laskettelu,
lumilautailu
(POV*)

• 1440p60,
laaja kuvausala
• 2.7K60 4:3,
laaja kuvausala

Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva),
0,5 sekunnin aikaväli,
laaja kuvausala, tai
Burst (Kuvasarja),
nopeus 30/3,
laaja kuvausala

Lainelautailu

• 1080p240,
laaja kuvausala
• 1440p120,
laaja kuvausala

Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva),
5 sekunnin aikaväli,
laaja kuvausala

Vedenalaiset
aktiviteetit

• 1080p60,
laaja kuvausala
• 4K60, laaja kuvausala

Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva),
2 sekunnin aikaväli,
laaja kuvausala
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ERI AKTIVITEETTEIHIN SOPIVAT ASETUKSET
Aktiviteetti

Videoasetus

Valokuvaustila

Vesiaktiviteetit

• 1080p120,
laaja kuvausala
• 1080p240,
laaja kuvausala
• 2.7K120,
laaja kuvausala

Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva),
5 sekunnin aikaväli,
laaja kuvausala

QUIKCAPTURE
QuikCapture on helpoin tapa tallentaa videoita tai intervallivalokuvia
HERO6 Black -kameralla. Koska kameran virta on kytkettynä vain
tallennuksen aikana, myös akkuvirtaa säästyy.
VIDEON TALLENTAMINEN QUIKCAPTURE-TOIMINNOLLA
1. Kun kameran virta on katkaistu, paina Shutter (Suljin) -painiketta [

].

*
Lyhenne POV viittaa kuvaajan näkökulmasta otettuun kuvaan. ”Muu kuin POV”
viittaa kuviin, jotka on otettu jostakin muusta kuvakulmasta (esimerkiksi kun kamera on
kiinnitetty suksisauvaan tai lainelautaan).

PRO-VINKKI: Kuvaa aktiviteetistasi upea video – automaattisesti.
Tarkempia tietoja on kohdassa QuikStoryn luominen (sivu 43).

Kamera käynnistyy, siitä kuuluu useita äänimerkkejä ja videon
tallennus alkaa automaattisesti. Tilan merkkivalo vilkkuu, kun tallennus
on käynnissä.
2. Lopeta tallentaminen painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
]
uudelleen.
Tallennus keskeytyy, kamerasta kuuluu useita äänimerkkejä ja kamera
sammuu automaattisesti.
Ohjeet muunlaisten videoiden ja valokuvien kuvaamiseen ovat kohdassa
Videon ja valokuvien tallennus (sivu 24).
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QUIKCAPTURE

QUIKCAPTURE

INTERVALLIVALOKUVIEN OTTAMINEN
QUIKCAPTURE-TOIMINNOLLA
Intervallikuvien avulla voit tallentaa ajan myötä tapahtuvan maiseman
muutoksen, mutta se on myös hyvä keino ottaa paljon kuvia sarjana, jotta
saat varmasti juuri haluamasi kuvan.
1. Kun kameran virta on katkaistu, paina Shutter (Suljin) -painiketta
] kolmen sekunnin ajan, jotta tallennus käynnistyy.
[

QUIKCAPTURE-TOIMINNON 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).

3s

Kamera käynnistyy, siitä kuuluu useita äänimerkkejä ja intervallikuvaus
alkaa automaattisesti. Tilan merkkivalo välähtää kerran jokaista otettua
kuvaa kohden.
2. Lopeta kuvaaminen painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
]
uudelleen.
Tallennus keskeytyy, kamerasta kuuluu useita äänimerkkejä ja se
sammuu automaattisesti akkuvirran säästämiseksi.
Ohjeet muunlaisten videoiden ja valokuvien kuvaamiseen ovat kohdassa
Videon ja valokuvien tallennus (sivu 24).
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Voit ohjata HERO6 Black -kameraa sanomalla ääneen erilaisia
äänikomentoja (katso alla oleva luettelo).

ÄÄNIKOMENTOLUETTELO
Kameraa voi ääniohjata kahdenlaisilla komennoilla:
• Toimintokomennoilla voit tallentaa videoita tai valokuvia
välittömästi. Jos esimerkiksi olet juuri lopettanut videon
tallentamisen, äänikomennon avulla voit ottaa valokuvan tai
aloittaa intervallikuvauksen ilman, että sinun tarvitsee ensin vaihtaa
kameran tilaa.
• Tilakomennoilla voit valita tilan nopeasti ja aloittaa sitten tallentamisen
painamalla Shutter (Suljin) -painiketta.

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

ÄÄNIOHJAUKSEN KÄYTTÄMINEN
Ääniohjaus toimii parhaiten, kun olet lähellä GoPro-kameraa.
1. Pyyhkäise päänäytössä alas.
].
2. Ota ääniohjaus käyttöön valitsemalla [
Huom. Voit ottaa ääniohjauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä myös
Preferences (Asetukset) -valikosta. Valitse Preferences (Asetukset) > On Camera
Voice Control (Kameran ääniohjaus) ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

3. Kun otat ääniohjauksen käyttöön ensimmäistä kertaa, sinun on
vahvistettava tai vaihdettava ääniohjauksen kieli.
4. Sano jokin kohdassa Äänikomentoluettelo (sivu 33)
mainituista komennoista.
5. Voit poistaa ääniohjauksen käytöstä manuaalisesti pyyhkäisemällä
päänäytössä alas ja valitsemalla [
]. Ääniohjaus poistuu käytöstä
myös, kun kamera sammuu automaattisesti. Tarkempia tietoja on
kohdassa Auto Off (Automaattinen virrankatkaisu) (sivu 86).
PRO-VINKKI: Voit laajentaa kameran ääniohjauksen toiminta-alaa
tuulisissa ja meluisissa ympäristöissä käyttämällä Remoa (vedenpitävää,
ääniaktivoitavaa kauko-ohjainta). Tarkempia tietoja on
osoitteessa gopro.com.
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Kameran ei tarvitse olla tietyssä tilassa, jotta voit tallentaa videoita tai
ottaa valokuvia. Mikä tahansa toimintokomento on käytettävissä kaikissa
tiloissa. Kamera käyttää videon tai valokuvien tallentamiseen aiemmin
valittuja asetuksia.
Toimintokomento

Kuvaus

GoPro turn on

Kytkee kameran virran [Tarkempia
tietoja on kohdassa GoPro-kameran
virran kytkeminen ääniohjauksella
(sivu 34)].

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 intervallikuvaamisen.
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Toimintokomento

Kuvaus

GoPro stop time lapse

Lopettaa intervallikuvaamisen.

GoPro turn off

Katkaisee kameran virran.

GoPro edit my story

Siirtää sijainnin ja päivämäärän mukaan
määräytyvän viimeisimmän kuvauksen
videot ja valokuvat puhelimeen
QuikStoryn luomista varten.
Huom. Jos QuikStories-ominaisuus on otettu
käyttöön GoPro-sovelluksessa, videot ja
valokuvat siirretään automaattisesti kamerasta
puhelimeen QuikStoryn luomista varten. Tämän
äänikomennon avulla voit siirtää sisällön
välittömästi, eikä sinun tarvitse odottaa
automaattista siirtoa.

Tilakomento

Kuvaus

GoPro Video mode

Asettaa kameran videotilaan
(ei tallenna videota).

GoPro Photo mode

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

GoPro Burst mode

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

GoPro Time Lapse mode
(GoPro intervallitilaan)

Asettaa kameran Time Lapse (Intervalli)
-tilaan (ei ota intervallivalokuvia).

GOPRO-KAMERAN ÄÄNIOHJAUS
PRO-VINKKI: Mikäli tallennat videota tai käytät intervallikuvausta,
pysäytä tallennus ennen uuden komennon sanomista.
GOPRO-KAMERAN VIRRAN KYTKEMINEN ÄÄNIOHJAUKSELLA
Kun tämä asetus on käytössä, GoPro reagoi äänikomentoihin, vaikka sen
virta on katkaistu. Asetus on käytettävissä 8 tunnin ajan GoPro-kameran
virran katkaisemisen jälkeen.
1. Pyyhkäise päänäytössä alas.
].
2. Ota ääniohjaus käyttöön valitsemalla [
3. Siirry Voice Control (Ääniohjaus) -osioon ja valitse Preferences
(Asetukset) > Wake On Voice (Herää äänikomennosta).
4. Napauta On (Päälle).
5. Katkaise kameran virta joko äänikomennolla tai painamalla Mode (Tila)
-painiketta [
].
6. Sano jokin kohdassa Äänikomentoluettelo (sivu 33)
mainituista komennoista.
ÄÄNIOHJAUKSEN KIELEN VAIHTAMINEN
1. Pyyhkäise päänäytössä alas.
2. Siirry Voice Control (Ääniohjaus) -osioon ja valitse Preferences
(Asetukset) > Language (Kieli).
3. Napauta haluamaasi kieltä.

Komentoluettelon uusin versio on saatavissa osoitteessa gopro.com/help.
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Sisällön toistamiseen sopivia välineitä ovat mobiililaitteet, tietokoneet,
kameran kosketusnäyttö ja televisiot.

VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELU: HERO6 BLACK
1. Siirry tarkastelemaan videoitasi ja valokuviasi pyyhkäisemällä oikealle.
Jos microSD-kortilla on paljon sisältöä, sen lataaminen saattaa kestää
jonkin aikaa.
2. Jos haluat näyttää vain tietyntyyppistä sisältöä, valitse suodatin.
• Media – näyttää kaikki videot ja valokuvat.
• HiLights (HiLight-tunnisteet) – näyttää sisällön, jossa on
HiLight-tunnisteita.
• Photos (Valokuvat) – näyttää valokuvat, mukaan lukien sarjoihin
kuuluvat kuvat (jatkuva kuvaus, kuvasarja, intervalli, yöintervalli).
• Video – näyttää videot. Selaa esikatselukuvia pyyhkäisemällä ylös.

VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELU: MOBIILILAITE
1. Yhdistä GoPro-sovellus kameraan. Tarkempia tietoja on kohdassa
Yhteyden muodostaminen GoPro‑sovellukseen (sivu 41).
2. Toista sisältö älypuhelimessa tai tablet-laitteessa käyttämällä
sovelluksen ohjaimia.
PRO-VINKKI: Kun GoPro-sovellus toistaa videota, voit merkitä
kohokohdat HiLight-tunnisteella napauttamalla [ ]-kuvaketta.
VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELU: TIETOKONE
Jos haluat toistaa videoita ja valokuvia tietokoneella, sinun on ensin
siirrettävä tiedostot tietokoneelle. Tarkempia tietoja on kohdassa Sisällön
siirtäminen (sivu 43).
Voit toistaa sisältöä myös asettamalla microSD-kortin suoraan
tietokoneeseen. Tällöin toistoresoluutio määräytyy sen mukaan, mikä on
tietokoneen resoluutio ja kyky toistaa tätä resoluutiota.
Kun tarkastelet microSD-kortilla tai tietokoneen hakemistossa olevia
tiedostoja, huomaat, että videot tallennetaan sekä .mp4- että .lrvmuodossa. .lrv-päätteisiä tiedostoja ei voi toistaa tai jakaa suoraan.
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Huom. Useita kuvia sisältävien kuvasarjojen esikatselukuva näyttää sarjan
ensimmäisen kuvan.

3. Avaa video tai valokuva koko näytön näkymässä napauttamalla sitä.
Huom. Voit avata useita kuvia sisältävän kuvasarjan painamalla sitä pitkään.

4. Jos haluat lisätä HiLight-tunnisteen, valitse [ ]. HiLight-tunnisteet
helpottavat parhaiden videoiden ja valokuvien löytämistä ja
jakamista muille.
].
5. Palaa esikatselunäyttöön valitsemalla [
6. Poistu pyyhkäisemällä alas.
VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN POISTAMINEN: HERO6 BLACK
1. Siirry tarkastelemaan videoitasi ja valokuviasi pyyhkäisemällä oikealle.
2. Valitse [
].
3. Napauta kohteita, jotka haluat poistaa. Jos haluat poistaa kaiken
kortilla olevan sisällön, valitse [
].
4. Valitse [
].
5. Valitse Delete (Poista).
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KUVASARJAAN KUULUVAN VALOKUVAN TALLENTAMINEN
Voit tallentaa yksittäisen valokuvan kuvasarjasta, intervallikuvasarjasta
tai yöintervallikuvasarjasta.
1. Pyyhkäise oikealle ja napauta sitten sitä kuvasarjaa, johon
tallennettava valokuva kuuluu.
2. Avaa kuvasarja painamalla sitä pitkään.
3. Selaa kuvasarjan kuvia valitsemalla [ ].
4. Tallenna kuva kuvasarjan ulkopuolelle valitsemalla [
].
VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELU: TERÄVÄPIIRTOTELEVISIO
Tarkempia tietoja on kohdassa Kameran käyttäminen teräväpiirtotelevision
kanssa (sivu 39).

KAMERAN KÄYTTÄMINEN
TERÄVÄPIIRTOTELEVISION KANSSA
VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELU: TERÄVÄPIIRTOTELEVISIO
Voit yhdistää kameran teräväpiirtotelevisioon ja katsella sisältöä suurelta
näytöltä. Tähän tarvitaan micro-HDMI -kaapeli (myydään erikseen).
Huom. HDMI-toisto määräytyy laitteen resoluution mukaan ja on varmennettu arvoon
1080p asti.

1. Kytke kamera päälle.
2. Valitse Preferences (Asetukset) > HDMI Output (HDMI-lähtö) >
Media.
3. Liitä micro-HDMI -kaapeli kameran HDMI-liitäntään ja
teräväpiirtotelevisioon.
4. Valitse televisiosta HDMI-tulo.
5. Selaa valikkokohtia painamalla Mode (Tila) -painiketta [
] ja valitse
haluamasi valikkokohta painamalla Shutter (Suljin) -painiketta [
].
Jos esimerkiksi haluat selata esikatselukuvia, siirry ensin kohtaan [ ]
painamalla Mode (Tila) -painiketta [
] ja selaa sitten tiedostoja
painamalla toistuvasti Shutter (Suljin) -painiketta [
].
].
6. Jos haluat avata tiedoston koko näytön näkymässä, valitse [
Voit toistaa sisältöä myös asettamalla microSD-kortin suoraan
yhteensopivaan televisioon. Tällöin toistoresoluutio määräytyy sen
mukaan, mikä on television resoluutio ja kyky toistaa tätä resoluutiota.
PRO-VINKKI: Katsellessasi videoita ja valokuvia teräväpiirtotelevisiosta
voit samalla siirtyä kosketusnäytössä eleiden avulla.
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KAMERAN KÄYTTÄMINEN
TERÄVÄPIIRTOTELEVISION KANSSA
VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN TALLENTAMINEN KAMERAN OLLESSA
YHDISTETTYNÄ TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOON
Tällä tavalla voit tarkastella suoraa esikatselukuvaa kamerastasi, kun se on
yhdistetty teräväpiirtotelevisioon tai näyttöön.
1. Kytke kamera päälle.
2. Valitse Preferences (Asetukset) > HDMI Output (HDMI-lähtö) ja
valitse sitten jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos haluat, että kosketusnäytön kuvakkeet näytetään kameran
suoran esikatselukuvan yhteydessä, valitse Monitor (Näyttö).
• Jos haluat, että kameran suora esikatselunäyttö näytetään
teräväpiirtotelevisiossa ilman kuvakkeita tai peittokuvia, jotka
näkyvät kameran kosketusnäytöllä tallennuksen aikana,
valitse Live (Suora).
3. Liitä micro-HDMI -kaapeli kameran HDMI-liitäntään ja
teräväpiirtotelevisioon.
4. Valitse televisiosta HDMI-tulo.
5. Aloita ja lopeta tallentaminen painamalla kameran Shutter (Suljin)
-painiketta [
].

YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN
YHTEYDEN MUODOSTAMINEN: GoPro-sovellus
GoPro-sovellus siirtää automaattisesti HERO6 Black -kameran
kuvamateriaalin puhelimeesi ja muuttaa sen upeaksi tehosteita ja musiikkia
sisältäväksi QuikStory-videoksi. Sovelluksen avulla voit myös esimerkiksi
ohjata GoPro-kameraa, luoda lyhyitä videoleikkeitä ja jakaa suosikkejasi.
Yhteyden muodostaminen GoPro-sovellukseen ensimmäistä kertaa
1. Lataa GoPro-sovellus mobiililaitteellesi Applen App Storesta
tai Google Play Kaupasta.
2. Muodosta yhteys kameraan noudattamalla sovelluksen näytössä
näkyviä ohjeita.
Huomautus iOS-käyttäjille: Salli kohteesta GoPro-sovellus tulevat ilmoitukset
pyydettäessä, jotta saat tietää, kun QuikStory on valmis. Lisätietoja on kohdassa
QuikStoryn luominen (sivu 43).

Yhteyden muodostaminen GoPro-sovellukseen ensimmäisen
kerran jälkeen
Kun GoPro-sovellus on kerran yhdistetty kameraan, voit jatkossa
muodostaa yhteyden kameran Connections (Yhteydet) -valikon kautta.
1. Jos kameran langatonta yhteyttä ei ole vielä otettu käyttöön,
pyyhkäise alas ja valitse Connections (Yhteydet) > Wireless
Connections (Langattomat yhteydet).
2. Avaa GoPro-sovellus ja muodota yhteys kameraan noudattamalla
näytön ohjeita.
YHTEYDEN MUODOSTAMINEN: SMART REMOTE- JA REMOKAUKO-OHJAIMET
Lisätietoja HERO6 Black -kameran yhdistämisestä Smart Remote
-ohjaimeen tai Remoon (vedenpitävään, ääniaktivoituvaan kaukoohjaimeen) on laitteen käyttöohjeessa osoitteessa gopro.com/help.
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YHTEYDEN MUODOSTAMINEN: BLUETOOTH-LAITTEET
Voit yhdistää GoPro-kameran Bluetooth-laitteisiin, jotka seuraavat
aktiviteettisi tilastotietoja. Kerätyt tiedot lisätään automaattisesti
videoon, jotta näet aktiviteettisi kaikki mielenkiintoiset yksityiskohdat
samalla kertaa.
1. Yhdistä GoPro-sovellus kameraan. Tarkempia tietoja on kohdassa
Yhteyden muodostaminen GoPro‑sovellukseen (sivu 41).
2. Avaa sovelluksessa kameran asetukset ja valitse Bluetooth Devices
(Bluetooth-laitteet).
3. Seuraa näytölle tulevia ohjeita.

QUIKSTORYN LUOMINEN
QuikStories-ominaisuus tallentaa videot ja valokuvat automaattisesti
kameralta mobiililaitteelle. Tämän jälkeen GoPro-sovellus luo niistä
editoidun, musiikkia ja tehosteita sisältävän QuikStory-videon. QuikStoryn
voi tallentaa ja sitä voi muokata, tai sen voi poistaa puhelimelta.
1. Määritä QuikStories-ominaisuus:
a. Yhdistä GoPro-sovellus kameraan. Tarkempia tietoja on kohdassa
Yhteyden muodostaminen GoPro‑sovellukseen (sivu 41).

YHTEYSNOPEUDEN MUUTTAMINEN
GoPro-kamera käyttää oletusarvoisesti 5 GHz:n Wi-Fi-taajuusaluetta
muodostaessaan yhteyttä muihin laitteisiin. Tällä taajuusalueella
tietojen siirtäminen on nopeampaa kuin 2,4 GHz:n taajuusalueella.
Tiedonsiirtonopeus vaikuttaa siihen, kuinka paljon aikaa kuluu, kun videosi
ja valokuvasi kopioidaan puhelimeesi QuikStoryn luomista varten.
Jotta voit käyttää 5 GHz:n taajuusaluetta, myös puhelimen ja alueen
on tuettava sitä. Muussa tapauksessa voit määrittää GoPro-kameran
käyttämään 2,4 GHz:n Wi-Fi-taajuusaluetta.
1. Pyyhkäise alas ja valitse Connections (Yhteydet) > Wi-Fi Band
(Wi-Fi-taajuusalue).
2. Valitse 2,4 GHz.
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Huomautus iOS-käyttäjille: Salli kohteesta GoPro-sovellus tulevat ilmoitukset
pyydettäessä.

2.
3.

4.
5.
6.

b. Sulje sovellus.
Tallenna videoita ja ota valokuvia kamerallasi.
Avaa GoPro-sovellus ja pyyhkäise kotinäytössä alas. Kamera siirtää
viimeisimmän kuvauksen sisällön automaattisesti mobiililaitteelle. Kun
QuikStory on valmis, saat puhelimeesi ilmoituksen.
Avaa QuikStory ja esikatsele se.
Tee tarvittaessa muutoksia.
Tallenna QuikStory ja jaa se sitten ystävillesi.

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. Varmista, että tietokoneesi käyttöjärjestelmä on päivitetty
uusimpaan versioon.
2. Lataa ja asenna Quik-työpöytäsovellus osoitteesta gopro.com/apps.
3. Yhdistä kamera tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.
4. Kytke kameraan virta ja noudata näytön ohjeita Quik-sovelluksessa.
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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. Huomaa, että RAW-kuvien ja RAW-äänitiedostojen siirtämiseen on
käytettävä kortinlukijaa.

SISÄLLÖN MANUAALINEN LATAAMINEN PILVIPALVELUUN
Tämän ominaisuuden avulla voit ladata sisältöä pilvipalveluun ilman, että
sinun tarvitsee odottaa kameran akun latautumista. (Tämän toiminnon
aikana GoPro-kameran on oltava kytkettynä virtalähteeseen.)
1. Tilaa GoPro Plus. Tarkempia tietoja on kohdassa Sisällön lataaminen
pilvipalveluun (sivu 44).
2. Yhdistä kamera virtalähteeseen.
3. Pyyhkäise päänäytössä alas.
4. Valitse Preferences (Asetukset) > Manual Upload
(Manuaalinen lataus).

SISÄLLÖN AUTOMAATTINEN LATAAMINEN PILVIPALVELUUN
GoPro Plus -palvelun tilaajana voit ladata sisältösi pilvipalveluun
automaattisen lataustoiminnon avulla. Näin voit katsella, muokata ja jakaa
sisältöäsi millä tahansa laitteella.
Huom. Kun lataat sisällön pilvipalveluun, alkuperäiset tiedostot jäävät kameraan.

1. Tilaa GoPro Plus:
a. Lataa GoPro-sovellus mobiililaitteellesi 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 napauta kameran kuvan vieressä olevaa
]-kuvaketta ja noudata ohjeita.
[
2. Yhdistä kamera virtalähteeseen. Kun akku on latautunut,
automaattinen lataustoiminto käynnistyy.
Huom. Kun automaattinen lataustoiminto on määritetty, sitä voi käyttää ilman, että
GoPro-sovellus yhdistetään kameraan.

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

PILVIPALVELUUN TALLENNETUN SISÄLLÖN KÄYTTÄMINEN
MOBIILILAITTEELLA
1. Avaa GoPro-sovellus.
2. Napauta [
]-kuvaketta ja valitse sitten Cloud (Pilvipalvelu). Voit
katsella, muokata ja jakaa sisältöä.
PRO-VINKKI: Jos haluat tehdä pilvipalveluun tallennetusta sisällöstä
editoidun videon, avaa Quik-sovellus, napauta [
]-kuvaketta ja valitse
sitten GoPro Plus.
AUTOMAATTISEN LATAUKSEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Voit poistaa kameran automaattisen lataustoiminnon tilapäisesti käytöstä,
jos et halua, että sisältö ladataan automaattisesti GoPro Plus -palveluun,
kun kytket kameran virtalähteeseen.
1. Pyyhkäise alas ja valitse sitten Connections (Yhteydet) > Auto Upload
(Automaattinen lataus) > Upload (Lataus).
2. Valitse Off (Ei käytössä).

PRO-VINKKI: Myös Quik-työpöytäsovellus soveltuu tiedostojen
siirtämiseen tietokoneelle. Siirron jälkeen Quik lataa tiedostot
GoPro Plus -tilillesi.
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VIDEOTILA: KUVAUSTILAT

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN TOISEEN
LANGATTOMAAN VERKKOON
Jos haluat, että automaattinen lataustoiminto käyttää jotakin muuta kuin
oletusarvoista langatonta verkkoa, voit valita haluamasi verkon kamerasta.
1. Pyyhkäise alas ja valitse Connections (Yhteydet) > Auto Upload
(Automaattinen lataus) > Networks (Verkot).
2. Napauta verkon nimeä. Verkko ei saa olla piilotettu tai edellyttää
loppukäyttäjän lisenssisopimusta (kuten hotellien verkot).
3. Anna tarvittaessa salasana.
4. Tallenna uusi verkko valitsemalla [
].

Videotilassa on kaksi kuvaustilaa: Video ja Looping (Silmukkatallennus).
Kullakin kuvaustilalla on omat asetuksensa.
VIDEO
Tämä kuvaustila sopii perinteiseen videokuvaukseen. Oletusarvoisesti
resoluution ja ruudunpäivitysnopeuden asetuksena on 1080p60
Wide (Laaja) ja Video Stabilization (Videon vakautus)- ja Auto Low Light
(Automaattinen hämäräkuvaus) -toiminnot ovat käytössä. Lisätietoja on
seuraavissa kohdissa:
HERO6 Black -kameran videoresoluutiot (sivu 53)
Protune (sivu 77)
Videon vakautus (sivu 57)
Auto Low Light (automaattinen hämäräkuvaus) (sivu 57)
Manual Audio Control (Manuaalinen ääniasetusten hallinta)
(sivu 58)
LOOPING (SILMUKKATALLENNUS)
Käytä Looping (Silmukkatallennus) -asetusta, jos haluat tallentaa videota
koko ajan mutta säilyttää vain tietyt hetket. Jos esimerkiksi valitset
5 minuutin aikavälin, vain edelliset 5 minuuttia ovat tallessa, kun pysäytät
tallennuksen Shutter (Suljin) -painikkeella. Jos tallennat 5 minuutin
aikavälillä etkä pysäytä toimintoa ja tallenna sisältöä Shutter (Suljin)
-painikkeella, kamera tallentaa uuden 5 minuutin jakson edellisen
materiaalin päälle.
Tämä kuvaustila on hyödyllinen tilanteissa, jotka sisältävät pitkiä
toimettomia jaksoja, joita et halua tallentaa (esimerkiksi kalastus
tai automatka).
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VIDEOTILA: KUVAUSTILAT

VIDEOTILA: ASETUKSET

Looping (Silmukkatallennus) -tilassa asetuksena on oletusarvoisesti
1080p60 Wide (Laaja) ja aikaväli on 5 minuuttia. Silmukkatallennus
ei ole käytettävissä 4K 4:3 -tallennusmuodossa. Lisätietoja on
seuraavissa kohdissa:

VIDEORESOLUUTIO
Videoresoluutio (RES) kuvaa videokuvan vaakasuuntaisten linjojen
määrää. Esimerkiksi arvo 1080p tarkoittaa, että videossa on
1 920 vaakasuuntaista linjaa, joista kunkin leveys on 1 080 pikseliä. Mitä
enemmän linjoja ja pikseleitä on, sitä yksityiskohtaisempi ja selkeämpi on
kuva. Näin ollen 4K-resoluutioista videota pidetään laadukkaampana kuin
1080p-resoluutioista, koska 4K-videokuvassa on 3 840 linjaa, joista kunkin
leveys on 2 160 pikseliä.

HERO6 Black -kameran videoresoluutiot (sivu 53)
Interval (Aikaväli) (video) (sivu 56)
PRO-VINKKI: Voit luoda GoPro-tyylisiä videoita automaattisesti
QuikStories-ominaisuuden avulla. Tarkempia tietoja on kohdassa
QuikStoryn luominen (sivu 43).

4K 4:3

4K

2,7K 4:3
2,7K

1440p
1080p
720p
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VIDEOTILA: ASETUKSET
Tämä taulukko osoittaa, mikä resoluutio sopii parhaiten mihinkin
aktiviteettiin. Varmista, että puhelimesi, tietokoneesi tai televisiosi tukee
valittua asetusta, etenkin, jos käytät suuria resoluutioita ja kuvataajuuksia.

VIDEOTILA: ASETUKSET
Videoresoluutio

Paras käyttötapa

Videoresoluutio

Paras käyttötapa
1080p

4K

Upea suuriresoluutioinen video, josta voi
poimia 8 megapikselin still-kuvia. Suositellaan
jalustalla tai kiinteässä sijainnissa tapahtuvaan
kuvaamiseen, autourheiluun sekä Karma- tai
Karma Grip -laitteilla kuvaamiseen.

Sopii hyvin kaikenlaiseen kuvaamiseen ja
sosiaalisessa mediassa jaettavaksi. Suuri
resoluutio ja kuvataajuus takaavat upean
lopputuloksen. Tämä resoluutio on käytettävissä
kaikilla FOV-arvoilla, ja sen korkeiden FPSasetusvaihtoehtojen (240 kuvaa sekunnissa
ja 120 kuvaa sekunnissa) ansiosta kuvaa voi
hidastaa editoinnin aikana.

Paras resoluutio ja selkeys näkökulmakuviin.
Korkea videokuva tarjoaa laajemman
pystysuuntaisen näkymän kuin perinteinen 4K
16:9 -kuva.

720p

Hyvä vaihtoehto, kun kameraa pidetään kädessä
ja kun halutaan hidastuskuvaa.

4K 4:3

2,7K

16:9-kuvasuhteella kuvattu materiaali
skaalautuu upeaksi, elokuvateatterilaatuiseksi ja
ammattilaistuotantoihin sopivaksi videoksi.

2,7K 4:3

Suositellaan näkökulmakuvaukseen, jossa
käytetään kehoon tai välineisiin kiinnitettyä
kameraa ja jossa tarvitaan suurta resoluutiota
ja selkeyttä sekä mahdollisuutta sulavasti
etenevään hidastuskuvaan.

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.
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FRAMES PER SECOND, FPS (KUVATAAJUUS)
Kuvataajuus (FPS) tarkoittaa yhden sekunnin aikana tallennettujen
videokuvien määrää.
Kun valitset resoluutiota ja FPS-asetusta, pohdi, millaista aktiviteettia
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.
ASPECT RATIO (KUVASUHDE)
GoPro-videoresoluutioissa käytetään kahta kuvasuhdetta, jotka ovat
16:9 ja 4:3. Tavallisissa televisio- ja editointiohjelmissa käytetään
kuvasuhdetta 16:9. Kuvasuhteella 4:3 kuvattu aineisto on 33 %
korkeampaa, mutta television kautta tapahtuvaa toistoa varten sitä täytyy
rajata kuvasuhteeseen 16:9. (Jos aineistoa ei rajata, kuvan sivuille lisätään
mustat palkit.)
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VIDEOTILA: ASETUKSET

FIELD OF VIEW, FOV (KUVAUSALA)
Kuvausala (FOV) osoittaa, kuinka suuren osan näkymästä kameran
linssi tallentaa. Videotilassa kamera tallentaa laajimman näkymän, kun
FOV-asetuksena on SuperView, ja suppeimman, kun asetuksena on
Linear (Lineaarinen).

Kuvausalan valitsemisen lisäksi voit zoomata lähemmäs kohdetta
tai kauemmas kohteesta. Tarkempia tietoja on kohdassa Zoomaus
(sivu 73).

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

Paras käyttötapa

SuperView

SuperView tuottaa markkinoiden
vaikuttavimman kuvausalan. Se on hyvä valinta,
kun kamera on kiinnitetty kehoon tai varusteisiin.
Pystysuunnassa laajempi 4:3-sisältö venytetään
automaattisesti koko näytön kattavaan
16:9-muotoon, jotta voit toistaa videosi upeassa
laajakuvamuodossa tietokoneella tai televisiossa.

Wide (Laaja) (oletus)

Linear (Lineaarinen)
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Laaja kuvausala on hyvä vaihtoehto tilanteisiin,
joissa kuvaan on saatava mahtumaan
mahdollisimman paljon toimintaa. Tämä FOVasetus luo kalansilmävaikutelman erityisesti
näytön reuna-alueilla. (Sen voi tarvittaessa
rajata pois muokkauksen aikana.)
Tämä on keskitason kuvausala-asetus, joka ei
aiheuta samanlaista kalansilmävaikutelmaa kuin
vaihtoehto Wide (Laaja). Kuvan reunan lähellä
olevat kohteet saattavat vääristyä jonkin verran,
joten niiden kuvaamiseen tämä asetus ei ole
paras mahdollinen. Sopii hyvin ilmakuvaukseen
ja muuhun perinteisempää näkökulmaa
edellyttävään kuvaamiseen.

HERO6 BLACK VIDEORESOLUUTIOT
Kuvataajuus
Videoreso(NTSC/
luutio (RES)
PAL)1

FOV-asetus

Näytön
resoluutio

Kuvasuhde

4K

60/50

Wide (Laaja)

3 840 × 2 160

16:9

4K

30/25
24/24

Wide (Laaja),
SuperView

3 840 × 2 160

16:9

4K 4:3

30/25
24/24

Wide (Laaja)

4 096 × 3 072

4:3

2,7K

120/100

Wide (Laaja)

2 704 × 1 520

16:9

2,7K

60/50
30/25
24/24

Linear(Lineaarinen),
Wide (Laaja),
2 704 × 1 520
SuperView

16:9

2,7K 4:3

60/50
30/25
24/24

Linear(Lineaarinen),
2 704 × 2 028
Wide (Laaja)

4:3

1440p

60/50
30/25
24/24

Linear(Lineaarinen),
1 920 × 1 440
Wide (Laaja)

4:3

1080p

240/200

Wide (Laaja)

16:9

1 920 × 1 080

53

VIDEOTILA: ASETUKSET
Kuvataajuus
Videoreso(NTSC/
luutio (RES)
PAL)
1080p

720p

FOV-asetus

VIDEOTILA: ASETUKSET
Näytön
resoluutio

Kuvasuhde

Suuret resoluutiot / Suuret kuvataajuudet

120/100
60/50
30/25
24/24

Linear(Lineaarinen),
Wide (Laaja),
1 920 × 1 080
SuperView

16:9

Kun tallennat videota suurella resoluutiolla tai suurella kuvataajuudella
ympäristön lämpötilan ollessa korkea, kamera saattaa kuumentua ja
käyttää tavallista enemmän virtaa.

60/50

Linear(Lineaarinen),
1 280 × 720
Wide (Laaja)

16:9

Jos ilma ei kierrä kameran ympärillä ja GoPro-sovellus on käytössä,
kameran lämpötila kohoaa entisestään, virrankulutus lisääntyy ja
tallennusaika lyhenee.

1

NTSC ja PAL ovat videomuotoja, ja käytettävä muoto määräytyy alueen mukaan.
Lisätietoja on kohdassa Video Format (Videomuoto) (sivu 39).

Resoluutiota, kuvataajuutta (FPS) ja kuvausalaa (FOV) koskevia lisätietoja
on seuraavissa kohdissa:
Videoresoluutio (sivu 49)
Frames Per Second, FPS (Kuvataajuus) (sivu 51)

Jos kamera kuumenee liikaa, näytöllä näkyy kameran virran katkaisusta
kertova viesti. Tarkempia tietoja on kohdassa Tärkeät viestit (sivu 89).
Kun tallennat tasokkaimmilla videotiloilla, kuvaa paikallasi pysyessäsi
tavallista lyhyempiä videoleikkeitä ja/tai rajoita virrankulutusta
lisäävien ominaisuuksien käyttöä (esimerkiksi GoPro-sovellus). Jos
ympäristön lämpötila on korkea, sulje GoPro-sovellus ja käytä kameran
etäohjaukseen sen sijaan GoPro-kauko-ohjainta tai Remoa (vedenpitävää,
ääniaktivoituvaa kauko-ohjainta) (molemmat myydään erikseen).

Field of View, FOV (Kuvausala) (sivu 52)
Asetusten valintaa koskevia suosituksia on kohdassa Eri aktiviteetteihin
sopivat asetukset (sivu 26).
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VIDEOTILA: ASETUKSET
INTERVAL (AIKAVÄLI) (VIDEON SILMUKKATALLENNUS)
Interval (Aikaväli) -asetus koskee Looping (Silmukkatallennus) -kuvaustilaa
ja määrittää kunkin tallennetun jakson pituuden.
Käytettävissä olevat aikavälit ovat 5 (oletus), 20, 60 ja 120 minuuttia. Voit
valita aikaväliksi myös arvon Max (Maksimi). Kun tämä asetus on valittu,
kamera tallentaa, kunnes muistikortti on täynnä ja alkaa sitten tallentaa
edellisen tallennuksen päälle.
PROTUNE
Videotilassa Protune-ominaisuus on käytettävissä vain, kun kuvaustilana
on Video. Tarkempia tietoja Protune-asetuksista on kohdassa Protune
(sivu 77).

VIDEOTILA: LISÄASETUKSET
VIDEON VAKAUTUS
Tämä asetus vähentää tallennuksen aikana tapahtuvan liikkeen
vaikutusta kuvamateriaaliin. 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 18).
Video Stabilization (Videon vakautus) -toiminto on käytettävissä kaikilla
resoluutioilla lukuun ottamatta seuraavia: 4K60, 4K 4:3, 2,7K120, 2,7K60
4:3 ja 1080p240. Jos FOV-asetuksena on Wide (Laaja),
kuvaa rajataan 5 %. Asetus ei ole käytettävissä Looping
(Silmukkatallennus) -tilassa.
PRO-VINKKI: Videon vakautus toimii sitä tehokkaammin, mitä kapeampi
kuvausala (FOV) on.

AUTO LOW LIGHT (AUTOMAATTINEN HÄMÄRÄKUVAUS)
Auto Low Light (Automaattinen hämäräkuvaus) -toiminnon avulla voit
kuvata heikossa valaistuksessa tai tilanteissa, joissa valaistusolosuhteet
muuttuvat nopeasti. Kamera säätää automaattisesti kuvataajuutta
(FPS) mahdollisuuksien mukaan, jotta valotus olisi optimaalinen ja
lopputuloksesta tulisi paras mahdollinen.
Asetusvaihtoehdot ovat oletusarvoisesti valittu Off (Ei käytössä) ja On
(Käytössä). Auto Low Light (Automaattinen hämäräkuvaus) -toiminto
on käytettävissä, kun kuvataajuus (FPS) on suurempi kuin 30 kuvaa
sekunnissa, lukuun ottamatta arvoa 240 kuvaa sekunnissa.
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VIDEOTILA: LISÄASETUKSET

PHOTO (VALOKUVA) -TILA: KUVAUSTILAT

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

Photo (Valokuva) -tilassa on kolme kuvaustilaa: Photo (Valokuva), Night
(Yökuvaus) ja Burst (Kuvasarja). Kaikki kuvat otetaan 12 megapikselin
tarkkuudella. Kullakin kuvaustilalla on omat asetuksensa.

Ohjeet tämän lisäasetuksen määrittämiseen ovat kohdassa Siirtyminen
kosketusnäytöllä (sivu 18).
MANUAL AUDIO CONTROL
(MANUAALINEN ÄÄNIASETUSTEN HALLINTA)
Tämä asetus on oletusarvoisesti poissa käytöstä, ja kamera vaihtaa
automaattisesti stereotallennuksen ja tuulen kohinan suodatuksen välillä,
jotta tallennetun äänen tasapaino olisi paras mahdollinen. Kun tämä asetus
on käytössä, voit valita manuaalisesti, kumpaa suodatinta käytät.
Saatat esimerkiksi haluta käyttää tätä asetusta ja sen Wind Only (Vain
tuuli) -asetusvaihtoehtoa, kun kuvaat ulkona tuulisella säällä. Stereo
Only (Vain stereo) puolestaan on hyvä vaihtoehto, kun kuvaat klubilla tai
teatterissa, jossa stereoäänen jatkuvuus on tärkeää eikä tuulta tarvitse
ottaa huomioon.

VALOKUVA
Valokuvia voi ottaa joko yksittäin tai jatkuvalla kuvauksella. Voit
käyttää jatkuvaa kuvausta pitämällä Shutter (Suljin) -painiketta
painettuna. Jatkuvassa kuvauksessa valokuvia otetaan 3 tai 30 kuvan
sekuntinopeudella valaistusolosuhteiden mukaan.
Photo (Valokuva) -tilassa FOV-asetuksena on oletusarvoisesti
Wide (Laaja) ja kaikki lisäasetukset on poistettu käytöstä. Lisätietoja on
seuraavissa kohdissa:
Field of View, FOV (Kuvausala) (valokuvat) (sivu 62)
Protune (sivu 77)
High Dynamic Range (Laaja dynaaminen alue) (valokuva)
(sivu 63)
RAW Format (RAW-muoto) (sivu 64)

Ohjeet tämän lisäasetuksen määrittämiseen ovat kohdassa Siirtyminen
kosketusnäytöllä (sivu 18).
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PHOTO (VALOKUVA) -TILA: KUVAUSTILAT
NIGHT (YÖKUVAUS)
Night (Yökuvaus) -tilassa voit ottaa valokuvia hämärissä tai pimeissä
valaistusolosuhteissa. Heikossa valaistuksessa suljin pysyy avoinna
tavallista pidempään päästääkseen läpi enemmän valoa, joten Night
(Yökuvaus) -tilaa ei suositella käsivaralta kuvattaessa tai tilanteissa, joissa
kamera on kiinnitetty mutta saattaa liikkua valotuksen aikana.
Night (Yökuvaus) -tilassa FOV-asetuksena on oletusarvoisesti
Wide (Laaja) ja Shutter (Suljin) -asetuksena Auto (Automaattinen).
Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
Shutter (Suljin) (yövalokuva) (sivu 61)
Field of View, FOV (Kuvausala) (valokuvat) (sivu 62)
Protune (sivu 77)
RAW Format (RAW-muoto) (sivu 64)
KUVASARJA
Burst (Kuvasarja) -tilassa kamera ottaa jopa 30 kuvaa sekunnissa, joten
tämä tila soveltuu erinomaisesti nopeiden aktiviteettien kuvaamiseen.
Burst (Kuvasarja) -tilassa FOV-asetuksena on oletusarvoisesti
Wide (Laaja) ja Rate (Nopeus) -asetuksena 30 kuvaa sekunnissa.
Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:
Rate (Nopeus) (sivu 61)
Field of View, FOV (Kuvausala) (valokuvat) (sivu 62)
Protune (sivu 77)
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PHOTO (VALOKUVA) -TILA: ASETUKSET
SHUTTER (SULJIN) (YÖVALOKUVA)
Photo (Valokuva) -tilassa Shutter (Suljin) -asetus koskee vain Night
(Yökuvaus) -tilaa. Tämän asetuksen avulla voit määrittää ajan, jonka suljin
on avoinna. Oletusasetuksena on Auto (Automaattinen).
Asetukset

Esimerkit

Auto
(Automaattinen)
(enintään 30 s)

Auringonnousu, auringonlasku, aamurusko,
iltarusko, iltahämärä, yö

2 s, 5 s, 10 s, 15 s

Aamurusko, iltarusko, iltahämärä, yöliikenne,
maailmanpyörä, ilotulitus, valomaalaus

20 s

Yötaivas (jossa valoa)

30 s

Tähtitaivas, Linnunrata (ei lainkaan valoa)

PRO-VINKKI: Käyttäessäsi Night (Yökuvaus) -tilaa voit vähentää
kuvan epätarkkuutta asettamalla kameran jalustalle tai muulle vakaalle,
liikkumattomalle alustalle.
RATE (NOPEUS)
Tämä asetus koskee vain Burst (Kuvasarja) -tilaa. Käytettävissä ovat
seuraavat nopeudet:
• Auto (Automaattinen) (enintään 30 kuvaa sekunnissa)
• 30 kuvaa 1, 2, 3 tai 6 sekunnissa
• 10 kuvaa 1, 2 tai 3 sekunnissa
• 5 kuvaa sekunnissa
• 3 kuvaa sekunnissa
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PHOTO (VALOKUVA) -TILA: ASETUKSET
FIELD OF VIEW, FOV (KUVAUSALA)
Kamerassa on kaksi valokuvatilassa käytettävissä olevaa FOVasetusvaihtoehtoa. Kaikki kuvat otetaan 12 megapikselin tarkkuudella.
FOV-asetus

Kuvaus

Wide (Laaja)

Laajin kuvausala. 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.)

Linear (Lineaarinen)

Keskitason kuvausala-asetus, joka ei aiheuta
samanlaista kalansilmävaikutelmaa kuin
laaja kuvausala. Sopii hyvin ilmakuvaukseen
ja muuhun perinteisempää näkökulmaa
edellyttävään kuvaamiseen.

PHOTO (VALOKUVA) -TILA: LISÄASETUKSET
PROTUNE
Photo (Valokuva) -tilassa Protune on käytettävissä kaikissa kolmessa
kuvaustilassa: Photo (Valokuva), Night (Yökuvaus) ja Burst (Kuvasarja).
Tarkempia tietoja Protune-asetuksista on kohdassa Protune (sivu 77).
HIGH DYNAMIC RANGE (LAAJA DYNAAMINEN ALUE)
High Dynamic Range (Laaja dynaaminen alue) -asetus (HDR) säilyttää
kuvassa tavallista enemmän yksityiskohtia ja värejä. Tämä asetus
on erityisen hyödyllinen kuvattaessa näkymiä, joissa on varjoisia tai
kirkkaita alueita.
Photo (Valokuva) -tilassa HDR on käytettävissä seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta:
• HDR koskee vain Photo (Valokuva) -tilaa.
• HDR ei ole käytettävissä jatkuvan valokuvauksen aikana (eli kun
Shutter (Suljin) -painiketta pidetään painettuna kameran ollessa
Photo-tilassa).
• RAW Format (RAW-muoto)- ja Valotuksen säätö -asetukset on
poistettava käytöstä.
• Jos Protune-ominaisuus on käytössä, HDR on käytettävissä vain,
jos Exposure Value Compensation (Valotuksen kompensointi)
-asetus on nollaa pienempi ja Color (Väri) -asetuksena on GoPro
Color (GoPro-väri).
Asetusvaihtoehdot ovat oletusarvoisesti valittu Off (Ei käytössä) ja On
(Käytössä). Ohjeet tämän lisäasetuksen määrittämiseen ovat kohdassa
Siirtyminen kosketusnäytöllä (sivu 18).
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PHOTO (VALOKUVA) -TILA: LISÄASETUKSET
RAW FORMAT (RAW-MUOTO)
Kun tämä asetus on käytössä, kaikista otetuista valokuvista tallennetaan
myös .jpg-kuva, jota voi tarkastella saman tien kameralla ja jonka voi jakaa
GoPro-sovellusta käyttämällä. RAW-kuvat tallennetaan .gpr-tiedostoina,
jotka perustuvat Adoben .dng-muotoon. Näitä tiedostoja voi käyttää
Adobe Camera Raw (ACR) -ohjelmiston versiolla 9.7 tai sitä uudemmalla
versiolla. Muita mahdollisia ohjelmistoja ovat Adobe Photoshop Lightroom
CC (2015.7 tai uudempi) ja Adobe Photoshop Lightroom 6 (versio 6.7
tai uudempi).

TIME LAPSE (INTERVALLI) -TILA:
KUVAUSTILAT
Time Lapse (Intervalli) -tilassa on kolme kuvaustilaa: Time Lapse Video
(Intervallivideo), Time Lapse Photo (Intervallivalokuva) ja Night Lapse
Photo (Yöintervallikuvaus). Kullakin kuvaustilalla on omat asetuksensa.
TIME LAPSE VIDEO (INTERVALLIVIDEO)
Time Lapse Video (Intervallivideo) -tilassa kamera luo videon tietyin
aikavälein otetuista kuvista. Voit tallentaa intervallisisältöä videoksi ja
katsoa tai jakaa sen välittömästi.
Oletusarvoisesti intervallivideon resoluutio on 4K ja aikaväli 0,5 sekuntia.
Intervallivideo tallennetaan ilman ääntä. Lisätietoja on
seuraavissa kohdissa:

Photo (Valokuva) -tilassa RAW-muoto on käytettävissä Photo
(Valokuva)- ja Night (Yökuvaus) -kuvaustiloissa seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta:
• High Dynamic Range (Laaja dynaaminen alue) -asetus on
poistettava käytöstä.
• FOV-asetuksena on oltava Wide (Laaja).
• Zoomaus on poistettava käytöstä.
• RAW Format (RAW-muoto) -asetus ei ole käytettävissä jatkuvan
kuvauksen aikana (eli kun Shutter (Suljin) -painiketta pidetään
painettuna kameran ollessa Photo-tilassa).

TIME LAPSE PHOTO (INTERVALLIVALOKUVA)
Time Lapse Photo (Intervallivalokuva) -tilassa kamera ottaa sarjan
valokuvia tietyin aikavälein. Tämän tilan avulla voit ottaa valokuvia mistä
tahansa aktiviteetista ja valita parhaat kuvat myöhemmin.

Asetusvaihtoehdot ovat oletusarvoisesti valittu Off (Ei käytössä) ja On
(Käytössä). Ohjeet tämän lisäasetuksen määrittämiseen ovat kohdassa
Siirtyminen kosketusnäytöllä (sivu 18).

Oletusarvoisesti Time Lapse Photo (Intervallivalokuva) -tilan FOVasetuksena on Wide (Laaja) ja Interval (Aikaväli) -asetuksena 0,5 sekuntia.
Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

PRO-VINKKI: .gpr-muotoiset kuvat tallennetaan samaan sijaintiin
ja samalla nimellä kuin .jpg-kuvat. Voit käyttää niitä asettamalla
microSD-kortin kortinlukijaan ja etsimällä tiedostot tietokoneen
resurssienhallinnasta.

Intervallivideon resoluutio (sivu 67)
Interval (Aikaväli) (intervalli) (sivu 69)
Field of View, FOV (Kuvausala) (intervalli) (sivu 70)

Interval (Aikaväli) (intervalli) (sivu 69)
Field of View, FOV (Kuvausala) (intervalli) (sivu 70)
Protune (sivu 77)
RAW Format (RAW-muoto) (intervalli) (sivu 71)
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TIME LAPSE (INTERVALLI) -TILA:
KUVAUSTILAT

TIME LAPSE (INTERVALLI) -TILA:
ASETUKSET

NIGHT LAPSE PHOTO (YÖINTERVALLIKUVAUS)
Night Lapse Photo (Yöintervallikuvaus) -tilassa kamera ottaa sarjan
valokuvia määrätyin aikavälein tilanteessa, jossa valoa on vain vähän.
Heikossa valaistuksessa suljin pysyy avoinna tavallista pidempään
päästääkseen läpi enemmän valoa.

INTERVALLIVIDEON RESOLUUTIO
Time Lapse (Intervalli) -tilassa resoluutio ja kuvausala (FOV) koskevat vain
Time Lapse Video (Intervallivideo) -kuvaustilaa.

Night Lapse Photo (Yöintervallikuvaus) -tilassa FOV-asetuksena on
oletusarvoisesti Wide (Laaja) ja sekä Interval (Aikaväli)- että Shutter
(Suljin) -asetuksena on Auto (Automaattinen). Lisätietoja on
seuraavissa kohdissa:
Shutter (Suljin) (intervalli) (sivu 68)
Interval (Aikaväli) (intervalli) (sivu 69)
Field of View, FOV (Kuvausala) (intervalli) (sivu 70)

Videoresoluutio kuvaa videokuvan vaakasuuntaisten linjojen määrää.
Suuri resoluutio lisää kuvan yksityiskohtaisuutta ja selkeyttä. Näin
ollen 2,7K-resoluutioista videota pidetään laadukkaampana kuin
1080p-resoluutioista, koska edellisessä on 2 704 linjaa, joista kunkin leveys
on 1 520 pikseliä. (1080p-videossa on 1 920 vaakasuuntaista linjaa, joista
kunkin leveys on 1 080 pikseliä.)
Kuvausala (FOV) osoittaa, kuinka suuren osan näkymästä (asteina
mitattuna) kameran linssi tallentaa. Wide (Laaja) kuvausala tallentaa
laajimman näkymän.
Intervallivideon mahdolliset resoluutiot ovat 4K, 2,7K 4:3 ja 1080p.

Protune (sivu 77)
RAW Format (RAW-muoto) (intervalli) (sivu 71)
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TIME LAPSE (INTERVALLI) -TILA:
ASETUKSET
SHUTTER (SULJIN)
Time Lapse (Intervalli) -tilassa tämä asetus koskee vain Night Lapse
Photo (Yöintervallikuvaus) -kuvaustilaa. Shutter (Suljin) -asetuksen
avulla voit määrittää ajan, jonka suljin on avoinna. Oletusasetuksena on
Auto (Automaattinen).
Tämän taulukon avulla voit valita aktiviteettiisi parhaiten
sopivan asetuksen:
Asetukset

Esimerkit

Auto
(Automaattinen)
(enintään 2 s)

Auringonnousu, auringonlasku, aamurusko,
iltarusko, iltahämärä, yö

2 s, 5 s, 10 s, 15 s

Aamurusko, iltarusko, iltahämärä, yöliikenne,
maailmanpyörä, ilotulitus, valomaalaus

20 s

Yötaivas (jossa valoa)

30 s

Tähtitaivas, Linnunrata (ei lainkaan valoa)

PRO-VINKKI: Käyttäessäsi Night Lapse Photo (Yöintervallikuvaus) -tilaa
voit vähentää kuvan epätarkkuutta asettamalla kameran jalustalle tai
muulle vakaalle, liikkumattomalle alustalle.

TIME LAPSE (INTERVALLI) -TILA:
ASETUKSET
INTERVAL (AIKAVÄLI)
Interval (Aikaväli) -asetus määrittää kahden peräkkäisen kuvan ottamisen
välillä kuluvan ajan.
Intervallivalokuvan ja intervallivideon aikavälit
Time Lapse Video (Intervallivideo) -tilassa käytettävät aikavälit ovat 0,5
(oletus), 1, 2, 5, 10, 30 ja 60 sekuntia.
Aikaväli

Esimerkit

0,5–2 sekuntia

Lainelautailu, pyöräily tai muu urheilu

2 sekuntia

Vilkas kadunkulma

5–10 sekuntia

Pilvet tai pitkäkestoiset ulkoilmanäkymät

10–60 sekuntia

Pitkäkestoiset aktiviteetit, kuten rakentaminen
tai taideteoksen valmistaminen

Yöintervallikuvauksen aikavälit
Interval (Aikaväli) -asetus määrittää nopeuden, jolla kamera ottaa
valokuvia. Yöintervallikuvauksen mahdolliset aikaväliarvot ovat Auto
(Automaattinen), 4, 5, 10, 15, 20 ja 30 sekuntia sekä 1, 2, 5, 30 ja
60 minuuttia.
Oletusarvona on Auto (Automaattinen), eli aikaväli määritetään Shutter
(Suljin) -asetuksen mukaan. Esimerkiksi jos Shutter (Suljin) -asetukseksi
on määritetty 10 sekuntia ja Interval (Aikaväli) -asetuksena on Auto
(Automaattinen), kamera ottaa kuvan 10 sekunnin välein.
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TIME LAPSE (INTERVALLI) -TILA:
ASETUKSET
Aikaväli

Esimerkit

Auto
(Automaattinen)

Soveltuu hyvin kaikille valotusajoille. Ottaa
kuvan mahdollisimman nopeasti Shutter (Suljin)
-asetuksen mukaan.

4–5 sekuntia

Kaupunkimaisema iltavalaistuksessa,
katuvalaistus tai näkymät, joissa on liikettä

10–15 sekuntia

Hämärä valaistus ja hitaasti muuttuva
näkymä, esimerkiksi yötaivaalla kulkevat pilvet
ja kirkas kuu

20–30 sekuntia

Erittäin heikko valaistus tai erittäin hitaasti
muuttuva näkymä, esimerkiksi tähtitaivas lähes
pimeässä ympäristössä kuvattaessa

FIELD OF VIEW, FOV (KUVAUSALA)
Kamerassa on kaksi intervallikuvaukseen sopivaa FOV-asetusvaihtoehtoa.
FOV-asetus

Kuvaus

Wide (Laaja)

Laajin kuvausala. 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.)

Linear (Lineaarinen)

Tämä on keskitason kuvausala-asetus, joka ei
aiheuta kalansilmävääristymää. Sopii hyvin
ilmakuvaukseen ja muuhun perinteisempää
näkökulmaa edellyttävään kuvaamiseen.
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TIME LAPSE (INTERVALLI) -TILA:
LISÄASETUKSET
PROTUNE
Time Lapse (Intervalli) -tilassa Protune on käytettävissä, kun kuvaustilana
on Time Lapse Photo (Intervallivalokuva) tai Night Lapse Photo
(Yöintervallikuvaus). Tarkempia tietoja Protune-asetuksista on kohdassa
Protune (sivu 77).
RAW FORMAT (RAW-MUOTO)
Kun tämä asetus on käytössä, kaikista otetuista valokuvista tallennetaan
myös .jpg-kuva, jota voi tarkastella saman tien kameralla ja jonka voi jakaa
GoPro-sovellusta käyttämällä. RAW-kuvat tallennetaan .gpr-tiedostoina,
jotka perustuvat Adoben .dng-muotoon. Näitä tiedostoja voi käyttää
Adobe Camera Raw (ACR) -ohjelmiston versiolla 9.7 tai sitä uudemmalla
versiolla. Muita mahdollisia ohjelmistoja ovat Adobe Photoshop Lightroom
CC (2015.7 tai uudempi) ja Adobe Photoshop Lightroom 6 (versio 6.7
tai uudempi).
Time Lapse (Intervalli) -tilassa RAW-muoto on käytettävissä, kun
kuvaustilana on Time Lapse Photo (Intervallivalokuva) tai Night Lapse
Photo (Yöintervallikuvaus) seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
• High Dynamic Range (Laaja dynaaminen alue) -asetus on
poistettava käytöstä.
• FOV-asetuksena on oltava Wide (Laaja).
• Zoomaus on poistettava käytöstä.
• Time Lapse Photo (Intervallivalokuva) -tilassa Interval (Aikaväli)
-asetuksen on oltava vähintään 5 sekuntia.
• Night Lapse Photo (Yöintervallikuvaus) -tilassa Shutter (Suljin)
-asetuksen on oltava vähintään 5 sekuntia.
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TIME LAPSE (INTERVALLI) -TILA:
LISÄASETUKSET
Asetusvaihtoehdot ovat oletusarvoisesti valittu Off (Ei käytössä) ja On
(Käytössä). Ohjeet tämän lisäasetuksen määrittämiseen ovat kohdassa
Siirtyminen kosketusnäytöllä (sivu 18).
PRO-VINKKI: .gpr-muotoiset kuvat tallennetaan samaan sijaintiin
ja samalla nimellä kuin .jpg-kuvat. Voit käyttää niitä asettamalla
microSD-kortin kortinlukijaan ja etsimällä tiedostot tietokoneen
resurssienhallinnasta.

EDISTYNYT KÄYTTÖ
ZOOMAUS
Zoom-asetuksen avulla voit määrittää, kuinka lähellä tai kaukana kohde
näkyy videossa tai valokuvassa. Oletusarvoisesti zoomaus ei ole käytössä.
Zoomaustason säätäminen
1. Valitse FOV.
2. Siirrä liukusäädintä ylös- tai alaspäin haluamallesi zoomaustasolle.
3. Poistu asetuksesta napauttamalla näyttöä. Määrittämäsi taso koskee
vain käytössä olevaa kuvaustilaa ja pysyy käytössä, kunnes vaihdat
kuvaustilaa tai sammutat kameran.

Normal

Wide

Superview

Tämä asetus on käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta:
• Zoomaus on käytettävissä kaikilla videoresoluutioilla lukuun ottamatta
seuraavia: 4K, 4K 4:3, 2,7K120 ja 1080p240.
• Zoomaus ei ole käytettävissä, kun FOV-asetuksena on SuperView.
• Valokuvaustiloissa zoomaus on käytettävissä vain, kun RAW Format
(RAW-muoto) ja Valotuksen säätö ovat poissa käytöstä.
• Zoomaustasoa ei voi muuttaa videon tallentamisen aikana.
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EDISTYNYT KÄYTTÖ

EDISTYNYT KÄYTTÖ

Valotuksen säätö
Kamera määrittää sopivan valotustason oletusarvoisesti koko kuvan
mukaan. Valotuksen säätö -asetuksen 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.

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

Kun muutat tätä asetusta, näet vaikutuksen välittömästi kosketusnäytöltä.
Jos vaihdat kuvaustilaa, kamera siirtyy taas määrittämään valotustason
koko kuva-alan perusteella.
Valotuksen säätö -asetuksen käyttäminen Auto Exposure
(Automaattinen valotus) -toiminnon avulla
Kun tämä asetus on käytössä, kamera säätää valotuksen aina valitsemasi
kosketusnäytön alueen mukaan, riippumatta siitä, mitä kyseisellä
alueella on.
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 [
].

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. Muuta Auto Exposure (Automaattinen valotus) -asetus Locked
Exposure (Lukittu valotus) -asetukseksi napauttamalla sitä.
4. Tarkista, että valotus on kohdallaan, ja lukitse se valitsemalla oikeasta
alakulmasta [
].

AUTO EXPOSURE
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EDISTYNYT KÄYTTÖ

Valotuksen säätö -asetuksen peruuttaminen
Valotuksen säätö -asetus peruutetaan automaattisesti, kun vaihdat
kuvaustilaa tai käynnistät kameran uudelleen. Voit myös peruuttaa
asetuksen manuaalisesti (ohjeet alla). Kun peruutat aiemmin määrittämäsi
valotusasetuksen, kamera siirtyy taas määrittämään valotustason koko
kuva-alan perusteella.
1. Paina kosketusnäyttöä, kunnes neliömäinen reunus kutistuu
näytön keskelle.
].
2. Valitse vasemmasta alakulmasta [

PROTUNE
Protune hyödyntää kameran koko potentiaalin ja takaa upean
kuvanlaadun, elokuvateatteritasoisen videon ja ammattilaistuotantoihin
sopivat valokuvat. Protune tarjoaa sisällöntuottajille ennennäkemätöntä
joustavuutta ja työnkulun tehokkuutta.

PRO-VINKKI: Lisätietoja valotuksen lisäasetuksista on kohdassa
Exposure Value Compensation (Valotuksen kompensointi) (sivu 81).

Protune on yhteensopiva ammattitason värinkorjaustyökalujen ja videonja kuvankäsittelyohjelmien kanssa (esimerkiksi Quik-työpöytäsovellus).
Protunen avulla voit hallita värejä, valkotasapainoa, suljinnopeutta ja
monia muita asetuksia manuaalisesti ja hyödyntää näin videomateriaalien
ja valokuvien edistyneitä säätö- ja muokkausmahdollisuuksia.
Protune
Protune on käytettävissä lisäasetuksena kaikissa kuvaustiloissa Looping
(Silmukkatallennus)- ja Time Lapse Video (Intervallivideo) -tiloja lukuun
ottamatta. Ohjeet tämän lisäasetuksen määrittämiseen ovat kohdassa
Siirtyminen kosketusnäytöllä (sivu 18). Asetusvaihtoehdot ovat
oletusarvoisesti valittu Off (Ei käytössä) ja On (Käytössä). Kun Protune
]-kuvake.
on käytössä, kameran näytöissä näkyy [
Jotkin Protune-asetukset eivät ole käytettävissä, kun Valotuksen säätö
on käytössä. Protune on käytettävissä kaikilla videoresoluutioilla.
Protune-asetuksiin tehdyt muutokset otetaan käyttöön vain siinä
kuvaustilassa, jossa ne on tehty. Esimerkiksi valkotasapainon
muuttaminen Night (Yökuvaus) -tilassa ei vaikuta Burst (Kuvasarja)
-tilan valkotasapainoasetukseen.
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Color (Väri)

ISO Minimum (Pienin ISO-arvo)

Color (Väri) -asetuksen avulla voit säätää videon tai valokuvien väriprofiilia.
Kun muutat tätä asetusta, näet vaikutuksen välittömästi kosketusnäytöltä.
Väriasetus

Käytettävä väriprofiili

GoPro Color
(GoPro-väri) (oletus)

GoPron värikorjattu profiili (samat upeat värit
kuin silloin, kun Protune ei ole käytössä)

Flat (Tasainen)

Neutraali väriprofiili, jonka värejä voi korjata
sopimaan yhteen muulla laitteistolla kuvatun
aineiston kanssa. Tarjoaa enemmän joustavuutta
jälkituotantoon. Flat (Tasainen) -asetuksen
värikäyrä on pitkä, joten se tallentaa tavallista
enemmän yksityiskohtia varjoisilta ja kirkkaasti
valaistuilta alueilta.

ISO Maximum (Suurin ISO-arvo)
ISO Minimum (Pienin ISO-arvo)- ja ISO Maximum (Suurin ISO-arvo)
-asetusten avulla voit määrittää kameran herkkyystason valon ja kohinan
suhteen. ISO-asetukset luovat tasapainon kirkkauden ja siitä aiheutuvan
kohinan välille. Kohina tarkoittaa kuvan rakeisuutta.
Heikossa valaistuksessa suuri ISO-arvo tuottaa kirkkaan kuvan mutta
lisää samalla kohinan määrää. Pieni ISO-arvo tuottaa tummemman kuvan,
jossa on vähemmän kohinaa. Kun muutat tätä asetusta, näet vaikutuksen
välittömästi kosketusnäytöltä. ISO Maximum (Suurin ISO-arvo) -asetuksen
oletusarvo on videoille 1600 ja valokuville 3200. ISO Minimum (Pienin ISOarvo) -asetuksen oletusarvo on 100.

100
White Balance (Valkotasapaino)
White Balance (Valkotasapaino) -asetuksen avulla voit säätää videon
ja valokuvien värilämpötilaa kylmiin tai lämpimiin valaistusolosuhteisiin
sopivaksi. Kun muutat tätä asetusta, näet vaikutuksen välittömästi
kosketusnäytöltä.
Asetusvaihtoehdot ovat Auto (Automaattinen) (oletus), 2300K, 2800K,
3200K, 4000K, 4500K, 5500K, 6000K, 6500K ja Native (Alkuperäinen).
Alhaiset arvot tarkoittavat lämpimämpiä sävyjä.
Jos valitset Native (Alkuperäinen) -asetuksen, kuvakennolta
tallennettavaan tiedostoon tehdään mahdollisimman vähän värikorjauksia,
jolloin kuvaa voidaan käsitellä tarkemmin jälkituotannon aikana.
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200

400

Tummempi kuva
Vähemmän kohinaa

800

1600

3200

6400

Kirkkaampi kuva
Enemmän kohinaa

Video- ja Photo (Valokuva) -kuvaustiloissa ISO-arvo valitaan Shutter
(Suljin) -asetuksen mukaan (Protunessa). Valitsemasi ISO Maximum
(Suurin ISO-arvo) -asetus määrittää suurimman kameran käyttämän
ISO-arvon. Käytetty ISO-arvo voi olla pienempikin,
valaistusolosuhteista riippuen.
PRO-VINKKI: Jos haluat lukita ISO-asetuksen tiettyyn arvoon, määritä
ISO Minimum (Pienin ISO-arvo) ja ISO Maximum (Suurin ISO-arvo)
-asetuksiksi sama arvo.
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Exposure Value Compensation, EV Comp
(Valotuksen kompensointi)

Shutter (Suljin)
Protunen Shutter (Suljin) -asetus koskee vain Video- ja Photo (Valokuva)
-kuvaustiloja. Tämä asetus määrittää ajan, jonka suljin on avoinna. Kun
muutat tätä asetusta, näet vaikutuksen välittömästi kosketusnäytöltä.
Oletusasetuksena on Auto (Automaattinen).
Photo (Valokuva) -tilassa asetusvaihtoehdot ovat Auto (Automaattinen),
1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 ja 1/2000 sekuntia.
Videotilassa asetusvaihtoehdot vaihtelevat FPS-asetuksen mukaan
(katso alla).

Exposure Value Compensation (Valotuksen kompensointi) -asetus
vaikuttaa videon tai valokuvan kirkkauteen. Tätä asetusta säätämällä
voit parantaa kuvan laatua kuvatessasi ympäristöissä, joissa
valaistusolosuhteet vaihtelevat suuresti.
Asetusvaihtoehdot ovat –2,0–+2,0. Oletusasetuksena on 0.
Kun muutat tätä asetusta, näet vaikutuksen välittömästi kosketusnäytöltä.
Korkeat arvot tuottavat kirkkaamman kuvan.

Asetukset

Esimerkki 1:
1080p30

Esimerkki 2:
1080p60

Videotilassa tämä asetus on käytettävissä vain, jos Shutter (Suljin)
-asetukseksi on määritetty Auto (Automaattinen).

Auto (Automaattinen)

Auto
(Automaattinen)

Auto
(Automaattinen)

Lisätietoja valotuksen määrittämisestä tietyn kuvan alueen perusteella on
kohdassa Valotuksen säätö (sivu 74).

1/FPS

1/30 s

1/60 s

1/(2 x FPS)

1/60 s

1/120 s

1/(4 x FPS)

1/120 s

1/240 s

1/(8 x FPS)

1/480 s

1/960 s

PRO-VINKKI: Käyttäessäsi Shutter (Suljin) -asetusta voit vähentää
videon tai valokuvan epätarkkuutta asettamalla kameran jalustalle tai
muulle vakaalle, liikkumattomalle alustalle.
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PRO-VINKKI: Exposure Value Compensation (Valotuksen kompensointi)
säätää kirkkautta valitun ISO-asetuksen määrittämien rajojen sisällä. Jos
kirkkaus on heikossa valaistuksessa jo ISO-asetuksen mukainen, Exposure
Value Compensation (Valotuksen kompensointi) -arvon kasvattamisella
ei ole vaikutusta. Tällöin voit lisätä kirkkautta valitsemalla suuremman
ISO-arvon.
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EDISTYNYT KÄYTTÖ
Sharpness (Terävyys)
Sharpness (Terävyys) -asetuksella hallitaan videomateriaalin tai valokuvien
yksityiskohtien laatua. Asetusvaihtoehdot ovat High (Korkea) (oletus),
Medium (Keskitaso) ja Low (Alhainen).

EDISTYNYT KÄYTTÖ
Asetusvaihtoehto

Kuvaus

Med (Keskitaso)

Käsitellään Manual Audio Control (Manuaalinen
ääniasetusten hallinta) -asetuksen mukaan (tuuli
ja/tai stereoääni). Jos Manual Audio Control
(Manuaalinen ääniasetusten hallinta) -asetus ei
ole käytössä, kamera vaihtaa automaattisesti
tuulisuodattimen ja stereoäänen välillä.

High (Korkea)

Käytetään täyttä äänenkäsittelyä (automaattinen
vahvistus ja AAC-koodaus).

Kun muutat tätä asetusta, näet vaikutuksen välittömästi kosketusnäytöltä.
PRO-VINKKI: Jos aiot lisätä terävyyttä editoinnin aikana, valitse
asetuksen arvoksi Low (Alhainen).
RAW Audio (RAW-ääni)
Tämä asetus koskee vain Video-kuvaustilaa. Kun se on käytössä, videosta
luodaan erillinen .wav-tiedosto tavanomaisen .mp4-äänitiedoston
lisäksi. Voit valita RAW-ääniraidan käsittelytason. Tämä asetus on
hyödyllinen silloin, kun haluat erillisen .wav-tiedoston jaettavaksi tai
jälkituotantokäyttöä varten.
Asetusvaihtoehto

Kuvaus

Off (Ei käytössä)
(oletus)

Erillistä .wav-tiedostoa ei luoda.

Low (Alhainen)

Käsitellään vain vähän. Erinomainen vaihtoehto, jos
jälkituotantoon sisältyy äänenkäsittelyä.
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PRO-VINKKI: .wav-muotoiset äänitiedostot tallennetaan samaan sijaintiin
ja samalla nimellä kuin .mp4-tiedostot. Voit käyttää niitä asettamalla
microSD-kortin kortinlukijaan ja etsimällä tiedostot tietokoneen
resurssienhallinnasta.
Reset (Nollaa)
Tämä toiminto palauttaa kaikki Protune-asetukset oletusarvoisiksi.
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ÄÄNILAITTEESEEN YHDISTÄMINEN

GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN

Lisämikrofoni tai muu laite voi parantaa tallennettavan videon äänenlaatua.
1. Yhdistä äänilaite kameran USB-C-liitäntään GoPron 3,5 mm:n
Pro-mikrofonisovittimella (myydään erikseen).
2. Pyyhkäise kameran päänäytössä alas.
3. Valitse Preferences (Asetukset) > Audio Input (Äänitulo).
4. Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.

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

Asetusvaihtoehto

Kuvaus

Standard Mic
(Vakiomikrofoni)
(oletus)

Tukee virtalähteettömiä mikrofoneja

Standard Mic+
(Vakiomikrofoni+)

Tukee virtalähteettömiä mikrofoneja ja tarjoaa
20 dB:n tehostuksen

Powered Mic
(Virtalähteellä
varustet tu
mikrofoni)

Tukee virtalähteellä varustettuja mikrofoneja

Powered Mic+
(Virtalähteellä
varustet tu
mikrofoni+)

Tukee virtalähteellä varustettuja mikrofoneja ja
tarjoaa 20 dB:n tehostuksen

Line In (Tulolinja)

Tukee linjatasoista syöttöä muista äänilaitteista
(esimerkiksi miksauslaite, kitaran esivahvistin tai
karaokelaitteisto)

Huom. Jos et ole varma, mikä vaihtoehto on oikea, tutustu mikrofonin
valmistajan ohjeisiin.

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 GoPro-sovellus tai
Quik-työpöytäsovellus yhdistetään kameraan. Voit kuitenkin tarvittaessa
muuttaa näitä asetuksia myös manuaalisesti.
Huom. Jos kamerasta poistetaan akku pitkäksi aikaa, päivämäärä ja aika on asetettava
uudelleen (automaattisesti tai manuaalisesti).

DATE FORMAT (PÄIVÄYKSEN MUOTO)
Päiväyksen muoto määräytyy automaattisesti valitun kieliasetuksen
mukaan. Voit kuitenkin tarvittaessa muuttaa asetusta myös
manuaalisesti. Asetusvaihtoehdot ovat DD.MM.YY (PP.KK.VV), MM.DD.
YY (KK.PP.VV) ja YY.MM.DD (VV.KK.PP).
BEEP VOLUME (ÄÄNIMERKIN 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.
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GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN

GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN

DEFAULT MODE (OLETUSTILA)
Tämä asetus määrittää kuvaustilan, johon GoPro siirtyy oletusarvoisesti
käynnistettäessä. Asetusvaihtoehdot ovat Video (oletus), Time
Lapse Video (Intervallivideo), Looping (Silmukkatallennus), Photo
(Valokuva), Night (Yökuvaus), Burst (Kuvasarja), Time Lapse Photo
(Intervallivalokuva) ja Night Lapse Photo (Yöintervallikuvaus).

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

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. Ääniohjaus ei ole käytettävissä, kun kameran virta on katkaistu, ellei Wake On
Voice (Herää äänikomennosta) -asetusta ole otettu käyttöön. Kun käytät ääniohjausta,
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
ääniohjausta voi edelleen käyttää.
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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.

AUTO LOCK (AUTOMAATTINEN LUKITUS)
Tämä toiminto lukitsee kosketusnäytön, jotta asetukset eivät pääse
muuttumaan vahingossa. Asetus on oletusarvoisesti poissa käytöstä.
• Voit ottaa Auto Lock (Automaattinen lukitus) -toiminnon käyttöön
pyyhkäisemällä alas ja napauttamalla [ ]-kuvaketta. Jos haluat
avata näytön lukituksen tilapäisesti, pyyhkäise alas ja napauta
kosketusnäyttöä.
• Voit poistaa Auto Lock (Automaattinen lukitus) -toiminnon käytöstä
pyyhkäisemällä alas ja napauttamalla [
]-kuvaketta.
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GOPRO-KAMERAN MUKAUTTAMINEN

TÄRKEÄT VIESTIT

GPS
Tämä toiminto tallentaa sijainnin, jossa videosi ja valokuvasi on otettu. Voit
tarkastella videoiden tai valokuvien GPS-tietoja yhteensopivalla työpöytätai mobiilisovelluksella. Tarkempia tietoja on osoitteessa gopro.com/help.

LÄMPÖTILAKUVAKE

LANGUAGE (KIELI)
Tällä asetuksella määritetään kameran käyttämä kieli.
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 PohjoisAmerikan televisiot).

PAL

Tämä asetus soveltuu videon toistamiseen
PAL-televisiossa (useimmat muualla kuin
Pohjois-Amerikassa sijaitsevat televisiot).
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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 se sammuu tarvittaessa.
TIEDOSTONKORJAUSKUVAKE
Jos tallentaminen 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. Kamerassa on oltava
microSD-, microSDHC- tai microSDXC-kortti
(myydään erikseen), jotta sillä voi tallentaa
videoita tai valokuvia.

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.
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KAMERAN NOLLAAMINEN

KIINNITYS

GOPRO-KAMERAN UUDELLEENKÄYNNISTYS
Jos kamera ei vastaa, katkaise siitä virta painamalla Mode (Tila)
] 8 sekunnin ajan ja käynnistä se sitten uudelleen. Kaikki
-painiketta [
asetukset pysyvät muistissa.

1

2

KAIKKIEN ASETUSTEN PALAUTTAMINEN OLETUSARVOISIKSI
Tämä toiminto palauttaa kaikki kameran asetukset oletusarvoisiksi lukuun
ottamatta päivämäärää, kellonaikaa, kameran nimeä ja salasanaa, kieltä
ja videomuotoa.
1. Pyyhkäise päänäytössä alas.
2. Valitse Preferences (Asetukset) > Camera Defaults (Kameran
oletukset) ja valitse sitten Reset (Nollaa).

3

4

YHTEYKSIEN NOLLAAMINEN
Tämä toiminto tyhjentää yhteysluettelon ja palauttaa kameran
salasanan. Jos yhteydet nollataan, laitteet on yhdistettävä
uudelleen GoPro-kameraan.
1. Pyyhkäise päänäytössä alas.
2. Valitse Connections (Yhteydet) > Reset Connections (Nollaa yhteydet)
ja sitten Reset (Nollaa).
TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN
Voit nollata kaikki asetukset, katkaista yhteydet ja poistaa kameran GoPro
Plus -tililtä alla olevia ohjeita noudattamalla. Tämä toiminto on hyödyllinen,
jos myyt kamerasi ja haluat palauttaa sen alkuperäiseen tilaan.
Huom. Tämä toiminto ei vaihda kameran ohjelmistoversiota.

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 9).
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1. The Frame -kehys
2. Kiinnitysnivel

3. Sormiruuvi
4. Kaarevat ja litteät
tarrakiinnikkeet

THE FRAME -KEHYS
The Frame -kehys (HERO6 Black / HERO5 Black -kameroille) suojaa
kameraa, jos se putoaa, joten The Frame -kehystä kannattaa
käyttää joidenkin aktiviteettien aikana, vaikka kameraa ei
kiinnitettäisikään mihinkään.
HERO6 Black on vedenpitävä 10 metriin (33 jalkaan) asti, kun mikään
luukku ei ole avoinna. Kameraa voi siis käyttää vedessä tai veden
tuntumassa ilman lisäkoteloa.
HUOMAUTUS: The Frame -kehys ei lisää kameran vedenpitävyyttä.
PRO-VINKKI: Käytä vesiaktiviteeteissa kamerahihnaa ja Floaty-kelluketta,
jotta kamera ei pääse uppoamaan (molemmat myydään erikseen).
Lisätietoja on osoitteessa gopro.com.
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KIINNITYS
KAMERAN KIINNITTÄMINEN KIINNIKKEISIIN
Jotta voit kiinnittää kameran kiinnikkeeseen, tarvitset The Frame
-kehyksen (HERO6 Black / HERO5 Black -kameroille) 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.

2. Kiinnitä The Frame -kehys kiinnitysniveleen.

KIINNITYS
3. Jos haluat kiinnittää kameran tarrakiinnikkeellä, noudata kohdan
Kiinnitysohjeita (sivu 93) ohjeita.
4. 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 HERO6 Black -kameran ylösalaisin, kamera
muuttaa kuvan suunnan automaattisesti oikein päin. Lisätietoja on
kohdassa Auto-Rotation (Automaattinen kierto) (sivu 87).
KIINNITYSOHJEITA
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
kuvioituihin pintoihin ei muodostu riittävän lujaa sidosta. Kun kiinnität
kiinnikkeen, paina se lujasti paikalleen ja varmista, että se kiinnittyy
koko pinnastaan.

92

93

KIINNITYS
• 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.

SIVULUUKUN IRROTTAMINEN
Joissakin tilanteissa, esimerkiksi kun The Frame -kehykseen sijoitettu
kamera on ladattava tai yhdistettävä ääni- tai HDMI-lisälaitteeseen tai
GoPro-drooniin, 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. Paina lukituksen avauspainiketta ja liu’uta luukku auki.
2. Vedä luukku irti kamerasta.

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

Lisätietoa kiinnikkeistä on osoitteessa gopro.com.
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.
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SIVULUUKUN IRROTTAMINEN

KUNNOSSAPITO

SIVULUUKUN KIINNITTÄMINEN UUDELLEEN
1. Paina lukituksen avauspainiketta ja vedä salpaosaa ulospäin.

Noudata seuraavia ohjeita, jotta kamerasi toimii parhaalla
mahdollisella tavalla:
• Kamera on vedenpitävä 10 metriin (33 jalkaan) asti – koteloa ei tarvita.
Varmista, että mikään luukku 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 luukku, varmista ensin, että kameran
pinnalla ei ole vettä tai likaa. Huuhtele kamera tarvittaessa raikkaalla
vedellä ja kuivaa se liinalla.
• Jos luukku tai sen 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.
• Puhdista linssi ja linssinsuojus pyyhkimällä ne pehmeällä,
nukkaamattomalla liinalla. Jos linssin ja suojarenkaan väliin kerääntyy
likaa, poista se vedellä tai puhaltamalla. Älä työnnä vieraita esineitä
linssin läheisyyteen.

2. Paina salpa pieneen hopeiseen säppiin.
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TIETOJA AKUSTA
AKUN KESTON PIDENTÄMINEN
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.
• Poista GPS käytöstä.
• Kuvaa videot alhaisella kuvataajuudella ja resoluutiolla.
• Poista Protune käytöstä.
• Käytä seuraavia asetuksia:
• QuikCapture (sivu 29)
• Screensaver (Näytönsäästäjä) (sivu 86)
• Auto Off (Automaattinen virrankatkaisu) (sivu 86)
• Brightness (Kirkkaus) (sivu 85)
TALLENTAMINEN 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.)

TIETOJA AKUSTA
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.

AKUN SÄILYTYS JA KÄSITTELY
Kamerassa on herkkiä osia, esimerkiksi akku. Älä altista kameraa hyvin
kylmille tai kuumille lämpötiloille. Alhaiset tai korkeat lämpötilat voivat
tilapäisesti lyhentää akun kestoa tai estää kameraa toimimasta kunnolla.
Vältä nopeita lämpötilan tai kosteuden muutoksia käyttäessäsi kameraa,
jotta sen pinnalle tai sisään ei tiivisty vettä.
Älä kuivaa kameraa tai akkua ulkoisilla lämmönlähteillä, kuten
mikroaaltouunilla tai hiustenkuivaajalla. 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.

Huom. Koska sivuluukku on avoinna, kamera ei ole vedenpitävä latauksen aikana.
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TIETOJA AKUSTA
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.

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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EN OLE VARMA, MITÄ ASETUKSIA MINUN PITÄISI KÄYTTÄÄ
Katso kohta Eri aktiviteetteihin sopivat asetukset (sivu 26).
GOPRO-KAMERA EI KÄYNNISTY
Varmista, että GoPro-kamera 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
ja 2 A.)
GOPRO-KAMERA EI REAGOI PAINIKKEIDEN PAINAMISEEN
Katso kohta GoPro-kameran uudelleenkäynnistys (sivu 90).
TOISTO TIETOKONEELLA ON NYKIVÄÄ
Toiston nykiminen ei tavallisesti johdu tiedostosta. Jos video nykii, syynä
on todennäköisesti jokin seuraavista:
• Videosoitin ei ole yhteensopiva. Kaikki videosoittimet eivät tue H.265/
HEVC- ja H.264-koodekkeja. Lataa Quik-työpöytäsovellus maksutta
osoitteesta gopro.com/apps. Käyttämällä aina uusinta versiota saat
parhaan tuloksen.
• Tietokone ei täytä HD-toiston vähimmäisvaatimuksia. Mitä korkeampia
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 720p60.
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ASIAKASTUKI

OLEN UNOHTANUT KAMERAN KÄYTTÄJÄNIMEN TAI SALASANAN
Pyyhkäise alas ja valitse Connections (Yhteydet) > Name & Password
(Nimi ja salasana).

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

EN TIEDÄ; MIKÄ OHJELMISTOVERSIO MINULLA ON KÄYTÖSSÄ
Pyyhkäise päänäytössä alas. Valitse sitten Preferences (Asetukset) >
About This GoPro (Tietoja tästä GoProsta). Näet käytössä olevan
ohjelmistoversion Version Number (Versionumero) -kohdasta.
EN LÖYDÄ KAMERAN SARJANUMEROA
Kameran sarjanumero on ilmoitettu seuraavissa paikoissa:
• kohdassa Preferences (Asetukset) > About This GoPro (Tietoja
tästä GoProsta)
• akkutilan sisällä (akku on ensin poistettava)
• kameran microSD-kortilla (MSC-kansiossa olevassa
version.txt-tiedostossa).

TAVARAMERKIT
GoPro, HERO, Session, Karma ja niiden logot ovat GoPro, Inc:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. © 2017 GoPro, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Valmistettu
Kiinassa. Hecho en China. Voit tutustua patenttitietoihin osoitteessa
gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA
94402, USA | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

Lisää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on osoitteessa
gopro.com/help.
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TÄLLÄ TUOTTEELLA ON RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS. TUOTETTA
SAA KÄYTTÄÄ VAIN SELLAISEN HEVC-SISÄLLÖN KANSSA, (1) JOKA
ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN, (2) JOTA EI
TARJOTA MYYNTIIN JA (3) JOKA ON TUOTTEEN OMISTAJAN LUOMAA.
TÄTÄ TUOTETTA EI SAA KÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN KOLMANNELTA
OSAPUOLELTA TILAAMAN TAI OSTAMAN KOLMANNEN OSAPUOLEN
LUOMAN HEVC-KOODATUN SISÄLLÖN KANSSA, ELLEI KÄYTTÄJÄ
OLE ERIKSEEN SAANUT SISÄLLÖN LISENSOIDULTA MYYJÄLTÄ LUPAA
KÄYTTÄÄ TUOTETTA KYSEISEN SISÄLLÖN KANSSA. JOS KÄYTÄT TÄTÄ
TUOTETTA HEVC-KOODATUN SISÄLLÖN KANSSA, TULKITSEMME,
ETTÄ HYVÄKSYT EDELLÄ KUVATUN RAJOITETUN KÄYTTÖOIKEUDEN.

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