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1. ชัตเตอร์ ปุ่ม [  ]

2. ไฟแสดงสถานะของกล้อง
3. หน้าจอสถานะกล้อง
4. ไมโครโฟน
5. ฝาข้าง

6. ปุ่มปลดล็อก
7. พอร์ตเชื่อมต่อ USB-C 

8. พอร์ต Micro HDMI  
(ไม่มีสายมากับกล้อง)

9. จอภาพแบบสัมผัส

ของคุณ HERO6 BLACK

10. ล�าโพง
11. โหมด ปุ่ม [  ]

12. แบตเตอรี่
13. ช่องใส่การ์ด microSD

14. ฝาแบตเตอรี่

ของคุณ HERO6 BLACK
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ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ยึดที่มีมาให้ในกล่อง สามารถดูได้ที่ การติดตัง้กล้อง 

(หน้า 88)
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ขอต้อนรับสู่ HERO6 Black ใหม่ของคุณ! มาเริ่มกันเลย

การ์ด MICROSD
คุณจ�าเป็นต้องใช้การ์ด microSD (มีจ�าหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อบันทึกวิดีโอและ
ภาพถ่ายต่าง ๆ 
กรุณาเลือกใช้การ์ดหน่วยความจ�าที่มียี่ห้อ และสามารถตอบสนองความต้องการ
เหล่านี:้
• microSD, microSDHC หรือ microSDXC

• Class 10 หรือ UHS-I เรตติง้ 

• ความจุไม่เกิน 256GB

ส�าหรับรายการของการ์ด microSD ที่แนะน�า สามารถดูได้ที่  
gopro.com/workswithgopro

หากการ์ดหน่วยความจ�าเต็มระหว่างการบันทึกภาพ กล้องของคุณจะหยุดการ
บันทึกภาพและแสดง FULL (เต็ม) บนจอภาพแบบสัมผัส

หมายเหตุ: โปรดระมัดระวังขณะจัดการการ์ดหน่วยความจ�า อย่าให้ตัวการ์ด
สัมผัสกับของเหลวหรือเศษฝุ่น เพื่อความระมัดระวัง กรุณาท�าการปิดกล้องก่อน
ท�าการใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจ�า ตรวจสอบค�าแนะน�าของผู้ผลิตการ์ดหน่วย
ความจ�าของคุณส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่ยอมรับได้

การใส่การ์ด microSD

1. กดปุ่ม ปลดปล็อก บนฝาปิดแบตเตอรี่ค้างไว้ แล้วเลื่อนเพื่อเปิดฝา 

เริ่มต้นการใช้งาน

2. สอดการ์ด microSD โดยหันสลากเข้าหาแบตเตอรี่ จากนัน้ปิดฝา 

 

  

การฟอร์แมตการ์ด microSD ของคุณใหม่ 
เพื่อสมรรถนะที่ดีที่สุด ฟอร์แมตการ์ด microSD ของคุณก่อนการใช้งานครัง้แรก
ทุกครัง้ เพื่อรักษาการ์ดให้อยู่ในสภาพดี ให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่อยู่เป็นประจ�า 
  

คุณสามารถฟอร์แมตการ์ดของคุณใหม่ได้ด้วยการปัดนิว้ลงด้านล่าง แล้วแตะ 
Preferences > Format SD Card > Delete

เริ่มต้นการใช้งาน

http://gopro.com/workswithgopro
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่
เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้กล้องใหม่ของคุณ ให้คุณชาร์จแบตเตอรี่
ให้เต็มก่อนเริ่มการใช้งานครัง้แรก 

1. กดปุ่ม ปลดปล็อก บนฝาปิดแบตเตอรี่ค้างไว้ แล้วเลื่อนเพื่อเปิดฝา 

 

2. ใส่แบตเตอรี่แล้วปิดฝา

เริ่มต้นการใช้งาน

3. กดปุ่ม ปลดล็อก บนฝาปิดด้านข้างค้างไว้ จากนัน้เลื่อนเพื่อเปิดฝา

4. ต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ชาร์จไฟ USB ด้วยสาย USB-C 
ที่มาพร้อมกับกล้อง ไฟสถานะกล้องจะติดระหว่างท�าการชาร์จ และจะดับลง
เมื่อการชาร์จเสร็จสิน้

 เมื่อท�าการชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์นัน้ได้
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานอยู่ หากไฟแสดงสถานะของกล้องไม่สว่างขึ้น ให้
ลองพอร์ต USB อ่ืน 

แบตเตอรี่จะชาร์จเต็ม 100% ในเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
เข้าไปอ่าน ขอ้มลูแบตเตอรี่ (หน้า 95) 

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: เพื่อการชาร์จที่เร็วขึ้น ใช้ Supercharger ของ  
GoPro (ขายแยกต่างหาก) และสายที่มีมาให้ และคุณสามารถชาร์จกล้องของคุณ
ด้วยที่ชาร์จติดผนังหรือที่ชาร์จในรถยนต์ที่ใช้ได้กับพอร์ต USB อีกด้วย

เริ่มต้นการใช้งาน
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เริ่มต้นการใช้งาน

อัพเดทซอฟต์แวร์กล้องของคุณ
เพื่อให้กล้อง GoPro ของคุณสามารถใช้ฟังก์ชันล่าสุด และมีประสิทธิภาพที่ยอด
เยี่ยม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องของคุณก�าลังใช้งานซอฟต์แวร์ล่าสุด 

การอัพเดทด้วย GoPro App
เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ GoPro App คุณจะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติเมื่อมี
อัพเดทพร้อมส�าหรับติดตัง้
1. ดาวน์โหลดแอพจาก Apple App Store หรือ Google Play

2. ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอในแอพเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ หากมี
ซอฟต์แวร์ให้อัพเดตแล้ว ตัวแอพจะแสดงขัน้ตอนการอัพเดตขึ้นมาให้ 

การอัพเดทด้วย แอพ������ส�าหรับเดสก์ท็อป
เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ แอพ ���� ส�าหรับเดสก์ท็อป คุณจะได้รับแจ้งโดย
อัตโนมัติเมื่อมีอัพเดทพร้อมส�าหรับติดตัง้
1. ดาวน์โหลด แอพ ���� ส�าหรับเดสก์ท็อป จาก gopro.com/apps

2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย USB-C ที่ได้รับ หากมี
ซอฟต์แวร์ให้อัพเดตแล้ว ตัวแอพจะแสดงขัน้ตอนการอัพเดตขึ้นมาให้

การอัพเดทด้วยตนเอง (ด้วยการ์ดรีดเดอร์/อะแดปเตอร์ส�าหรับการ์ด SD)

1. เยี่ยมชม gopro.com/update

2. เลือกกล้องของคุณ จากนัน้คลิกตัวเลือกส�าหรับอัพเดทกล้องด้วยตนเอง
3. ท�าตามขัน้ตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

เคล็ดลับมือโปร: คุณสามารถดูเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ของคุณได้ด้วยการ
ปัดนิว้ลงด้านล่างจากหน้าจอหลัก จากนัน้แตะ Preferences > About This GoPro

เริ่มต้นการใช้งาน

เปิด/ปิด กล้อง
การเปิดกล้อง:
กดปุ่ม โหมด [  ] เสยีงเตอืนของกล้องจะดงัขึ้นหลายครัง้พรอ้มไฟสถานะกล้อง
ที่กะพริบ เมื่อมีข้อมูลปรากฏขึ้นบนจอภาพแบบสัมผัสหรือหน้าจอสถานะกล้อง 
แสดงว่ากล้องนัน้ได้เปิดแล้ว

การปิดกล้อง:
กดปุ่ม โหมด [  ] ค้างไว้สองวินาที เสียงเตือนของกล้องจะดังขึ้นหลายครัง้
พร้อมไฟสถานะกล้องที่กะพริบ 

ค�าเตือน: โปรดระมัดระวังขณะใช้งาน GoPro ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของคุณ ให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคุณตลอดเวลาเพื่อ
หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทัง้ต่อตัวคุณ และผู้อื่น 

ปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นของคุณขณะใช้งาน GoPro ขาตัง้
กล้อง และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมไปถึงปฏิบัติตาม
กฎหมายความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพใน
พื้นที่เฉพาะบางแห่ง

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/update
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เริ่มต้นการใช้งาน

หน้าจอสถานะกล้อง
คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการตัง้ค่าปัจจุบันของคุณที่จอภาพด้านหน้า
ของกล้อง:

1

2

3

4 5

1. โหมดของกล้อง
2. การตัง้ค่า
3. จ�านวนของไฟล์ที่บันทึกไว้หรือระยะเวลาของวิดีโอ
4. หน่วยความจ�าในการ์ด microSD ที่เหลืออยู่
5. สถานะแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ไอคอนและการตัง้ค่าที่แสดงอยู่บนหน้าจอสถานะกล้องนัน้จะเปลี่ยนไปตามโหมดของ
กล้อง ที่แสดงข้างบนคือส�าหรับโหมดวิดีโอ

เริ่มต้นการใช้งาน

จอภาพแบบสัมผัส
หน้าจอหลักของจอภาพแบบสัมผัสมีรายละเอียดของโหมดและการตัง้ค่าต่าง ๆ ดัง
ต่อไปนี ้การตัง้ค่าที่ปรากฏอยู่บนจอจะเปลี่ยนไปตามโหมดของกล้อง 

WIDE
FOV

4k 60
FPSRES

100% 100%00:00 00:00
1

4

5

7

6

3

2

1. สถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
2. สถานะ GPS

3. สถานะของสื่อ* 

4. โหมดของกล้อง
5. เวลาที่เหลืออยู่/จ�านวนภาพที่ถ่ายไปแล้ว
6. สถานะแบตเตอรี่
7. การตัง้ค่าขัน้สูง (ไอคอน)

8. การตัง้ค่า

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้จอภาพแบบสัมผัสใต้น�้าได้

*ไอคอนจะมองเห็นได้เมื่อการ์ดหน่วยความจ�าของคุณมีภาพวิดีโออยู่เท่านัน้ ปัดนิว้ไปทางขวาเพื่อ
เข้าสู่วิดีโอและภาพถ่ายของคุณ

8
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เริ่มต้นการใช้งาน

จอภาพแบบสัมผัส ท่าทางการสัมผัส
ใช้ลักษณะการควบคุมเหล่านีเ้พื่อใช้งาน จอภาพแบบสัมผัส การปัดนิว้บนหน้าจอ
นัน้ท�าได้ด้วยการใช้นิว้ปัดจากตรงขอบของหน้าจอ

แตะ
ใช้ส�าหรับเลือกหัวข้อและเปิด/ปิดการตัง้ค่าต่าง ๆ

กดค้าง
เข้าสู่การตัง้ค่า การควบคุมค่ารับแสง

ปัดนิว้ไปทางซ้าย
ใช้ส�าหรับเข้าถึงการตัง้ค่าขัน้สูง (ถ้ามี) ของโหมดที่ก�าลัง
ใช้อยู่

ปัดนิว้ไปทางขวา
ใช้ส�าหรับเล่นไฟล์ภาพหรือวิดีโอ

ปัดนิว้ลงด้านล่าง
จากหน้าจอหลัก เป็นการเปิดเมนู การเชื่อมต่อ และ 
Preferences คุณจะกลับไปยังหน้าจอหลักหากท�าการปัด
นิว้ลงด้านล่างขณะอยู่ตรงหน้าจออื่น ๆ

เคล็ดลับมือโปร: คุณสามารถล็อกจอภาพแบบสัมผัสเพื่อป้องกันการป้อนข้อมูล
โดยไม่ได้ตัง้ใจ อ่านรายละเอียดได้ที่ ลอ็กอตัโนมตัิ (หน้า 84) 

โหมดต่าง ๆ 
HERO6 Black มีโหมดของกล้องสามโหมด: Video (วิดีโอ), Photo (ภาพถ่าย) และ 
Time Lapse (ไทม์แล็ปส์) 

Video (วิดิโอ) 
โหมดวิดีโอประกอบด้วยโหมดการบันทึกสองโหมด: Video (วิดีโอ) และ Looping 
(การถ่ายวน) คุณสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละโหมดการบันทึกเพิ่มเติมได้ที่ 
โหมดวิดโีอ: โหมดบันทึก (หน้า 45)

Photo (ภาพถ่าย)
โหมดภาพถ่ายประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: Photo (ภาพถ่าย), Burst 
(ถ่ายรัว) และ Night (กลางคืน) คุณสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละโหมดการ
บันทึกเพิ่มเติมได้ที่ โหมดรูปถ่าย: โหมดบันทึก (หน้า 57)

Time Lapse (ไทม์แล็ปส์)
โหมดไทม์แล็ปส์ประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: วิดีโอไทม์แล็ปส์ ภาพ
ถ่ายไทม์แล็ปส์ และภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ คุณสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละ
โหมดการบันทึกเพิ่มเติมได้ที่ โหมดไทมแ์ล็ปส์: โหมดบันทึก (หน้า 63)

สามารถดูแผนผังที่แสดงโหมดและการตัง้ค่าต่าง ๆ ของ GoPro ของคุณได้ที่ 
แผนผงัของโหมดและการตัง้ค่าต่าง ๆ (หน้า 22)

การใช้งาน GOPRO ของคุณ
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การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส
1. ขณะที่อยู่ตรงหน้าจอหลัก แตะไอคอนที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ 

2. แตะไอคอนของโหมดต่าง ๆ ตรงด้านบนสุดของหน้าจอ (Video (วิดีโอ),  
Photo (ภาพถ่าย) หรือ Time Lapse (ไทม์แล็ปส์))

3. แตะโหมดการบันทึกที่มีให้เลือกอยู่ในรายการด้านล่าง 

Looping

Video

4. ขณะที่อยู่ตรงหน้าจอหลัก แตะหัวข้อการตัง้ค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
5. แตะตัวเลือกใหม่ (ตัวเลือกที่ใช้งานได้จะเป็นสีขาว) กล้องจะพาคุณกลับมา

อยู่ที่หน้าจอหลัก

4K

2.7K 4:3

4K 4:3

1440 1080

2.7K

720

1080
RESOLUTION

@60 fps

การใช้งาน GOPRO ของคุณ

หากคุณเลือกความละเอียดวิดีโอ (RES) ที่ไม่สนับสนุนค่าเฟรมต่อวินาที 
(FPS) ที่ถูกเลือกไว้ จะปรากฏข้อความแจ้งวิธีเลือกการตัง้ค่า FPS ใหม่ ใน
ท�านองเดียวกัน ข้อความลักษณะเดียวกันนีจ้ะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกค่า  
FPS ที่ไม่รองรับกับค่าความละเอียดที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้าเช่นกัน

6. ปัดนิว้ไปทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าขัน้สูง
หมายเหตุ: โหมดการบันทึกบางโหมดอาจไม่มีการตัง้ค่าขัน้สูง

7. เพื่อเปิดการตัง้ค่าขัน้สูง ให้แตะ [  ]

PROTUNE
Enables advanced video settings for
greater control. 

8. ปัดนิว้ลงด้านล่างเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

การใช้งาน GOPRO ของคุณ
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การเปลี่ยนโหมดด้วยปุ่ ม โหมด
ปุ่ม โหมด ท�าให้คุณสามารถเลื่อนดูโหมดการบันทึกต่าง ๆ ที่คุณตัง้ไว้ เช่น ถ้าคุณ
เพิ่งได้เลือกโหมดการบันทึกวิดีโอในโหมดวิดีโอ โหมดการบันทึกภาพถ่ายกลาง
คืนในโหมดภาพถ่าย และโหมดการบันทึกวิดีโอไทม์แล็ปส์ในโหมดไทม์แล็ปส์ 
การกดปุ่ม โหมด จะเป็นการเลื่อนดูโหมดการบันทึกเหล่านี ้ทัง้นีภ้าพถ่าย Burst 
(ภาพถ่ายรัว) จะปรากฏในการเลื่อนดูนีอ้ยู่เสมอ 

การใช้งานปุ่ มกด
หากคุณใช้กล้องขณะอยู่ในน�้า ให้คุณใช้ปุ่มกดและหน้าจอสถานะของกล้องในการ
เปลี่ยนโหมดและการตัง้ค่าต่าง ๆ
หมายเหตุ: เมนู Connections และ Preferences ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะใช้งานด้วยปุ่ม
1. ในขณะที่กล้องท�างานอยู่ ให้กดปุ่ม โหมด ค้างไว้ [  ] และกดปุ่ม 

ชัตเตอร์ [  ]

2. ใช้ปุ่ม โหมด [  ] เพื่อเลื่อนดูการตัง้ค่าต่าง ๆ 

การใช้งาน GOPRO ของคุณ การใช้งาน GOPRO ของคุณ

3. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่าง ๆ ภายในการตัง้ค่า เลื่อน
แถบไฮไลท์ไปยังตัวเลือกที่ต้องการเลือก แล้วปล่อยทิง้ไว้เพื่อเลือกตัวเลือก
ดังกล่าว 

4.  เลือกหนึ่งในตัสเลือกต่อไปนีเ้พื่อออก:

•  กดปุ่ม ชัตเตอร์ ค้างไว้ [  ]

•  กดปุ่ม โหมด [  ] ซ�้า ๆ จนกว่าจะถึงตัวเลือก Done  
จากนัน้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เพื่อเลือก
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แผนผังของโหมดและการตัง้ค่าต่าง ๆ

ปรับค่าสภาวะแสงน้อย
อัตโนมัติ

ถ่ายรัว

FOV

FPS

High Dynamic Range 
(HDR)

ช่วงเวลา

การถ่ายวน

การควบคุมเสียงด้วย
ตัวเอง

ภาพถ่ายกลางคืน

ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์

โหมดภาพถ่าย / 
ภาพถ่าย

Protune

แผนผังของโหมดและการตัง้ค่าต่าง ๆ

อัตรา

รูปแบบไฟล์ดิบ

ความละเอียด (RES)

ชัตเตอร์

โหมดไทม์แล็ปส์

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์

วิดีโอไทม์แล็ปส์

โหมดวิดีโอ / วิดีโอ

ลดการสัน่ไหวของวิดีโอ
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การถ่ายวิดีโอและภาพ
ด้วยวิธีการนี ้กล้องจะเปิดท�างานค้างไว้และบันทึกภาพ ตามที่ต้องการ คุณ
สามารถชมภาพและเปลี่ยนโหมดกับการตัง้ค่าต่าง ๆ ก่อนที่จะท�าการถ่ายได้ผ่าน
จอภาพแบบสัมผัส
1. เลือกโหมดตามความต้องการ ด้วยการ:

a. แตะไอคอนตรงมุมซ้ายล่างของจอภาพแบบสัมผัส

WIDE
FOV

4k 60
FPSRES

100% 100%00:00 00:00

b. แตะไอคอนของโหมดที่ต้องการเลือกตรงด้านบนสุดของหน้าจอ
c. แตะโหมดการบันทึกที่มีให้เลือกอยู่ในรายการด้านล่าง 

2. เลือกการตัง้ค่าตามความต้องการ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตัง้ค่าได้ที่ โหมด
วิดโีอ: โหมดบันทึก (หน้า 45), โหมดรูปถ่าย: โหมดบันทึก (หน้า 57) หรือ 
โหมดไทมแ์ล็ปส์: โหมดบันทึก (หน้า 63)

การถ่ายวิดีโอและภาพ การถ่ายวิดีโอและภาพ

3. กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] เสียงเตือนกล้องจะดังขึ้นพร้อมไฟสถานะกล้องที่
กะพริบขณะท�าการถ่าย

4. หากต้องการหยุดการบันทึกวิดีโอหรือไทม์แล็ปส์ ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] 
เสียงเตือนกล้องจะดังขึ้นพร้อมไฟสถานะกล้องที่กะพริบอย่างรวดเร็ว

เคล็ดลับมือโปร: คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอและภาพถ่ายด้วยค�าสัง่เสียงได้อีก
ด้วย อ่านรายละเอียดได้ที่ การควบคุม GoPro ด้วยเสียงของคุณ (หน้า 30)

การเพิ่มแท็ก HILIGHT
คุณสามารถท�าเครื่องหมายช่วงที่ส�าคัญในวิดีโอของคุณระหว่างการบันทึกหรือการ
รับชมด้วยแท็ก HiLight แท็ก HiLight ช่วยให้คุณค้นหาช่วงเวลาส�าคัญที่ดีที่สุดใน
วิดีโอได้อย่างง่ายดายเพื่อน�ามาแบ่งปัน

ในขณะบันทึกหรือเล่นวิดีโอ ให้กดปุ่ม โหมด [  ]

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: คุณยังสามารถเพิ่มแท็ก HiLight ระหว่างการบันทึกได้
ด้วย GoPro App, Voice Control หรือ Smart Remote 



26 27

การตัง้ค่าส�าหรับกิจกรรมของคุณ

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ท�าตามแนวทางที่เฉพาะเจาะจงด้านล่างในขณะบันทึกภาพ
กิจกรรมต่าง ๆ 

กิจกรรม การตัง้ค่าวิดีโอ โหมดการบันทึก
ภาพถ่าย

รถยนต์ • 1080p60, Wide FOV 

• 2.7K120, Wide FOV

• 4K60, Wide FOV

ภาพถ่ายหรือภาพถ่าย
ต่อเนื่อง, Wide FOV

ครอบครัว/ท่อง
เที่ยว

• 1080p60, Wide FOV

• 4K60, Wide FOV

ภาพถ่ายหรือภาพถ่าย
ต่อเนื่อง, Wide FOV

ป่ันจักรยาน, ป่ัน
จักรยานขึ้นภูเขา

• 1080p60,  
SuperView FOV

• 1440p60, Wide FOV

• 2.7K60 4:3, Wide FOV

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ 
(ช่วงเวลา 2 วินาที), 
Wide FOV

ปีนเขา • 1440p30, Wide FOV

• 4K30 4:3, Wide FOV

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ 
(ช่วงเวลา 5 วนาที), 
Wide FOV, หรือ
ภาพถ่าย, Wide FOV

การบังคับโครน 
Karma

• 1080p60, ลิเนียร์ FOV

• 4K60, Wide FOV

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ 
(ช่วงเวลา 2 วินาที), 
Wide FOV, หรือภาพถ่าย
ที่เปิดการตัง้ค่ารูปแบบ
ไฟล์ดิบ และ Wide FOV

กิจกรรม การตัง้ค่าวิดีโอ โหมดการบันทึก
ภาพถ่าย

จักรยานยนต์, โม
โตครอส

• 1080p60,  
SuperView FOV

• 2.7K60 4:3, Wide FOV

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ 
(ช่วงเวลา 2 วินาที), 
Wide FOV

สกี, สโนว์บอร์ด 
(ไม่ใช่ POV (มุม
มอง)*)

• 1080p120, Wide FOV

• 1080p240, Wide FOV

• 2.7K120, Wide FOV

• 4K60, Wide FOV

ถ่ายรัว (อัตรา 30/3), 
Wide FOV

สกี, สโนว์บอร์ด 
(POV (มุม
มอง)*)

• 1440p60, Wide FOV

• 2.7K60 4:3, Wide FOV

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ 
(ช่วงเวลา 0.5 วนาที), 
Wide FOV, หรือภาพถ่าย
รัว (อัตรา 30/3), Wide 
FOV

กระดานโต้คลื่น • 1080p240, Wide FOV ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ 
(ช่วงเวลา 5 วินาที), 
Wide FOV

กิจกรรมใต้น�้า • 1080p60, Wide FOV

• 4K60, Wide FOV

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ 
(ช่วงเวลา 2 วินาที), 
Wide FOV

กิจกรรมทางน�้า • 1080p120, Wide FOV

• 1080p240, Wide FOV

• 2.7K120, Wide FOV

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ 
(ช่วงเวลา 5 วินาที), 
Wide FOV

*ภาพถ่ายมุมมอง (POV) คือภาพที่ถ่ายจากมุมมองของคุณ ภาพถ่ายที่ไม่ใช่ POV (มุมมอง)  
คือภาพที่ถ่ายจากมุมมองอื่น ๆ (เช่น ภาพที่ถ่ายโดยยึดกล้องไว้บนไม้สกีหรือเซิร์ฟบอร์ด) 

เคล็ดลับมือโปร: บันทึกวิดีโอการท�ากิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ อ่านราย
ละเอียดได้ที่ การสร้าง QuikStory (หน้า 41)

การตัง้ค่าส�าหรับกิจกรรมของคุณ
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QuikCapture เป็นหนทางที่ง่ายที่สุดในการบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายไทม์แล็ปส์
ด้วย HERO6 Black เนื่องจากกล้องจะเปิดการท�างานขณะท�าการบันทึกเท่านัน้ 
ช่วยให้ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การบันทึกวิดีโอด้วย QUIKCAPTURE
1. ในขณะที่กล้องปิดอยู่ ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] 

กล้องของคุณจะเปิดท�างานและส่งเสียงเตือนหลายครัง้ และเริ่มบันทึกวิดีโอ
โดยอัตโนมัติ ไฟสถานะของกล้องจะกะพริบขณะท�าการบันทึก 

2. หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] อีกครัง้ 

 กล้องจะหยุดถ่ายวิดีโอพร้อมมีเสียงเตือนดังขึ้นหลายครัง้ ก่อนจะท�าการปิด
เองโดยอัตโนมัติ

คณุสามารถดวูธีิการบันทึกวดิโีอหรือภาพถา่ยประเภทอื่น ๆ ไดท้ี ่การถ่ายวิดโีอและ
ภาพ (หน้า 24)

QUIKCAPTURE

การถ่ายภาพไทม์แล็ปส์ด้วย QUIKCAPTURE
นอกจากการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทิวทัศน์เมื่อเวลาผ่านไป ภาพถ่าย
ไทม์แล็ปส์ยังมีประโยชน์ในการบันทึกภาพแบบเป็นชุด เพื่อให้มัน่ใจว่าคุณได้ภาพ
ที่ต้องการ
1. ในขณะที่กล้องปิดอยู่ ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ ค้างไว้ [  ] สามวินาทีจนกว่าการ

บันทึกภาพจะเริ่มต้น 

3 วินาที

 
กล้องของคุณจะเปิดท�างานและส่งเสียงเตือนหลายครัง้ และเริ่มบันทึกภาพถ่าย

ไทม์แล็ปส์โดยอัตโนมัติ ไฟสถานะกล้องจะท�าการกะพริบในแต่ละครัง้ที่ได้มี
การถ่ายภาพ 

2. หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] อีกครัง้ 

 กล้องจะหยุดการบันทึก ส่งเสียงเตือนหลายครัง้ จากนัน้จะปิดการท�างานโดย
อัตโนมัติเพื่อท�าการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

คุณสามารถดูวิธีการบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายประเภทอื่น ๆ ได้ที่ การถ่ายวิดโีอ
และภาพ (หน้า 24)

การปิด QUIKCAPTURE
QuikCapture นัน้ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่คุณสามารถปิดการใช้งาน
ได้หากต้องการ
1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�าการปัดนิว้ลงด้านล่าง
2. แตะ Preferences > QuikCapture

3. แตะ Off

QUIKCAPTURE
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คุณสามารถควบคุม HERO6 Black ด้วยเสียงของคุณโดยใช้ชุดค�าสัง่เฉพาะ  
(ดูรายการด้านล่าง)

หมายเหต:ุ ประสิทธิภาพของการสัง่การด้วยเสียงอาจได้รับผลกระทบจากระยะห่าง แรงลม และ
สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ดูแลรักษาผลิตภัณฑใ์ห้สะอาด และปราศจากฝุ่นละออง

การใชก้ารสั่งการด้วยเสียง
การสัง่การด้วยเสียงจะท�างานได้ดีที่สุดเมื่อคุณและ GoPro ของคุณอยูใ่นบริเวณ
ใกล้เคียงกัน
1. ขณะอยูต่รงหน้าจอหลัก ให้ท�าการปัดนิว้ลงด้านล่าง
2. แตะ [  ] เพื่อเปิดใช้งานการสัง่การด้วยเสียง

หมายเหต:ุ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดการควบคุมด้วยเสียงจากเมนู Preferences ได้ด้วย 

แตะ Preferences > On Camera Voice Control แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
3. หากนี่เป็นการใช้การควบคุมด้วยเสียงครัง้แรกของคุณ กรุณายืนยันหรือ

เปลี่ยนภาษาส�าหรับการควบคุมด้วยเสียงเสียก่อน 

4. พูดค�าสัง่จาก รายการค�าสัง่เสียง (หน้า 31)

5. หากต้องการปิดการสัง่การด้วยเสียงด้วยตัวเอง ให้ท�าการปัดนิว้ลงด้านล่าง
ขณะอยูต่รงหน้าจอหลัก แล้วแตะ [  ] การสัง่การด้วยเสียงจะปิดการใช้
งานเมื่อกล้องของคุณนัน้ปิดลงโดยอัตโนมัติ อ่านรายละเอียดได้ที่ Auto Off 
(ปิดอัตโนมัต)ิ (หน้า 83)

เคล็ดลับมือโปร: ในการขยายการสัง่ด้วยเสียงของกล้องคุณเมื่ออยู่ในสภาพ
อากาศที่ลมแรงและมีเสียงมากมาย ให้ใช้ Remo (รีโมทกันน�้าท�างานด้วยเสียง
พูด) คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ gopro.com

การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ

รายการค�าสั่งเสียง
การสัง่การด้วยเสียงสามารถใช้ค�าสัง่ได้สองประเภท: 

• ค�าสัง่ด้วยท่าทางท�าให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอและภาพถ่าย ยกตัวอย่างเช่น 
หากคุณเพิ่งหยุดบันทึกวิดีโอ คุณสามารถสัง่ให้ถ่ายรูปหรือเริ่มบันทึกไทม์
แลปส์—โดยไม่ต้องเปลี่ยนโหมดก่อน

• ค�าสัง่ด้วยโหมดมีประโยชน์หากคุณต้องการเลือกโหมดอย่างรวดเร็ว จากนัน้
ใช้ปุ่ม ชัตเตอร์ เพื่อบันทึกภาพ 

กล้องไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในโหมดเฉพาะใด ๆ เพื่อท�าการบันทึกวิดีโอหรือภาพถ่าย 
คุณสามารถใช้ ค�าสัง่ด้วยท่าทาง จากโหมดใดก็ได้ กล้องของคุณจะบันทึกวิดีโอ
หรือภาพถ่ายตามการตัง้ค่าต่าง ๆ ที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้านัน้

ค�าสั่งด้วยท่าทาง ค�าอธิบาย

GoPro turn on เปิดการท�างานของกล้อง [ดูรายละเอียด
ที่ การเปิดกล้อง GoPro ด้วยเสียงของคุณ 
(หน้า 33)]

GoPro start recording เริ่มบันทึกวิดีโอ

GoPro HiLight เพิ่มแท็ก HiLight ลงในวิดีโอขณะท�าการ
ถ่าย

GoPro stop recording หยุดการบันทึกวิดีโอ

GoPro take a photo บันทึกภาพถ่ายเดี่ยว

GoPro shoot burst บันทึกภาพถ่ายรัว

GoPro start time lapse เริ่มการถ่ายไทม์แล็ปส์

การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ

http://gopro.com
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ค�าสั่งด้วยท่าทาง ค�าอธิบาย

GoPro stop time lapse หยุดการถ่ายไทม์แล็ปส์

GoPro turn off ปิดการท�างานของกล้อง

GoPro edit my story ย้ายวิดีโอและภาพถ่ายจากการใช้งานครัง้
ล่าสุดของคุณ (ยึดตามสถานที่และวันที่) ไป
ยังโทรศัพท์ของคุณเพื่อสร้าง QuikStory

หมายเหตุ: หากคุณสมบัติ QuikStories เปิดท�างาน
อยู่ใน GoPro App ระบบจะย้ายวิดีโอและภาพถ่าย
จากกล้องไปยังโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อ
สร้าง QuikStory ค�าสัง่ด้วยเสียงนีท้�าให้คุณสามารถ
ย้ายเนื้อหาของคุณได้ทันที แทนการรอกระบวน
การอัตโนมัติ

ค�าสั่งด้วยโหมด ค�าอธิบาย

GoPro Video mode เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็นโหมด Video 
(วิดีโอ) (ไม่ได้บันทึกวิดีโอ)

GoPro Photo mode เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็นโหมด Photo 
(ภาพถ่าย) (ไม่ได้บันทึกภาพถ่าย)

GoPro Burst mode เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็นโหมด Burst 
(ถ่ายรัว) (ไม่ได้ บันทึกภาพถ่ายรัว)

GoPro Time Lapse mode เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็นโหมดไทม์แล็ปส์ 
(แต่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายภาพไทม์แล็ปส์)

ส�าหรับรายการค�าสัง่ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด เยี่ยมชม gopro.com/help

การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ

เคล็ดลับมือโปร: หากคุณก�าลังถ่ายภาพไทม์แล็ปส์หรือวิดีโออยู่ คุณต้องหยุดการ
ถ่ายก่อนที่จะใช้ค�าสัง่เสียงใหม่ 

การเปิดกล้อง GOPRO ด้วยเสียงของคุณ
ด้วยการตัง้ค่านี ้GoPro ของคุณจะตอบสนองต่อค�าสัง่ด้วยเสียงในขณะปิดการ
ท�างาน การตัง้ค่านีจ้ะมีผลเป็นเวลา 8 ชัว่โมงหลังจากที่คุณปิดการท�างานของ 
GoPro

1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�าการปัดนิว้ลงด้านล่าง
2. แตะ [  ] เพื่อเปิดใช้งานการสัง่การด้วยเสียง
3. แตะ Preferences > Wake On Voice (อยู่ในส่วนของ Voice Control)

4. แตะ On

5. ปิดการท�างานของกล้องโดยใช้การสัง่การด้วยเสียงหรือปุ่ม โหมด [  ]

6. พูดค�าสัง่จาก รายการค�าสัง่เสียง (หน้า 31)

การเปลี่ยนภาษาการควบคุมด้วยเสียงของคุณ
1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�าการปัดนิว้ลงด้านล่าง
2. แตะ Preferences > Language (อยู่ในส่วนของ Voice Control)

3. แตะเลือกภาษาที่ต้องการ

การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ

http://gopro.com/help
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คณุสามารถเปิดชมผลงานของคณุผา่นอปุกรณเ์คลื่อนที ่คอมพวิเตอร ์จอภาพแบบสมัผสั 
ของกล้อง หรือโทรทัศน์ 

การชมวิดีโอและภาพถ่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
1. เชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับ GoPro App อ่านรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมตอ่

เข้ากับ GoPro App (หน้า 39)

2. ใช้ตัวควบคุมในแอพเพื่อเล่นภาพวิดีโอของคุณผ่านทางสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

เคล็ดลับมือโปร: ขณะเปิดชมวิดีโอของคุณด้วย GoPro App คุณสามารถท�า
เครื่องหมายช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้ด้วยการแตะ [  ] เพื่อเพิ่มแท็ก HiLight

การชมวิดีโอและภาพถ่ายผ่านคอมพิวเตอร์
หากคุณต้องการเปิดชมวิดีโอและภาพถ่ายของคุณผ่านคอมพิวเตอร์ คุณต้อง
เคลื่อนย้ายไฟล์เหล่านีไ้ปยังคอมพิวเตอร์เสียก่อน อ่านรายละเอียดได้ที่ การโอน
ย้ายข้อมูลผลงานของคุณ (หน้า 41)

คุณยังสามารถเปิดชมเนื้อหาของคุณด้วยการใส่การ์ด microSD เข้าสู่คอมพิวเตอร์
โดยตรงอีกด้วย ค่าความละเอียดของผลงานที่รับชมได้จากวิธีการนี ้จะขึ้นอยู่
กับความละเอียดและความสามารถในการเปิดชมที่ความละเอียดนัน้ ๆ ของ
คอมพิวเตอร์

เมื่อเปิดชมไฟล์ใน microSD หรือในไดเรกทอรี่ไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณ
จะเห็นว่าวิดีโอถูกบันทึกไว้ทัง้ในรูปแบบไฟล์ .mp4 และ .lrv ไฟล์ที่มีนามสกุล .lrv 
ไม่สามารถเล่นหรือแชร์ได้โดยตรง

การเปิดชมผลงานของคุณ การเปิดชมผลงานของคุณ

การชมวิดีโอและภาพถ่ายผ่าน HERO6 BLACK
1. ปัดนิว้ไปทางขวาเพื่อเข้าสู่วิดีโอและภาพถ่ายของคุณ อาจใช้เวลาสักครู่ในการ

โหลด หากคุณมีผลงานจ�านวนมากอยู่ในการ์ด microSD ของคุณ 

2. หากต้องการแสดงเฉพาะเนื้อหาบางชนิด ให้เลือกฟิลเตอร์: 
• Media (สื่อ) - แสดงวิดีโอและภาพถ่ายทัง้หมด
• HiLights (ไฮไลต์) - แสดงเนื้อหาที่มีแท็ก HiLight

• Photos (ภาพถ่าย) - แสดงภาพถ่าย รวมถึงภาพถ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุด (ต่อเนื่อง, ถ่ายรัว, ไทม์แล็ปส์, ไนท์แล็ปส์)

• Video (วิดีโอ) - แสดงวิดีโอ ปัดนิว้ขึ้นเพื่อเลื่อนดูภาพขนาดย่อ 
หมายเหตุ: ส�าหรับชุดภาพถ่ายแบบถ่ายหลายภาพ ภาพขนาดย่อจะแสดงภาพแรก
ของชุด

3. แตะวิดีโอหรือภาพถ่ายเพื่อชมแบบเต็มหน้าจอ
หมายเหตุ: ส�าหรับชุดภาพถ่ายแบบถ่ายหลายภาพ ให้กดค้างไว้เพื่อเปิดชุด

4. หากต้องการเพิ่มแท็ก HiLight ให้แตะ [  ] แท็ก HiLight ช่วยให้คุณค้นหา
วิดีโอและภาพถ่ายที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดายเพื่อน�ามาแบ่งปัน

5. หากต้องการกลับสู่หน้าจอภาพขนาดย่อ ให้แตะ [  ]

6. ปัดนิว้ลงด้านล่างเพื่อออก

การลบวิดีโอและภาพถ่ายจาก HERO6 BLACK
1. ปัดนิว้ไปทางขวาเพื่อเข้าสู่วิดีโอและภาพถ่ายของคุณ
2. แตะ [  ]

3. แตะรายการที่คุณต้องการลบ หากต้องการลบข้อมูลทัง้หมดออกจากการ์ด ให้
แตะ [  ]

4. แตะ [  ]

5. แตะ Delete
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การบันทึกรูปภาพจากชุด
คุณสามารถบันทึกแต่ละภาพจากชุดภาพถ่ายรัว ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ หรือภาพถ่าย
กลางคืน 

1. ปัดนิว้ไปทางขวา จากนัน้แตะชุดภาพถ่ายที่มีภาพถ่ายที่คุณต้องการบันทึก
2. กดชุดค้างไว้เพื่อเปิด
3. แตะ [  ] เพื่อเลื่อนดูภาพถ่ายในชุด
4. แตะ [  ] เพื่อบันทึกภาพถ่ายที่อยู่นอกชุด 

การชมวิดีโอและภาพถ่ายผ่าน HDTV
อ่านรายละเอียดได้ที่ การใช้งานกลอ้งของคุณร่วมกับ HDTV (หน้า 37)

การเปิดชมผลงานของคุณ

การชมวิดีโอและภาพถ่ายผ่าน HDTV
คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับ HDTV และดูผลงานของคุณบนจอภาพ
ขนาดใหญ่ การเปิดชมด้วยวิธีการนีจ้�าเป็นต้องใช้สาย micro HDMI (มีจ�าหน่าย
แยกต่างหาก)
หมายเหตุ: ความละเอียดที่รับชมได้ผ่านสาย HDMI นัน้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้
ส�าหรับรับชม ซึ่งการชมผ่านสาย HDMI ให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080p

1. เปิดกล้อง
2. แตะ Preferences > HDMI Output > Media 

3. ใช้สาย micro HDMI เชื่อมต่อพอร์ต HDMI ของตัวกล้องเข้ากับ HDTV

4. เลือกช่องรับสัญญาณ HDMI ในทีวีของคุณ
5. กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อเลื่อนดูการควบคุมต่าง ๆ จากนัน้กดปุ่ม ชัตเตอร์  

[  ] เพื่อเลือกการควบคุมที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น หากต้องการเลื่อนดูภาพ
ขนาดย่อแต่ละภาพ ให้กดปุ่ม โหมด [  ] เพื่อเลื่อนไปยัง [  ]  
จากนัน้กดปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ซ�้าหลาย ๆ ครัง้เพื่อเลื่อนดูไฟล์ต่าง ๆ

6. หากต้องการเปิดไฟล์ในมุมมองเต็มจอภาพ ให้แตะ [  ]

คุณยังสามารถเปิดชมเนื้อหาของคุณด้วยการใส่การ์ด microSD เข้าสู่โทรทัศน์ที่
ใช้ร่วมกันได้อีกด้วย ค่าความละเอียดของผลงานที่รับชมได้จากวิธีการนี ้จะขึ้น
อยู่กับความละเอียดและความสามารถในการเปิดชมที่ความละเอียดนัน้ ๆ ของ
ตัวโทรทัศน์

เคล็ดลับมือโปร: ในขณะรับชมวิดีโอและภาพถ่ายบน HDTV คุณยังสามารถใช้
งานโดยใช้ลักษณะการควบคุมบนจอภาพแบบสัมผัสอีกด้วย

การใช้งานกล้องของคุณร่วมกับ HDTV
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การบันทึกวิดีโอและภาพถ่ายในขณะเชื่อมต่อกับ HDTV 
ตัวเลือกนีท้�าให้คุณสามารถดูตัวอย่างแบบสดจากกล้องของคุณในขณะที่กล้อง
เชื่อมต่ออยู่กับ HDTV หรือมอนิเตอร์
1. เปิดกล้อง
2. แตะ Preferences > HDMI Output จากนัน้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อ

ไปนี:้
• หากคุณต้องการให้แสดงไอคอนต่าง ๆ ในจอภาพแบบสัมผัสพร้อมกับภาพ

สดจากกล้องบนจอ HDTV ให้แตะเลือก Monitor

• หากคุณไม่ต้องการให้แสดงไอคอนและข้อมูลต่าง ๆ ในจอภาพแบบสัมผัส
พร้อมกับภาพสดจากกล้องบนจอ HDTV ขณะที่ท�าการถ่ายภาพอยู่นัน้ ให้
แตะเลือก Live

3. ใช้สาย micro HDMI เชื่อมต่อพอร์ต HDMI ของตัวกล้องเข้ากับ HDTV

4. เลือกช่องรับสัญญาณ HDMI ในทีวีของคุณ
5. ใช้ปุ่ม ชัตเตอร์ [  ] ที่ตัวกล้องเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึกภาพ

การใช้งานกล้องของคุณร่วมกับ HDTV

การเชื่อมต่อกับ GOPRO APP
ด้วย GoPro App ภาพวิดโีอ HERO6 Black ของคุณจะย้ายไปยังโทรศัพท์ของ
คุณโดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนรูปแบบเป็น QuikStory ซึ่งเป็นวิดโีอสุดเจ๋งพร้อม
เอฟเฟกต์และเพลงประกอบ คุณยังสามารถใช้แอพนี้เพื่อควบคุม GoPro ของ
คุณ สร้างคลิปขนาดสั้น แชร์ผลงานโปรดของคุณ และอ่ืน ๆ 

การเชื่อมต่อกับ GoPro App ส�าหรับการใช้งานครัง้แรก
1. ดาวน์โหลด GoPro App มายังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจาก Apple App 

Store หรือ Google Play

2. ท�าตามขัน้ตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ 
หมายเหตุส�าหรับ iOS: เมื่อได้รับการแจ้งเตือน อย่าลืมเปิดรับการเตือนจาก GoPro App 

เพื่อให้คุณรู้ว่า QuikStory พร้อมใช้งานเมื่อใด ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปอ่าน การสร้าง 

QuikStory (หน้า 41)

การเชื่อมต่อกับ GoPro App หลังการใช้งานครัง้แรก
หลังจากการเชื่อมต่อกับ GoPro App ครัง้แรก คุณสามารถเชื่อมต่อในอนาคต
ผ่านเมนู การเชื่อมต่อ ของกล้องได้
1. หากคุณยังไมไ่ด้เปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สายของกล้อง ให้ปัดนิ้วลงด้านล่าง 

จากนัน้แตะ การเชื่อมต่อ > Wireless Connections 

2. ใน GoPro App ท�าตามขัน้ตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้อง
ของคุณ

การเชื่อมต่อกับ SMART REMOTE หรือ REMO
ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ HERO6 Black เข้ากับ Smart Remote 
หรือ Remo (รีโมทกันน�้าท�างานด้วยเสียงพูด) ดูคู่มือผูใ้ช้ส�าหรับอุปกรณ์ที่ 
gopro.com/help

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
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การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
คุณสามารถเชื่อมต่อ GoPro ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ติดตามสถิติเกี่ยว
กับกิจกรรมของคุณ ข้อมูลนัน้จะถูกเพิ่มเข้าสู่วิดโีอของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อ
สร้างบันทึกที่น่าดึงดูดมากขึ้นของกิจกรรมของคุณ
1. เชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับ GoPro App อ่านรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่อ

เข้ากับ GoPro App (หน้า 39)

2. ในแอพ ให้เปิดการตัง้ค่าของกล้อง จากนัน้แตะ Bluetooth Devices

3. ท�าตามขัน้ตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

การเลือกความเร็วการเชื่อมต่ออื่น ๆ
ตามค่าเริ่มต้น GoPro ของคุณใช้แบนด์ Wi-Fi 5GHz ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
อ่ืน แบนด์นีใ้ห้ความเร็วการส่งข้อมูลที่มากกว่าแบนด์ 2.4GHz ความเร็วการ
ส่งข้อมูลจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคัดลอกวิดโีอและภาพถ่ายของคุณไปยัง
โทรศัพท์ของคุณเพื่อสร้าง QuikStory

หากต้องการใช้แบนด์ 5GHz โทรศัพท์และภูมิภาคของคุณต้องใช้งานได้กับแบน
ด์ดังกล่าวด้วย หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถเปลี่ยนแบนด์ Wi-Fi บน GoPro 
ของคุณเป็น 2.4GHz

1. ปัดนิ้วลง จากนัน้แตะ Connections > Wi-Fi Band

2. แตะ 2.4GHz

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

การสร้าง QUIKSTORY
QuikStories จะคัดลอกวิดีโอและภาพถ่ายจากกล้องไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
โดยอัตโนมัติ จากนัน้ GoPro App จะรับหน้าที่ตัดต่อวิดีโอ เพื่อสร้าง QuikStory ที่
สมบูรณ์ด้วยเพลงประกอบและเอฟเฟกต์ คุณสามารถบันทึกและแก้ไข QuikStory 
หรือลบออกจากโทรศัพท์ของคุณได้ 
1. ตั้งค่า QuikStories:

a. เชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับ GoPro App อ่านรายละเอียดได้ที่ การ
เชื่อมตอ่เข้ากับ GoPro App (หน้า 39)

หมายเหตุส�าหรับ iOS: เม่ือได้รับการแจ้งเตือน อยา่ลมืเปิดรับการแจ้งเตือนจาก GoPro App

b. ปิดแอพ
2. บันทึกวิดีโอและภาพถ่ายในกล้องของคุณ
3. เปิด GoPro App และปัดนิว้ลงจากหน้าจอหลัก กล้องของคุณจะย้ายข้อมูลผล

งานจากการใช้งานครัง้ล่าสุดไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อ 
QuikStory ของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งในโทรศัพท์ของคุณ

4. เปิด QuickStory และดูตัวอย่าง
5. ท�าการตัดต่อเพิ่มเติมหากต้องการ
6. บันทึก QuikStory จากนัน้แชร์กับเพื่อน ๆ

การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ 
หากคุณต้องการเปิดชมวิดีโอและภาพถ่ายของคุณผ่านคอมพิวเตอร์ คุณต้อง
เคลื่อนย้ายไฟล์เหล่านีไ้ปยังคอมพิวเตอร์เสียก่อน การโอนย้ายข้อมูลยังช่วยเพิ่ม
พื้นที่ว่างในการ์ดหน่วยความจ�าของคุณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบันทึกผลงานใหม่
ได้มากขึ้น
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน

ล่าสุด
2. ดาวน์โหลดและติดตัง้ แอพ ���� ส�าหรับเดสก์ท็อป จาก gopro.com/apps

3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านสาย USB-C ที่ได้รับ 

4. เปิดกล้องแล้วท�าตามขัน้ตอนที่ปรากฏบนหน้าจอของ Quik

การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณ

http://gopro.com/apps
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การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณ

เคล็ดลับมือโปร: หากคุณต้องการถ่ายโอนไฟล์ออกไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยการ์ด
รีดเดอร์ (มีจ�าหน่ายแยกต่างหาก) ให้ต่อการ์ดรีดเดอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
เสียก่อน แล้วค่อยท�าการเสียบการ์ด microSD เข้ากับการ์ดรีดเดอร์ ซึ่งคุณสามารถ
ท�าได้ทัง้เคลื่อนย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือลบไฟล์ต่าง ๆ ที่อยู่ในการ์ดของคุณ 
ทัง้นีคุ้ณจ�าเป็นต้องใช้การ์ดรีดเดอร์ในการโอนย้ายไฟล์ภาพดิบหรือไฟล์เสียงดิบ

อัพโหลดรูปภาพและวิดีโอของคุณไปยังระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ
ด้วยการสมัครสมาชิก GoPro Plus คุณสามารถใช้การอัพโหลดอัตโนมัติเพื่อ
อัพโหลดผลงานของคุณไปยังระบบคลาวด์ คุณจะสามารถรับชม แก้ไข และแชร์
ผลงานได้จากทุกอุปกรณ์ของคุณ
หมายเหตุ: เมื่ออัพโหลดข้อมูลของคุณขึ้นคลาวด์ ไฟล์ดัง้เดิมของคุณจะยังคงอยู่ในกล้อง

1. ลงทะเบียนใช้งาน GoPro Plus:

a. ดาวน์โหลด GoPro App มายังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจาก Apple App 
Store หรือ Google Play

b. ท�าตามขัน้ตอนที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ
c. หากคุณเชื่อมต่อกับแอพเป็นครัง้แรก ให้ท�าตามค�าแนะน�าบนจอภาพเพื่อ

สมัครสมาชิก GoPro Plus หรือแตะ [  ] ถัดจากภาพของกล้องของคุณ
แล้วท�าตามค�าแนะน�า

2. เชื่อมต่อกล้องของคุณกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า เมื่อชาร์จแบตเตอรี่แล้ว การ
อัพโหลดอัตโนมัติจะเริ่มต้น
หมายเหตุ: เมื่อคุณตัง้ค่าการอัพโหลดอัตโนมัติ คุณไม่จ�าเป็นต้องเชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับ 
GoPro App เพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

ไฟล์ในระบบคลาวด์จะถูกปรับให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดส�าหรับเว็บ จึงอาจไม่
อยู่ในความคมชัดสูงสุด ในการโอนย้ายไฟล์ในความคมชัดสูงสุด ให้เชื่อมต่อ
กล้องของคุณกับ แอพ ���� ส�าหรับเดสก์ท็อป แล้วท�าการโอนย้ายไฟล์ไปยัง
คอมพิวเตอร์ของคุณ

เคล็ดลับมือโปร: คุณยังสามารถใช้ แอพ ���� ส�าหรับเดสก์ท็อป เพื่อถ่ายโอน
ไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอีกด้วย Quik จะอัพโหลดไฟล์ไปยังบัญชี GoPro 
Plus ของคุณ

การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณ

การอัพโหลดเนื้อหาของคุณไปยังระบบคลาวด์ด้วยตนเอง
ตัวเลือกนีท้�าให้คุณสามารถอัพโหลดเนื้อหาของคุณไปยังระบบคลาวด์โดยไม่ต้อง
รอให้แบตเตอรี่ของกล้องชาร์จจนเต็ม (GoPro ของคุณต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟเพื่อใช้ตัวเลือกนี)้
1. ลงทะเบียนใช้งาน GoPro Plus อ่านรายละเอียดได้ที่ การอัพโหลดเนื้อหาของ

คุณไปยงัระบบคลาวด์ (หน้า 42)

2. เชื่อมต่อกล้องของคุณกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
3. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�าการปัดนิว้ลงด้านล่าง
4. แตะ Preferences > Manual Upload 

การเข้าใช้เนื้อหาในระบบคลาวด์ของคุณผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
1. เปิด GoPro App

2. แตะ [  ] จากนัน้เลือก Cloud คุณสามารถรับชม แก้ไข และแชร์เนื้อหา
ของคุณ

เคล็ดลับมือโปร: หากต้องการเปลี่ยนเนื้อหาในระบบคลาวด์ของคุณให้เป็นวิดีโอ
ที่ตัดต่อแล้ว ให้เปิดแอพ Quik แล้วแตะ [  ] จากนัน้เลือก GoPro Plus

การปิดการอัพโหลดอัตโนมัติ
คุณสามารถปิดการอัพโหลดอัตโนมัติของกล้องชัว่คราว เพื่อป้องกันการอัพโหลด
อัตโนมัติไปยัง GoPro Plus เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องกับแหล่งจ่ายไฟ
1. ปัดนิว้ลงด้านล่าง แล้วแตะเลือก การเชื่อมต่อ > Auto Upload > Upload

2. แตะ Off
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โหมดวิดีโอประกอบด้วยโหมดการบันทึกสองโหมด: Video (วิดีโอ) และ Looping 
(การถ่ายวน) แต่ละโหมดการถ่ายมีการตัง้ค่าเฉพาะของตัวเอง

วิดีโอ
โหมดการบันทึกนีม้ีไว้ส�าหรับการถ่ายวิดีโอทัว่ไป การตัง้ค่าเริ่มต้นของโหมดการ
บันทึกนีค้ือ 1080p60 กว้าง พร้อมกับการเปิดใช้ Video Stabilization (ลดการสัน่
ไหวของวิดีโอ) และ Auto Low Light (ปรับค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติ) ส�าหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่านี้

ความละเอียดของวิดีโอ HERO6 Black (หน้า 51)

 Protune (หน้า 75)

ลดการสัน่ไหวของวิดีโอ (หน้า 55)

ปรับค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติ (หน้า 55)

การควบคุมเสียงด้วยตัวเอง (หน้า 56)

การถ่ายวิดโีอแบบวน
ใช้การถ่ายวนเพื่อถ่ายวิดโีอแบบต่อเนื่อง แต่บันทึกเฉพาะช่วงเวลาที่คุณ
ต้องการ เช่น หากคุณได้เลือกช่วงเวลาเป็นแบบ 5 นาที กล้องจะท�าการบันทึก
วิดโีอไว้เพียงแค่ 5 นาทีก่อนหน้า หลังจากที่คุณกดปุ่ม ชัตเตอร์ เพื่อหยุดการ
บันทึก หากคุณถ่ายวิดโีอเป็นเวลา 5 นาทีและไมไ่ด้กดปุ่ม ชัตเตอร์ เพื่อหยุด
ถ่ายและบันทึกไฟล์ กล้องจะบันทึกช่วงเวลา 5 นาทใีหม่ ด้วยการบันทึกภาพทับ
ภาพวิดโีอ 5 นาทีก่อนหน้านีข้องคุณ 

โหมดการถ่ายนี้มีประโยชน์มาก เมื่อคุณต้องการถ่ายวิดโีอที่มีช่วงเวลาทีไ่ม่มี
การเคล่ือนไหวใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการบันทึกเป็นเวลานาน เช่น การตกปลา หรือ
การถ่ายวิดโีอจากแผงหน้ารถยนต์ 

โหมดวิดีโอ: โหมดการบันทึก

การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อข่ายไร้สายต่าง ๆ
หากคุณต้องการใช้เครือข่ายไร้สายอื่นส�าหรับการอัพโหลดอัตโนมัติ คุณสามารถ
เลือกเครือข่ายดังกล่าวจากตัวกล้อง
1. ปัดนิ้วลงด้านล่าง แล้วแตะเลือก การเชื่อมต่อ > Auto Upload > Networks

2. แตะชื่อของเครือข่าย เครือข่ายที่เลือกต้องไม่เป็นเครือข่ายที่ซ่อนไว้หรือ
เครือข่ายที่ต้องการการยอมรับในการใช้งานจากผูใ้ช้เสียก่อน (เช่น เครือ
ข่ายทีใ่ชใ้นโรงแรม)

3. ป้อนรหัสผ่าน ถ้ามี
4. แตะ [  ] เพื่อบันทึกเครือข่ายใหม่

การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณ
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การตัง้ค่าเริ่มต้นส�าหรับการถ่ายวนคอื 1080p60 กว้าง โดยตัง้ค่าช่วงเวลาไวท้ี่ 5 
นาที การถ่ายวนไม่สามารถใชไ้ดใ้น 4K 4:3 ส�าหรับขอ้มลูเพิ่มเตมิ ดูหัวขอ้เหล่านี ้

ความละเอียดของวิดีโอ HERO6 Black (หน้า 51)

ช่วงเวลา (วิดีโอ) (หน้า 54)

เคล็ดลับมือโปร: สร้างวิดโีอสไตล์ GoPro โดยอัตโนมัติด้วย QuikStories อ่าน
รายละเอียดได้ที่ การสร้าง QuikStory (หน้า 41)

โหมดวิดีโอ: โหมดการบันทึก

VIDEO RESOLUTION (ความละเอียดวิดีโอ)
ความละเอียดวิดโีอ (RES) หมายถึงจ�านวนของเส้นแนวนอนในวิดโีอ ตัวอย่าง
เช่น 1080p แปลว่าวิดโีอนัน้มีเส้นตามแนวนอนจ�านวน 1920 เส้น ซึ่งมีความ
กว้างเส้นละ 1080 พิกเซล จ�านวนของเส้นและพิกเซลที่มากขึ้น จะช่วยเพิ่มราย
ละเอียดและความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น ดังนัน้วิดโีอความละเอียดที่ 4K จึงนับได้
ว่ามีคุณภาพสูงกว่าวิดโีอที่ความละเอียด 1080p เนื่องจากมันประกอบไปด้วย
เส้นตามแนวนอน 3840 เส้น และแต่ละเส้นมีความกว้างถึง 2,160 พิกเซล

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า

4K
2.7K 4:3

2.7K
1440p

1080p

720p

4K 4:3
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ใช้ตารางนีเ้พื่อช่วยก�าหนดความละเอียดที่ดีที่สุดส�าหรับกิจกรรมของคุณ ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ของคุณสามารถสนับสนุนการ
ตัง้ค่าที่เลือก โดยเฉพาะเมื่อคุณใช้ความละเอียดและอัตราเฟรมระดับสูง

Video Resolution 
(ความละเอียดวิดีโอ)

ใช้งานได้เหมาะกับ

4K

วิดีโอความละเอียดสูงที่น่าทึ่งพร้อมภาพนิ่ง 8MP ที่
มีให้จากวิดีโอ แนะน�าส�าหรับภาพที่ถ่ายโดยใช้ขาตัง้
หรือต�าแหน่งตายตัว กิจกรรมทางรถยนต์ และใช้
ร่วมกับ Karma หรือ Karma Grip

4K 4:3

ความละเอียดและความคมชัดสูงสุดส�าหรับการ
บันทึกภาพในมุมมองของคนถ่าย เฟรมของวิดีโอที่มี
ความสูงมากกว่านีจ้ะมอบมุมมองเพิ่มเติมทัง้ด้านบน
และด้านล่างจากเฟรม 4K 16:9 แบบดัง้เดิม

2.7K
16:9 ความละเอียดวิดีโอมีขนาดลดลงเพื่อให้ได้วิดีโอ
ที่มีคุณภาพระดับภาพยนตร์ อันก่อให้เกิดผลงาน
ระดับมืออาชีพ 

2.7K 4:3

แนะน�าส�าหรับกล้องแบบมุมมองของคนถ่ายที่ยึด
กับร่างกาย/ศีรษะที่ต้องการความละเอียดและความ
คมชัดสูง พร้อมด้วยความสามารถในการสร้างภาพ
เคลื่อนไหวช้าที่ไหลลื่น

1440p

แนะน�าให้ใช้ส�าหรับการถ่ายแบบการติดตัง้กล้องตาม
ร่างกาย สัดส่วนจอภาพของ 4:3 ให้พื้นที่การมอง
เห็นที่กว้างเมื่อเทียบกับ 1080p เฟรมเรตสูงท�าให้ได้
วิดีโอที่ลื่นไหลและสมจริง อันเป่ียมไปด้วยเหตุการณ์
ต่าง ๆ มากมาย ยอดเยี่ยมส�าหรับการแบ่งปันในโซ
เชียลมีเดีย

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า

Video Resolution 
(ความละเอียดวิดีโอ)

ใช้งานได้เหมาะกับ

1080p

เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการถ่ายภาพทุกรูปแบบและ
การแชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย ความละเอียด และเฟรม
เรตที่สูงก่อให้เกิดผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม ความละเอียด
นีส้ามารถใช้ได้กับ FOV ทุกค่า และด้วยตัวเลือก FPS 
ที่สูง (240 fps และ 120 fps) ช่วยท�าให้คุณสร้างภาพ
เคลื่อนไหวช้าระหว่างที่ท�าการตัดต่อได้

720p
เหมาะส�าหรับการถ่ายด้วยการใช้มือถือกล้องและเมื่อ
ต้องการถ่ายภาพเคลื่อนไหวช้า

เฟรมต่อวินาที (FPS)
เฟรมต่อวินาที (FPS) หมายถึงจ�านวนวิดีโอเฟรมที่ถูกบันทึกในแต่ละวินาที 

เมื่อเลือกความละเอียดและ FPS ให้พิจารณากิจกรรมที่คุณต้องการบันทึกภาพ 
ความละเอียดที่สูงขึ้นส่งผลให้รายละเอียดและความชัดเจนมากขึ้น แต่มักจะใช้
งานได้ในค่า fps ที่ต�่าลง ความละเอียดที่ต�่าลงท�าให้รายละเอียดและความชัดเจน
ของวิดีโอลดลง แต่สามารถถ่ายได้ด้วยค่า FPS ที่มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับ
การบันทึกวิดีโอที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว ค่า FPS ที่สูงขึ้นสามารถใช้สร้าง
วิดีโอประเภทเคลื่อนไหวช้า

สัดส่วนจอภาพ
ความละเอียดของวิดีโอของ GoPro ใช้สัดส่วนจอภาพสองแบบ: 16:9 หรือ 4:3 ทีวี
และโปรแกรมตัดต่อมาตรฐานใช้ 16:9 ภาพวิดีโอที่ถ่ายใน 4:3 คือสูงกว่า 33%  
แต่ต้องคร็อปออกเป็น 16:9 เพื่อเล่นในทีวี (หากภาพวิดีโอไม่ถูกคร็อปออก มันจะ
ปรากฏเป็นแถบสีด�าตรงด้านข้างของภาพถ่าย)

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า
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ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) 
ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) หมายถึงขอบเขตของฉากที่จะถูกบันทึกผ่านเลนส์
ของกล้อง ส�าหรับโหมดวิดีโอ FOV แบบ SuperView จะมีขอบเขตการบันทึกภาพ
ที่ใหญ่ที่สุด ในขณะที่ FOV แบบ ลิเนียร์ จะบันทึกได้น้อยที่สุด

ตัวเลือกค่า FOV ที่ปรากฏตามความละเอียดและ FPS ที่เลือก

FOV ใช้งานได้เหมาะกับ

SuperView

SuperView มอบขอบเขตการมองเห็นที่น่าตื่นตาตื่น
ใจที่สุดในโลก เหมาะส�าหรับการบันทึกแบบยึดกล้อง
ติดกับร่างกาย มีคอนเทนต์แบบ 4:3 แนวตัง้ที่มาก 
กว่าจะได้รับการยืดให้เป็นแบบเต็มจอขนาด 16:9 โดย
อัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้รับชมวิดีโอแบบจอกว้างที่น่า
ตื่นตาตื่นใจผ่านคอมพิวเตอร์หรือทีวีของคุณ

กว้าง (ค่าเริ่มต้น)

ขอบเขตการมองเห็นขนาดใหญ่ใช้ได้ดีส�าหรับการ
บันทึกที่มีการเคลื่อนไหวสูง ซึ่งคุณต้องการเก็บราย
ละเอียดในเฟรมให้ได้มากที่สุด ค่า FOV นีท้�าให้
เกิดมุมมองฟิชอาย โดยเฉพาะรอบ ๆ ขอบฉาก 
(คุณสามารถคร็อปออกตอนตัดต่อหากจ�าเป็น)

ลิเนียร์

ขอบเขตการมองเห็นระดับกลาง ซึ่งจะขจัด
เอฟเฟกต์ฟิชอายที่พบใน FOV แบบ กว้าง วัตถุที่อยู่
ใกล้ขอบของเฟรมอาจมีสัดส่วนผิดเพีย้นเล็กน้อย ตัว
เลือกนีจ้ึงอาจไม่เหมาะกับการถ่ายในลักษณะเหล่านัน้ 
เหมาะส�าหรับการบันทึกภาพวิดีโอจากอากาศหรือมุม
อื่นที่คุณต้องการมุมมองที่เป็นมาตรฐาน

นอกจากการเลือกค่า FOV แล้ว คุณสามารถซูมเข้าหรือออกจากวัตถุเพิ่มเติมได้ 
อ่านรายละเอียดได้ที่ การซูม (หน้า 71)

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า

HERO6 BLACK ความละเอียดวิดโีอ

ความ
ละเอียด
วิดีโอ (RES)

FPS 
(NTSC/
PAL)1

FOV
ความละเอียด
หน้าจอ

สัดส่วน
จอภาพ

4K 60/50 กว้าง 3840x2160 16:9

4K 
30/25 
24/24

กว้าง, SuperView 3840x2160 16:9

4K 4:3
30/25 
24/24

กว้าง 4096x3072 4:3

2.7K 120/100 กว้าง 2704x1520 16:9

2.7K
60/50 
30/25 
24/24

ลิเนียร์, กว้าง,  
SuperView

2704x1520 16:9

2.7K 4:3
60/50 
30/25 
24/24

ลิเนียร์, กว้าง 2704x2028 4:3

1440p
60/50 
30/25 
24/24

ลิเนียร์, กว้าง 1920x1440 4:3

1080p 240/200 กว้าง 1920x1080 16:9

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า
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ความ
ละเอียด
วิดีโอ (RES)

FPS 
(NTSC/
PAL)

FOV
ความละเอียด
หน้าจอ

สัดส่วน
จอภาพ

1080p

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

ลิเนียร์, กว้าง, 
SuperView

1920x1080 16:9

720p 60/50 ลิเนียร์, กว้าง 1280x720 16:9

1 NTSC และ PAL หมายถึงรูปแบบของวิดีโอ ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
รูปแบบวิดีโอ (หน้า 37)

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความละเอียด, FPS หรือ FOV ดูหัวข้อเหล่านี:้

ความละเอียดวิดีโอ (หน้า 47)

เฟรมต่อวินาที (FPS) (หน้า 49)

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (หน้า 50)

ส�าหรับการตัง้ค่าที่แนะน�า เข้าไปอ่าน การตัง้ค่าส�าหรับกิจกรรมของคุณ (หน้า 26)

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า

ความละเอียดสูง/ค่าเฟรมสูง

ขณะที่ท�าการถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียดหรือเฟรมเรตที่สูงในสภาพแวดล้อมที่
อุณหภูมิค่อนข้างสูงนัน้ ตัวกล้องอาจร้อนและใช้พลังงานมากกว่าเดิมได้

ยิ่งไปกว่านัน้ การที่อากาศรอบตัวกล้องระบายไม่ดีและการใช้กล้องร่วมกับ 
GoPro App ยิ่งจะท�าให้กล้องมีอุณหภูมิสูงขึ้นและใช้พลังงานมากกว่าเดิม  
อันท�าให้ระยะเวลาที่กล้องสามารถถ่ายภาพได้นัน้สัน้ลงไปอีก

หากกล้องร้อนเกนิไป ขอ้ความจะปรากฏบนจอภาพเพื่อแจง้วา่กล้องก�าลังปิดการ
ท�างาน อ่านรายละเอียดได้ที่ ข้อความที่ส�าคญัต่าง ๆ (หน้า 86)

เมื่อบันทึกภาพในโหมดวิดีโอประสิทธิภาพสูง ให้บันทึกคลิปวิดีโอสัน้ ๆ เมื่อใช้
งานในขณะไม่เคลื่อนที่ และ/หรือจ�ากัดการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่จะเพิ่มปริมาณ
การใช้พลังงาน เช่น GoPro App ในการควบคุมกล้องของคุณในอุณหภูมิที่สูงขึ้น 
ใช้รีโมต GoPro หรือ Remo (รีโมทกันน�้าท�างานด้วยเสียงพูด) (จ�าหน่ายแยกต่าง
หาก) แทนที่จะใช้ GoPro App

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า
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ลดการสั่นไหวของวิดีโอ

การตัง้ค่านีจ้ะปรับแต่งภาพวิดีโอเพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวระหว่างการบันทึก
วิดีโอ ท�าให้ได้ภาพวิดีโอที่เนียนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่น การป่ันจักรยาน การขี่รถจักรยานยนต์ และการถ่าย
วิดีโอด้วยมือ การตัง้ค่านีม้ีให้เลือกทัง้แบบ On (ค่าเริ่มต้น) และ Off ดูรายละเอียด
การตัง้ค่าขัน้สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 18)

Video Stabilization (ลดการสัน่ไหวของวิดีโอ) สามารถใช้งานได้ส�าหรับความ
ละเอียดทัง้หมด ยกเว้น 4K60, 4K 4:3, 2.7K120, 2.7K60 4:3 และ 1080p240 
ส�าหรับการตัง้ค่า FOV แบบ กว้าง วิดีโอจะถูกตัดให้เล็กลง 5% การตัง้ค่านีไ้ม่มีใน
โหมด Looping Video (การถ่ายวิดีโอแบบวน)

เคลด็ลบัมอืโปร: ยิง่ FOV แคบลงเท่าใด ก็จะได้วิดโีอทีม่ีการสั่นไหวน้อยลง
เท่านัน้

ปรับค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติ

ปรับค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติท�าให้คุณสามารถถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย 
หรือเมื่อคุณเปลี่ยนจากสภาวะแสงน้อยไปสู่สภาวะแสงมากอย่างรวดเร็ว กล้อง
จะท�าการปรับ fps ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ค่ารับแสงที่เหมาะสมและคุณภาพ
วิดีโอที่ดีที่สุด 

ตัวเลือกส�าหรับการตัง้ค่านีค้ือ On และ Off (ค่าเริ่มต้น) ปรับค่าสภาวะแสงน้อย
อัตโนมัติมีให้เลือกส�าหรับอัตราเฟรมที่สูงกว่า 30 fps ยกเว้น 240 fps

เมื่อเปิดทัง้ Video Stabilization (ลดการสัน่ไหวของวิดีโอ) และ Auto Low Light 
(ปรับค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติ) และ Auto Low Light (ปรับค่าสภาวะแสงน้อย
อัตโนมัติ) ท�างาน Video Stabilization (ลดการสัน่ไหวของวิดีโอ) จะปิดลงชัว่คราว
เพื่อให้ได้คุณภาพของรูปถ่ายที่ได้สมดุลในฉากมืด

ดูรายละเอียดการตัง้ค่าขัน้สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 18)

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่าขัน้สูง

ช่วงเวลา (การถ่ายวิดีโอแบบวน)

การตัง้ค่าช่วงเวลาจะมีผลกับการถ่ายวน และก�าหนดความยาวของแต่ละส่วนที่
บันทึกภาพ

ช่วงเวลาที่ใช้ได้คือ 5 (ค่าเริ่มต้น), 20, 60 และ 120 นาที คุณยังสามารถเลือก 
Max ส�าหรับตัง้ค่าช่วงเวลาในโหมดนีไ้ด้ด้วย ตัวเลือกนีจ้ะท�าให้กล้องถ่ายวิดีโอไป
จนกว่าการ์ดหน่วยความจ�าจะเต็ม แล้วจึงค่อยถ่ายวิดีโอชุดใหม่ทับวิดีโอชุดเดิม

PROTUNE

ในโหมดวิดีโอ Protune จะใช้งานได้เฉพาะส�าหรับโหมดบันทึกวิดีโอ ข้อมูลการตัง้
ค่าของ Protune ดูได้ที่ Protune (หน้า 75)

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่า
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การควบคุมเสียงด้วยตัวเอง

ตามค่าเริ่มต้น การตัง้ค่านีจ้ะปิด และกล้องของคุณจะสลับระหว่างการบันทึกใน
ระบบสเตอริโอและการกรองเสียงลมเพื่อให้ได้สมดุลของเสียงที่ดีที่สุด  
เมื่อเปิดใช้การตัง้ค่านี ้คุณสามารถเลือกใช้ฟิลเตอร์อันใดอันหนึ่งจากสองแบบนี้
ได้ด้วยตัวเอง

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเปิดการตัง้ค่านีแ้ละเลือก Wind Only หากคุณก�าลังบันทึก
ภาพกลางแจ้งในวันที่มีลมแรง คุณอาจท�าการเลือก Stereo Only ถ้าคุณก�าลังถ่าย
วิดีโออยู่ในคลับหรือโรงละครที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสียงส�าคัญต่าง ๆ โดยปราศจากเสียง
ลมรบกวน

ดูรายละเอียดการตัง้ค่าขัน้สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 18) 

โหมดวิดีโอ: การตัง้ค่าขัน้สูง

โหมดภาพถ่ายประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: ภาพถ่าย กลางคืน และ
ถ่ายรัว ภาพถ่ายทุกภาพจะมีความละเอียดอยู่ที่ 12MP แต่ละโหมดการถ่ายมีการ
ตัง้ค่าเฉพาะของตัวเอง

ภาพถ่าย
ใช้ส�าหรับถ่ายภาพได้ทัง้แบบภาพเดี่ยวและภาพถ่ายต่อเนื่อง เพื่อถ่ายภาพแบบ
ต่อเนื่อง กดปุ่ม ชัตเตอร์ ค้างไว้ ภาพแบบต่อเนื่องจะถูกบันทึกที่อัตรา 3 หรือ 
30 ภาพต่อวินาที ขึ้นอยู่กับสภาวะแสง 

ค่า FOV ปริยายส�าหรับภาพถ่ายคือ กว้าง โดยที่การตัง้ค่าขัน้สูงทัง้หมดปิดการ
ท�างาน ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่านี้

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ภาพถ่าย) (หน้า 60)

Protune (หน้า 75)

High Dynamic Range (ภาพถ่าย) (หน้า 61)

รูปแบบไฟล์ดิบ (หน้า 62)

กลางคืน
โหมดกลางคืนบันทึกภาพในสภาวะแสงต�่าหรือมืด ชัตเตอร์จะเปิดนานขึ้นเพื่อรับ
แสงให้ได้เยอะขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มืด คุณจึงไม่ควรใช้มือถ่ายโหมดการถ่าย
กลางคืนนีห้รือการถ่ายที่ยึดกับกล้องที่ขยับได้ระหว่างรับแสง 

การตัง้ค่าเริ่มต้นส�าหรับโหมดกลางคืนคือ FOV แบบ กว้าง โดยที่การตัง้ค่าชัตเตอร์
เป็นอัตโนมัติ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่านี้

ชตัเตอร์ (ภาพถ่ายกลางคืน) (หน้า 59)

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ภาพถ่าย) (หน้า 60)

Protune (หน้า 75)

รูปแบบไฟล์ดิบ (หน้า 62)

โหมดภาพถ่าย: โหมดการบันทึก
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ถ่ายรัว
การถ่ายรัวจะบันทึกภาพสูงสุด 30 ภาพใน 1 วินาที จึงเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการ
บันทึกภาพกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ค่า FOV โดยปริยายส�าหรับ
โหมดถ่ายรัวคือกว้าง โดยมีอัตราการถ่ายตัง้อยู่ที่ 30 รูปภาพใน 1 วินาที ส�าหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่านี้

อัตรา (หน้า 59)

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ภาพถ่าย) (หน้า 60)

Protune (หน้า 75)

โหมดภาพถ่าย: โหมดการบันทึก

ชัตเตอร์ (ภาพถ่ายกลางคืน)

ในโหมดภาพถ่าย ชัตเตอร์จะใช้กับโหมดกลางคืนเท่านัน้ การตัง้ค่านีช้่วยให้คุณ
สามารถก�าหนดระยะเวลาที่ชัตเตอร์เปิดได้ ตัวเลือกเริ่มต้นของการตัง้ค่านีค้ือ
อัตโนมัติ

การตัง้ค่า ตัวอย่าง

Auto (อัตโนมัติ)  
(นานถึง 30 วินาที)

พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ลง รุ่งอรุณ ยามค�่า ช่วง
สนธยา กลางคืน

2 วินาที, 5 วินาที,  
10 วินาที, 15 วินาที

รุ่งอรุณ ยามค�่า ช่วงสนธยา การจราจรยามค�่าคืน 
ชิงช้าสวรรค์ ดอกไม้ไฟ การวาดภาพด้วยไฟ

20 วินาที ท้องฟ้ายามค�่าคืน (พร้อมแสงไฟ)

30 วินาที ดาวบนท้องฟ้ายามค�่าคืน ทางช้างเผือก (สภาวะที่
มืดมิด)

เคล็ดลับมือโปร: ในการลดระดับความเบลอเมื่อใช้กลางคืน ยึดกล้องของคุณ
เข้ากับขาตัง้สามขาหรือพื้นผิวอื่นที่มัน่คงและไม่ขยับเขยื้อน

อัตรา

การตัง้ค่านีใ้ช้กับโหมดถ่ายรัวเท่านัน้ อัตราที่ใช้ได้คือ:

• Auto (อัตโนมัติ) (สูงสุด 30 รูปภาพใน 1 วินาที)
• 30 ภาพใน 1, 2, 3 หรือ 6 วินาที 
• 10 ภาพใน 1, 2 หรือ 3 วินาที
• 5 ภาพ ใน 1 วินาที
• 3 ภาพ ใน 1 วินาที

โหมดภาพถ่าย: การตัง้ค่า



60 61

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ภาพถ่าย)

กล้องของคุณมีตัวเลือก FOV ส�าหรับภาพถ่ายอยู่สองแบบ ภาพถ่ายทุกภาพจะมี
ความละเอียดอยู่ที่ 12MP

FOV ค�าอธิบาย

กว้าง

ค่าขอบเขตการมองเห็นขนาดใหญ่ที่สุด ใช้ได้ดีส�าหรับ
การบันทึกที่มีการเคลื่อนไหวสูงที่ต้องการเก็บราย
ละเอียดในเฟรมให้ได้มากที่สุด ค่า FOV นีท้�าให้เกิด
มุมมองฟิชอาย โดยเฉพาะรอบ ๆ ขอบฉาก (คุณสามา
รถคร็อปออกตอนตัดต่อหากจ�าเป็น)

ลิเนียร์

ขอบเขตการมองเห็นระดับกลาง ซึ่งจะขจัด
เอฟเฟกต์ฟิชอายที่พบใน FOV แบบกว้าง เหมาะ
ส�าหรับการบันทึกภาพวิดีโอจากอากาศหรือมุมอื่นที่
คุณต้องการมุมมองที่เป็นมาตรฐาน

โหมดภาพถ่าย: การตัง้ค่า

PROTUNE

ในโหมดภาพถ่าย Protune จะใช้งานได้ส�าหรับโหมดการบันทึกสามโหมด 
(ภาพถ่าย, กลางคืน, การถ่ายรัว) ข้อมูลการตัง้ค่าของ Protune ดูได้ที่ Protune 

(หน้า 75)

HIGH DYNAMIC RANGE (ภาพถ่าย)

High Dynamic Range (HDR) ช่วยรักษารายละเอียดและสีที่ดีที่สุดในภาพ การตัง้
ค่านีม้ีประโยชน์เป็นพิเศษส�าหรับฉากที่มีพื้นที่ที่มีเงาและแสงสว่าง

ในโหมดภาพถ่าย HDR จะใช้งานได้โดยมีข้อยกเว้นเหล่านี:้
• HDR มีผลกับโหมดบันทึกภาพถ่ายเท่านัน้
• HDR ไม่สามารถใช้งานได้กับโหมดถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง (หมายความว่า เมื่อ

กดปุ่ม ชัตเตอร์ ค้างไว้ขณะอยู่ในโหมดบันทึกภาพถ่าย)

• รูปแบบไฟล์ดิบและ การควบคุมค่ารับแสง ต้องปิดการท�างาน
• หาก Protune เปิดอยู่ HDR จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ Exposure Value Compensation 

(การชดเชยค่ารับแสง) ต�่ากว่าศูนย์ และ Color (สี) ตัง้ค่าเป็น GoPro Color 

ตัวเลือกส�าหรับการตัง้ค่านี ้คือ Off (ปิด) (ค่าเริ่มต้น) และ On (เปิด) ดูรายละเอียด
การตัง้ค่าขัน้สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 18) 

โหมดภาพถ่าย: การตัง้ค่าขัน้สูง
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โหมดภาพถ่าย: การตัง้ค่าขัน้สูง

รูปแบบไฟล์ดิบ

เมื่อเปิดการตัง้ค่านี้ ภาพถ่ายทัง้หมดจะถูกบันทึกพร้อมกับไฟล์รูปภาพ .jpg 
เพื่อการดูแบบทันทใีนกล้องของคุณ หรือแชร์กับ GoPro App และยังได้รับการ
บันทึกเป็นไฟล์ภาพถ่าย RAW (ไฟล์ดิบ) ในรูปแบบของไฟล์สกุล .gpr ที่อ้างอิง
มาจากฟอร์แมต .dng ของทาง Adobe ด้วย ไฟล์เหล่านี้สามารถน�าไปใชไ้ด้กับ 
Adobe Camera Raw (ACR) รุ่น 9.7 หรือใหม่กว่านัน้ได้ และคุณยังสามารถน�า
ไปใชไ้ด้กับ Adobe Photoshop Lightroom CC (รุ่น 2015.7 หรือใหม่กว่านัน้) 
และ Adobe Photoshop Lightroom 6 (รุ่น 6.7 หรือใหม่กว่านัน้) ได้อีกด้วย

ในโหมดภาพถ่าย ไฟล์ดิบจะใช้งานได้ส�าหรับโหมดภาพถ่ายและโหมดกลางคืน 
โดยมีข้อยกเว้นคือ: 

• High Dynamic Range ต้องปิดอยู่ 
• FOV ต้องตัง้ค่าเป็น กว้าง
• การซูมต้องปิดอยู่
• ไฟล์ดิบไม่สามารถใชไ้ดใ้นขณะบันทึกภาพแบบต่อเนื่อง (หมายความว่า เมื่อ

กดปุ่ม ชัตเตอร์ ค้างไว้ขณะอยูใ่นโหมดบันทึกภาพถ่าย)

ตัวเลือกส�าหรับการตัง้ค่านี้ คือ Off (ปิด) (ค่าเริ่มต้น) และ On (เปิด) ดูราย
ละเอียดการตัง้ค่าขัน้สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 18) 

เคล็ดลับมือโปร: ภาพถ่ายในรูปแบบ .gpr จะบันทึกไวใ้นต�าแหน่งเดียวกัน 
และมีชื่อไฟล์เดียวกันกับไฟล์ .jpg คุณสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านีไ้ด้ด้วยการ
เสียบการ์ด microSD ของคุณเข้ากับการ์ดรีดเดอร์ แล้วท�าการค้นหาไฟล์ผ่าน
คอมพิวเตอร์ของคุณ

โหมดไทม์แล็ปส์ประกอบด้วยโหมดการบันทึกสามโหมด: วิดีโอไทม์แล็ปส์ ภาพ
ถ่ายไทม์แล็ปส์ และภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ แต่ละโหมดการถ่ายมีการตัง้ค่าเฉพาะ
ของตัวเอง

วิดีโอไทม์แล็ปส์
วิดีโอไทม์แล็ปส์สร้างสรรค์วิดีโอขึ้นมาจากเฟรมภาพต่าง ๆ ที่ถ่ายไว้ในแต่ละช่วง
เวลา ตัวเลือกนีช้่วยให้คุณบันทึกเหตุการณ์ในแบบไทม์แล็ปส์ และชมหรือแบ่งปัน
ในรูปแบบของวิดีโอได้ในทันที  

ความละเอียดที่เป็นภาพเริ่มต้นส�าหรับวิดีโอไทม์แล็ปส์คือ 4K โดยมีช่วงเวลาที่
เป็นค่าเริ่มต้นตัง้ไว้ที่ 0.5 วินาที วิดีโอไทม์แล็ปส์จะถูกบันทึกโดยไม่มีเสียง ส�าหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่านี้

ความละเอียดของวิดีโอไทม์แล็ปส์ (หน้า 65)

ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 67)

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 68)

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์
ภาพถ่ายไทมแ์ล็ปสบ์นัทึกภาพเป็นชุดในชว่งเวลาเฉพาะ คณุสามารถใชโ้หมดนี้
บันทึกภาพของกิจกรรมต่าง ๆ จากนัน้ค่อยท�าการเลือกภาพที่ดีที่สุดในภายหลัง

การตัง้ค่าเริ่มต้นส�าหรับภาพถ่ายไทม์แล็ปส์คือ FOV แบบ กว้าง โดยมีช่วงเวลาตัง้
ไว้ที่ 0.5 วินาที ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่านี้

ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 67) 

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 68)

Protune (หน้า 75)

รูปแบบไฟล์ดิบ (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 69)

โหมดไทม์แล็ปส์: โหมดการบันทึก
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โหมดไทม์แล็ปส์: โหมดการบันทึก

ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์
ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์จะบันทึกภาพเป็นชุดในช่วงเวลาที่ก�าหนดในขณะที่มีแสง
น้อย ชัตเตอร์จะเปิดนานขึ้นเพื่อให้แสงเข้ามากยิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่มีแสง
น้อย

การตัง้ค่าเริ่มต้นส�าหรับภาพถ่ายไนท์แล็ปคือ FOV แบบ กว้าง โดยมีช่วงเวลา
และชัตเตอร์ตัง้ไว้ที่ Auto (อัตโนมัต)ิ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อเหล่านี้

ชัตเตอร์ (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 66)

ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 67) 

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 68)

Protune (หน้า 75)

รูปแบบไฟล์ดิบ (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 69)

ความละเอียดของวิดโีอไทม์แล็ปส์
ใน Time Lapse Mode (โหมดไทม์แล็ปส)์ คุณสามารถตัง้ค่าความละเอียดและ 
FOV ได้แคใ่นโหมดการบันทึก Time Lapse Video (วิดโีอไทม์แล็ปส)์ เท่านัน้

ความละเอียดวิดโีอหมายถึงจ�านวนของเส้นแนวนอนในวิดโีอ ความละเอียด
ที่สูงขึ้นท�าให้มีความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนัน้วิดโีอความละเอียด
ที่ 2.7K จึงนับได้ว่ามีคุณภาพสูงกว่าวิดโีอที่ความละเอียด 1080p เนื่องจากมัน
ประกอบไปด้วยเส้นตามแนวนอน 2,704 เส้น และแต่ละเส้นมีความกว้างถึง 
1,520 พิกเซล (วิดโีอ 1080p มีเส้นแนวนอน 1920 เส้น แต่ละเส้นมีความกว้าง 
1080 พิกเซล)

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) หมายถึงขอบเขตของฉาก (วัดเป็นองศา) ที่จะ
ถูกบันทึกผ่านเลนส์ของกล้อง กว้าง ค่า FOV บันทึกจ�านวนสูงสุดของฉาก

ความละเอียดที่มใีห้เลือกส�าหรับโหมดการบันทึก Time Lapse Video              
(วิดโีอไทม์แล็ปส)์ คือ 4K, 2.7K 4:3 และ 1080p 

โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ค่า
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ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์)
การตัง้ค่าช่วงเวลาช่วยให้คุณก�าหนดระยะเวลาระหว่างการถ่ายในแต่ละเฟรมได้

Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทม์แล็ป) และ Time Lapse Video Intervals 
(ช่วงเวลาวิดโีอไทม์แล็ปส์)
ช่วงเวลาทีใ่ชไ้ด้ส�าหรับวิดโีอไทม์แล็ปส์คือ 0.5 (ค่าเริ่มต้น), 1, 2, 5, 10, 30 และ 
60 วินาที 

Interval (ช่วงเวลา) ตัวอย่าง

0.5-2 วินาที การเล่นกระดานโต้คลื่น ขี่จักรยาน หรือกีฬาอื่น ๆ

2 วินาที มุมถนนที่พลุกพล่าน

5-10 วินาที ฉากก้อนเมฆหรือนอกสถานที่ที่มีระยะเวลายาว

10-60 วินาที กิจกรรมต่าง ๆ ที่กินเวลานาน เช่น โครงการก่อสร้าง
หรือศิลปะ

ช่วงเวลาของโหมดภาพถ่ายไนท์แล็ปส์
ช่วงเวลาจะก�าหนดอัตราของการถ่ายภาพ ช่วงเวลาของ Night Lapse 
(ไนท์แล็ปส)์ ที่ตัง้ได้คือ Auto (อัตโนมัต)ิ, 4, 5, 10, 15, 20 และ 30 วินาที และ
แบบ 1, 2, 5, 30 และ 60 นาที 

Auto (อัตโนมัต)ิ (ค่าเริ่มต้น) จะช่วยให้ช่วงเวลาตรงกับการตัง้ค่าชัตเตอร์ เช่น 
ถ้าชัตเตอร์ถูกตัง้ค่าไว้อยู่ที่ 10 วินาทีและช่วงเวลาถูกตัง้เป็น อัตโนมัติ กล้อง
ของคุณจะท�าการถ่ายภาพในทุก ๆ 10 วินาที

โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ค่า

ชัตเตอร์ (ไทม์แล็ปส์)

ในโหมดไทม์แล็ปส์ การตัง้ค่านี้จะใชไ้ด้เฉพาะกับภาพถ่ายไนท์แล็ปส์เท่านัน้ 
ชัตเตอร์ช่วยให้คุณสามารถก�าหนดระยะเวลาที่ชัตเตอร์เปิดได้ 
ตัวเลือกเริ่มต้นของการตัง้ค่านี้คืออัตโนมัติ

ใช้ตารางนี้เพื่อช่วยให้คุณเลือกการตัง้ค่าที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับกิจกรรมของ
คุณได:้

การตัง้ค่า ตัวอย่าง

Auto (อัตโนมัติ)  
(นานถึง 2 วินาที)

พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ลง รุ่งอรุณ ยามค�่า ช่วง
สนธยา กลางคืน

2 วินาที, 5 วินาที,  
10 วินาที, 15 วินาที

รุ่งอรุณ ยามค�่า ช่วงสนธยา การจราจรยามค�่าคืน 
ชิงช้าสวรรค์ ดอกไม้ไฟ การวาดภาพด้วยไฟ

20 วินาที ท้องฟ้ายามค�่าคืน (พร้อมแสงไฟ)

30 วินาที ดาวบนท้องฟ้ายามค�่าคืน ทางช้างเผือก (สภาวะที่
มืดมิด)

เคล็ดลับมือโปร: ในการลดระดับความเบลอเมื่อใช้ภาพถ่ายไนท์แลปส์ ยึด
กล้องของคุณเข้ากับขาตัง้สามขาหรือพื้นผิวอื่นที่มัน่คงและไม่ขยับเขยื้อน

โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ค่า
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Interval (ช่วงเวลา) ตัวอย่าง

Auto (อัตโนมัติ) เหมาะส�าหรับค่ารับแสงทุกระดับ (สามารถบันทึกภาพ
ได้อย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับการตัง้ค่าชัตเตอร์)

4-5 วินาที ฉากเมืองตอนเย็น แสงไฟถนน หรือฉากการ
เคลื่อนไหว

10-15 วินาที หรี่ไฟด้วยการเปลี่ยนฉากที่ช้า เช่น ก้อนเมฆตอน
กลางคืนที่มีดวงจันทร์ส่องสว่าง

20-30 วินาที ภาวะแสงน้อยมากหรือการเปลี่ยนฉากที่ช้ามาก เช่น 
ดาวที่มีแสงต�่าหรือแสงไฟจากถนน

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ไทม์แล็ปส์)

กล้องของคุณมีตัวเลือก FOV ส�าหรับไทม์แล็ปส์อยู่สองแบบ

FOV ค�าอธิบาย

กว้าง

ค่าขอบเขตการมองเห็นขนาดใหญ่ที่สุด ใช้ได้ดี
ส�าหรับการบันทึกที่มีการเคลื่อนไหวสูงที่ต้องการเก็บ
รายละเอียดในเฟรมให้ได้มากที่สุด ค่า FOV นีท้�าให้
เกิดมุมมองฟิชอาย โดยเฉพาะรอบ ๆ ขอบฉาก (คุณ
สามารถคร็อปออกตอนตัดต่อหากจ�าเป็น)

ลิเนียร์

ค่าขอบเขตการมองเห็นระดับกลางที่ขจัดความผิด
เพีย้นของฟิชอาย เหมาะส�าหรับการบันทึกภาพวิดีโอ
จากอากาศหรือมุมอื่นที่คุณต้องการมุมมองที่เป็น
มาตรฐาน

โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ค่า

PROTUNE

ในโหมดไทม์แล็ปส์ Protune สามารถใช้ได้ส�าหรับ Time Lapse Photo (ภาพถ่าย
ไทม์แล็ป) และ Night Lapse Photo (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์) ข้อมูลการตัง้ค่าของ 
Protune ดูได้ที่ Protune (หน้า 75)

รูปแบบไฟล์ดิบ (ไทม์แล็ปส์)

เมื่อเปิดการตัง้ค่านี้ ภาพถ่ายทัง้หมดจะถูกบันทึกพร้อมกับไฟล์รูปภาพ .jpg 
เพื่อการดูแบบทันทใีนกล้องของคุณ หรือแชร์กับ GoPro App และยังได้รับการ
บันทึกเป็นไฟล์ภาพถ่าย RAW (ไฟล์ดิบ) ในรูปแบบของไฟล์สกุล .gpr ที่อ้างอิง
มาจากฟอร์แมต .dng ของทาง Adobe ด้วย ไฟล์เหล่านี้สามารถน�าไปใชไ้ด้กับ 
Adobe Camera Raw (ACR) รุ่น 9.7 หรือใหม่กว่านัน้ได้ และคุณยังสามารถน�า
ไปใชไ้ด้กับ Adobe Photoshop Lightroom CC (รุ่น 2015.7 หรือใหม่กว่านัน้) 
และ Adobe Photoshop Lightroom 6 (รุ่น 6.7 หรือใหม่กว่านัน้) ได้อีกด้วย

ในโหมดไทม์แล็ปส์ รูปแบบไฟล์ดิบจะใช้งานได้ส�าหรับ Time Lapse Photo (ภาพ
ถ่ายไทม์แล็ปส)์ และ Night Lapse Photo (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส)์ โดยมีข้อยกเว้น
เหล่านี้: 
• High Dynamic Range ต้องปิดอยู่ 
• FOV ต้องตัง้ค่าเป็น กว้าง
• การซูมต้องปิดอยู่
• ส�าหรับภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ ช่วงเวลาต้องตัง้ค่าเป็นอย่างน้อย 5 วินาที 
• ส�าหรับภาพถ่ายไนท์แล็ปส์ การตัง้ค่าชัตเตอร์ต้องอยู่ที่อย่างน้อย 5 วินาที

โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ค่าขัน้สูง
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ตัวเลือกส�าหรับการตัง้ค่านี้ คือ Off (ปิด) (ค่าเริ่มต้น) และ On (เปิด) ดูราย
ละเอียดการตัง้ค่าขัน้สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 18) 

เคล็ดลับมือโปร: ภาพถ่ายในรูปแบบ .gpr จะบันทึกไวใ้นต�าแหน่งเดียวกัน 
และมีชื่อไฟล์เดียวกันกับไฟล์ .jpg คุณสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านีไ้ด้ด้วยการ
เสียบการ์ด microSD ของคุณเข้ากับการ์ดรีดเดอร์ แล้วท�าการค้นหาไฟล์ผ่าน
คอมพิวเตอร์ของคุณ

โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ค่าขัน้สูง การควบคุมขัน้สูง

การซมู
การตัง้ค่าการซูมช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งระยะห่างที่วัตถุจะปรากฏในวิดีโอ
หรือภาพถ่ายของคุณ ค่าเริ่มต้นคือไม่มีการซูม

การปรับแต่งระดับการซูม
1.  แตะ FOV

2.  เลื่อนตัวเลื่อนขึ้นหรือลงไปยังระดับการซูมที่คุณต้องการ
3.  หากต้องการออกจากการตัง้ค่า ให้แตะที่หน้าจอ ระดับที่คุณตัง้ไว้จะมีผลกับ

โหมดการบันทึกนัน้ ๆ เท่านัน้ และจะคงอยู่จนกว่าคุณเปลี่ยนโหมดการบันทึก
หรือปิดการท�างานของกล้อง 

Normal SuperviewWide

การตัง้ค่านีใ้ช้ได้กับโหมดการบันทึกทัง้หมด โดยมีข้อยกเว้นเหล่านี:้
• การซูมสามารถใช้ได้กับความละเอียดวิดีโอทัง้หมด ยกเว้น 4K, 4K 4:3, 

2.7K120 และ 1080p240 

• การซูมไม่สามารถใช้ได้เมื่อ FOV ตัง้ค่าเป็น SuperView 

• ส�าหรับโหมดการบันทึกภาพถ่าย การซูมสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อรูปแบบไฟล์ดิบ
และ การควบคุมค่ารับแสง ปิดอยู่

• คุณไม่สามารถเปลี่ยนระดับการซูมขณะที่คุณก�าลังถ่ายวิดีโอ
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การควบคุมขัน้สูง

การควบคุมค่ารับแสง
ตามค่าเริ่มต้น กล้องของคุณจะใช้ภาพทัง้ภาพเพื่อก�าหนดระดับการรับแสงที่
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การควบคุมค่ารับแสง ท�าให้คุณสามารถเลือกพื้นที่ที่
คุณต้องการให้กล้องเน้นความส�าคัญเมื่อท�าการก�าหนดค่ารับแสง การตัง้ค่านีม้ี
ประโยชน์ส�าหรับภาพถ่ายต่าง ๆ ที่บริเวณส�าคัญของภาพนัน้อาจมีการเปิดรับแสง
มากหรือน้อยเกินไป

เมื่อคุณได้ท�าการเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่านี ้จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับ
เปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที ทัง้นีห้ากคุณเปลี่ยนไปใช้โหมดการบันทึกอื่น ๆ ของ
กล้อง ตัวกล้องจะกลับไปท�าการประเมินค่ารับแสงที่เหมาะสมจากภาพทัง้ภาพ
อีกครัง้

การใช้ การควบคุมค่ารับแสง กับ Auto Exposure (ปรับค่ารับแสงอัตโนมัติ)
เมื่อคุณได้ใช้ตัวเลือกนี ้กล้องจะใช้ค่ารับแสงอ้างอิงจากบริเวณจอภาพแบบสัมผัสที่
คุณได้เลือกอยู่เสมอ โดยไม่สนใจว่าบริเวณนัน้จะมีลักษณะอย่างไร

สมมติว่ากล้องของคุณยึดติดอยู่กับแผงหน้ารถ จากนัน้คุณอาจได้ลองเลือกบริเวณ
ส่วนบนของจอภาพแบบสัมผัสดู ซึ่งคุณจะพบว่าค่ารับแสงนัน้อ้างอิงจากพื้นที่ที่อยู่
ดา้นนอกของกระจกหน้ารถ ไมไ่ด้อ้างอิงค่ารับแสงจากบริเวณแผงหน้ารถ (ที่อาจ
ท�าให้ฉากด้านนอกเกิดการเปิดรับแสงมากเกินไปขึ้นได้)
1. กดจอภาพแบบสัมผัสจนกว่ากรอบสี่เหลี่ยมจะย่อตัวไปอยู่ตรงกลางของหน้า

จอ
2. ลากกรอบสี่เหลี่ยมไปยังบริเวณที่คุณต้องการให้ใช้อ้างอิงส�าหรับตัง้ค่ารับแสง 

(คุณสามารถท�าการแตะเลือกบริเวณนัน้แทนการลากกรอบสี่เหลี่ยมได้)
3. แตะ [  ] ตรงมุมขวาล่างของหน้าจอ 

AUTO EXPOSURE

การควบคุมขัน้สูง

การใช้ การควบคุมค่ารับแสง กับ Locked Exposure (ค่ารับแสงแบบลอ็ก)
ด้วยตัวเลอืกนี ้กลอ้งจะท�าการลอ็กค่ารับแสง ค่ารับแสงดังกล่าวจะยงัคงอยู่
จนกว่าคุณจะท�าการยกเลิก 

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณก�าลังเล่นสโนว์บอร์ดในวันทีแ่ดดจ้า หลังจากที่คุณ
ท�าการตัง้ค่ารับแสงด้วยตัวเองโดยอ้างอิงจากเสื้อแจ็คเกต็ของคนที่คุณก�าลังถ่าย
ภาพให้ ภาพถ่ายตอ่ ๆ มาที่คุณถ่ายจะอ้างอิงค่ารับแสงจากเสื้อแจ็คเกต็ดังกล่าว
ไปตลอด ท�าใหภ้าพถ่ายเหล่านัน้มโีอกาสเกิดการเปิดรับแสงที่น้อยเกินไปเมื่อ
เทียบกับหมิะที่สว่างจ้าได้น้อยลง
1. กดจอภาพแบบสัมผัสจนกว่ากรอบสี่เหลีย่มจะยอ่ตัวไปอยูต่รงกลางของ

หน้าจอ
2. ลากกรอบสี่เหลีย่มไปยงับริเวณที่คุณตอ้งการใหใ้ช้อ้างอิงส�าหรับตัง้ค่ารับแสง 

(คุณสามารถท�าการแตะเลอืกบริเวณนัน้แทนการลากกรอบสี่เหลีย่มได)้

3. แตะ Auto Exposure (ปรับค่ารับแสงอตัโนมตั)ิ เพื่อเปลีย่นใหเ้ป็น Locked 
Exposure (ค่ารับแสงแบบลอ็ก)

4. ดใูหแ้นใ่จว่าค่ารับแสงอยูใ่นระดับที่คุณตอ้งการ จากนัน้แตะ [  ] ในมมุขวา
ด้านล่างของหน้าจอเพื่อลอ็กค่ารับแสง
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การยกเลิก การควบคุมค่ารับแสง
การควบคุมค่ารับแสง จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกโหมดการบันทึก
อื่นหรือรีสตาร์ทกล้อง คุณสามารถยกเลิกการตัง้ค่านีไ้ด้ด้วยตัวเองด้วย (ตามราย
ละเอียดด้านล่าง) เมื่อคุณได้ยกเลิกการตัง้ค่ารับแสงดังกล่าว กล้องจะกลับไป
ประเมินค่ารับแสงที่เหมาะสมจากภาพทัง้ภาพอีกครัง้
1. กดจอภาพแบบสัมผัสจนกว่ากรอบสี่เหลี่ยมจะย่อตัวไปอยู่ตรงกลางของหน้า

จอ 

2. แตะ [  ] ตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอ

เคล็ดลับมือโปร: ส�าหรับการตัง้ค่าค่ารับแสงขัน้สูง เข้าไปอ่าน การชดเชยค่ารับ
แสง (หน้า 79)

การควบคุมขัน้สูง การควบคุมขัน้สูง

PROTUNE
Protune ปลดล็อกสมรรถนะของกล้องอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ได้ภาพคุณภาพน่า
ทึ่งและวิดีโอและภาพถ่ายระดับโรงภาพยนตร์ที่ถูกปรับให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด
ส�าหรับงานสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพ Protune ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานท�างานได้
สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน

Protune ใชร่้วมกันไดกั้บเคร่ืองมอืปรับสรีะดับมอือาชพี, แอพ ���� ส�าหรบัเดสก์ทอ็ป 
และซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอและภาพถ่ายอื่น ๆ

Protune ช่วยให้คุณสามารถควบคุมกล้องด้วยมือในส่วนของสี สมดุลแสงสีขาว 
ความเร็วชัตเตอร์ และการควบคุมหรือการปรับแต่งอื่น ๆ ส�าหรับภาพวิดีโอ และ
ภาพถ่ายของคุณ

Protune

Protune สามารถใช้ได้ในฐานะการตัง้ค่าขัน้สูงส�าหรับโหมดการบันทึกทัง้หมด 
ยกเว้นโหมด Looping (การถ่ายวน) และ Time Lapse Video (วิดีโอไทม์แล็ปส์) ดู
รายละเอียดการตัง้ค่าขัน้สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 18) ตัวเลือก
ส�าหรับการตัง้ค่านี ้คือ Off (ปิด) (ค่าเริ่มต้น) และ On (เปิด) เมื่อ Protune เปิดการ
ท�างานอยู่ [  ] จะปรากฏบนจอภาพของกล้อง 

การตัง้ค่า Protune บางอย่างไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ การควบคุมค่ารับแสง 
Protune นัน้ใช้ได้กับวิดีโอทุกความละเอียด 

การเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ท�าในการตัง้ค่า Protune นีจ้ะมีผลกับเฉพาะโหมดการ
บันทึกที่คุณได้ท�าการเปลี่ยนแปลงให้เท่านัน้ เช่น การเปลี่ยนแปลงค่า White 
Balance (สมดุลแสงสีขาว) ส�าหรับ Night Photo (ภาพถ่ายกลางคืน) จะไม่ส่งผล
ต่อค่าสมดุลแสงสีขาวส�าหรับภาพถ่าย Burst (ถ่ายรัว)
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Color (สี)

Color (สี) จะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งโปรไฟล์ของสีส�าหรับวิดีโอหรือภาพถ่าย
ของคุณได้ เมื่อคุณได้ท�าการเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่านี ้จอภาพแบบสัมผัสจะแสดง
ผลที่ปรับเปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที 

การตัง้ค่าสี โปรไฟล์ของสีที่เกิดขึน้

GoPro Color  
(ค่าเริ่มต้น)

ให้โปรโฟล์สีที่ถูกต้องตามแบบฉบับ GoPro (สีสันที่
สวยงาม ขณะไม่เปิดการใช้งาน Protune)

Flat (สีแบบแฟล็ท)

มอบโปรไฟล์สีที่เป็นกลางที่สามารถปรับแต่งสีเพื่อ
ให้ตรงกับภาพวิดีโอที่บันทึกด้วยอุปกรณ์อื่นได้ดี
ขึ้น มอบความยืดหยุ่นให้กับงานโพสต์โปรดักชัน 
เนื่องจากมีเคิร์ฟที่ยาว การบันทึกแบบแฟล็ทจะเก็บ
รายละเอียดของเงา และแสงไฮไลท์ได้มากกว่า

White Balance (สมดุลแสงสีขาว)

White Balance (สมดุลแสงสีขาว) ช่วยให้คุณสามารถปรับอุณหภูมิของวิดีโอและ
ภาพถ่ายเพื่อปรับให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดส�าหรับสภาวะแสงโทนเย็นหรือโทนร้อน 
เมื่อคุณได้ท�าการเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่านี ้จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับ
เปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที 

ตัวเลือกส�าหรับการตัง้ค่านีไ้ด้แก่ Auto (ค่าเริ่มต้น), 2300K, 2800K, 3200K, 
4000K, 4500K, 5500K, 6000K, 6500K และ Native (แบบเดิม) ค่าที่ต�่ากว่า จะ
ให้โทนสีที่มีความอุ่นมากกว่า

คุณสามารถเลือก Native (แบบเดิม) เพื่อสร้างไฟล์ที่มีการปรับแต่งสีจากเซ็นเซอร์
รับภาพแบบน้อยที่สุด ซึ่งจะท�าให้การปรับแต่งสีด้วยตนเองในภายหลังมีความถูก
ต้องมากยิ่งขึ้น

การควบคุมขัน้สูง การควบคุมขัน้สูง

ISO Minimum (ISO ต�่าสุด)

ISO Maximum (ISO สูงสุด)

ISO Minimum (ISO ต�่าสุด) และ ISO Maximum (ISO สูงสุด) ช่วยให้คุณสามารถ
ก�าหนดช่วงส�าหรับความไวของกล้องที่มีต่อแสงและน้อยส์ของภาพ การตัง้ค่า ISO 
สร้างความสมดุลระหว่างความสว่างกับน้อยส์ของภาพถ่าย น้อยส์ของภาพถ่าย
หมายถึงอาการจุดรบกวนที่ก่อให้เกิดความหยาบของภาพ

ในภาวะแสงน้อย ค่า ISO ที่สูงกว่าจะส่งผลให้ภาพสว่าง แต่เกิดน้อยส์ของภาพ
มากขึ้น ค่า ISO ที่ต�่าท�าให้ได้ภาพที่มืด แต่เกิดน้อยส์น้อยลง เมื่อคุณได้ท�าการ
เปลี่ยนแปลงการตัง้ค่านี ้จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับเปลี่ยนไปให้คุณชม
ในทันที ค่าบริยายส�าหรับ ISO Maximum (ISO สูงสุด) คือ 1600 ส�าหรับวิดีโอและ 
3200 ส�าหรับภาพถ่าย ค่าเริ่มต้นส�าหรับ ISO Minimum (ISO ต�่าสุด) คือ 100

ส�าหรับโหมดการบันทึกวิดีโอและภาพถ่าย ลักษณะการท�างานของ ISO  
จะขึ้นอยู่กับการตัง้ค่าชัตเตอร์ (ใน Protune) ค่า ISO สูงสุดที่คุณเลือกไว้จะถูกตัง้
ให้เป็นค่า ISO สูงสุด ค่า ISO ที่ใช้งานจริงอาจจะต�่ากว่านัน้ได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะ
แวดล้อมแสง 

เคล็ดลับมือโปร: หากต้องการล็อกค่า ISO ให้ตัง้ค่า ISO ต�่าสุด และสูงสุดเป็นค่า
เดียวกัน

ภาพมืดขึ้น 
น้อยส์ของภาพ
น้อยลง

ภาพสว่างขึ้น ภาพ
ใหญ่ขึ้น เสียง

100 200 400 800 1600 3200 6400
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การควบคุมขัน้สูง

Shutter (ชัตเตอร์)

การตัง้ค่าชัตเตอร์ใน Protune จะมีผลกับโหมดการบันทึกวิดีโอและภาพถ่าย
เท่านัน้ การตัง้ค่านีจ้ะก�าหนดระยะเวลาที่ชัตเตอร์เปิด เมื่อคุณได้ท�าการ
เปลี่ยนแปลงการตัง้ค่านี ้จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับเปลี่ยนไปให้คุณชม
ในทันที ค่าเริ่มต้นคือ Auto (อัตโนมัติ)

ส�าหรับภาพถ่าย ตัวเลือกส�าหรับการตัง้ค่านีค้ือ Auto (อัตโนมัติ), 1/125, 1/250, 
1/500, 1/1000 และ 1/2000 วินาที

ส�าหรับวิดีโอ ตัวเลือกส�าหรับการตัง้ค่านีข้ึ้นอยู่กับการตัง้ค่า FPS ตามที่ระบุด้าน
ล่าง

การตัง้ค่า ตัวอย่าง 1: 
1080p30

ตัวอย่าง 2: 
1080p60

Auto (อัตโนมัติ) Auto (อัตโนมัติ) Auto (อัตโนมัติ)

1/FPS 1/30 วินาที 1/60 วินาที

1/(2xFPS) 1/60 วินาที 1/120 วินาที

1/(4xFPS) 1/120 วินาที 1/240 วินาที

1/(8xFPS) 1/480 วินาที 1/960 วินาที

เคล็ดลับมือโปร: ในการลดระดับความเบลอในวิดีโอและภาพถ่ายของคุณเมื่อใช้
การตัง้ค่าชัตเตอร์ ยึดกล้องของคุณเข้ากับขาตัง้สามขาหรือพื้นผิวอื่นที่มัน่คงและ
ไม่ขยับเขยื้อน

Exposure Value Compensation (การชดเชยค่ารับแสง) (EV COMP)

Exposure Value Compensation (การชดเชยค่ารับแสง) ส่งผลกับความสว่างของ
วิดีโอและรูปภาพของคุณ การปรับแต่งค่าในส่วนนีส้ามารถช่วยเพิ่มคุณภาพผล
งาน เมื่อต้องท�าการถ่ายท�าในสภาพแวดล้อมของแสงที่มีความแตกต่างสูง 

ตัวเลือกส�าหรับการตัง้ค่านี ้มีระยะตัง้แต่ -2.0 ถึง +2.0 การตัง้ค่าเริ่มต้นคือ 0 

เมื่อคุณได้ท�าการเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่านี ้จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับ
เปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที ค่าที่สูงกว่าจะท�าให้ภาพสว่างมากยิ่งขึ้น 

ส�าหรับ Video (วิดีโอ) การตัง้ค่าในส่วนนีจ้ะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ Shutter 
(ชัตเตอร์) ถูกตัง้เป็น Auto (อัตโนมัติ) เท่านัน้ 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งค่ารับแสงโดยยึดตามพื้นที่ของฉาก
ของคุณ เข้าไปอ่าน การควบคมุค่ารับแสง (หน้า 72).

เคล็ดลับมือโปร: การชดเชยค่ารับแสง จะปรับแต่งความสว่างภายใต้การตัง้ค่า 
ISO ที่มีอยู่ หากความสว่างได้ถึงขอบเขตค่า ISO ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
แล้ว การเพิ่มการชดเชยค่ารับแสงจะไม่ส่งผลใด ๆ ในการเพิ่มความสว่างต่อเนื่อง 
เลือกค่า ISO ในระดับสูง

Sharpness (ความคมชัด)

Sharpness (ความคมชัด) จะควบคุมคุณภาพของรายละเอียดที่บันทึกไว้ในภาพ
วิดีโอหรือภาพถ่ายของคุณ ตัวเลือกส�าหรับการตัง้ค่านี ้คือ High (สูง) (ค่าเริ่มต้น), 
Medium (ปานกลาง) และ Low (ต�่า) 

เมื่อคุณได้ท�าการเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่านี ้จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับ
เปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที 

เคล็ดลับมือโปร: หากคุณวางแผนที่จะเพิ่มความคมชัดระหว่างการตัดต่อ ให้
เลือก Low (ต�่า) ส�าหรับการตัง้ค่านี้

การควบคุมขัน้สูง
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RAW Audio (ไฟล์เสียงดิบ)

การตัง้ค่านีม้ีผลกับโหมดการบันทึกวิดีโอเท่านัน้ และจะสร้างไฟล์ .wav แยกต่าง
หากส�าหรับวิดีโอของคุณ นอกเหนือจากแทร็คเสียง .mp4 มาตรฐาน คุณสามารถ
เลือกระดับการประมวลผลที่จะใช้ส�าหรับไฟล์เสียงดิบได้ด้วย การตัง้ค่านีม้ี
ประโยชน์เมื่อคุณต้องการแยกไฟล์ .wav เพื่อเอาไว้ส�าหรับแบ่งปัน หรือใช้ในการ
ตัดต่อในภายหลัง

ตัวเลือก ค�าอธิบาย

Off (ปิด) (ค่าเริ่มต้น) ไม่มีการสร้างไฟล์ .wav แยกต่างหาก

Low (ต�่า)
ใช้การประมวลผลแบบต�่าสุด เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม 
หากคุณจะท�าการประมวลผลเสียงในกระบวนการตัด
ต่อในภายหลังอยู่แล้ว

Med (ปานกลาง)

ใช้การประมวลผลที่อ้างอิงจากการตัง้ค่าการควบคุม
เสียงด้วยตัวเอง (แบบลมและ/หรือสเตอริโอ) หาก 
Manual Audio Control (การควบคุมเสียงด้วยตัวเอง) 
นัน้ปิดอยู่ กล้องจะเปลี่ยนไปมาระหว่างการกรองเสียง
ลมและเสียงสเตอริโอโดยอัตโนมัติ

High (สูง)
ใช้การประมวลผลเสียงแบบเต็มรูปแบบ (อัตราขยาย
อัตโนมัติ และการเข้ารหัสเสียงแบบ AAC)

เคล็ดลับมือโปร: ไฟล์เสียงในรูปแบบ .wav ต่าง ๆ จะถูกบันทึกไว้ในต�าแหน่ง
เดียวกัน และมีชื่อไฟล์เดียวกันกับไฟล์ .mp4 คุณสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านีไ้ด้ด้วย
การเสียบการ์ด microSD ของคุณเข้ากับการ์ดรีดเดอร์ แล้วท�าการค้นหาไฟล์ผ่าน
คอมพิวเตอร์ของคุณ

Reset (รีเซ็ต) 
ตัวเลือกนีจ้ะท�าการล้างการตัง้ค่า Protune ทัง้หมดให้กลับเป็นค่าพื้นฐาน

การควบคุมขัน้สูง การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมทางด้านเสียง

ไมโครโฟนเสริมหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงส�าหรับ
วิดีโอของคุณได้
1. ต่ออุปกรณ์เสริมทางด้านเสียงเข้ากับพอร์ต USB-C ของกล้อง ด้วยการใช้ 

อะแดปเตอร์ไมโครโฟน 3.5 มม. โปร ของทาง GoPro (มีจ�าหน่ายแยกต่าง
หาก)

2. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลักของกล้อง ให้ท�าการปัดนิว้ลงด้านล่าง
3. แตะ Preferences > Audio Input

4. แตะเลือกตัวเลือกต่อไปนี:้ 

ตัวเลือก ค�าอธิบาย

Standard Mic  
(ค่าเริ่มต้น)

สนับสนุนไมโครโฟนแบบไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

Standard Mic+
สนับสนุนไมโครโฟนแบบไม่มีแหล่งจ่ายไฟและมอบ 
การบูทส์ 20dB

Powered Mic สนับสนุนไมโครโฟนแบบมีแหล่งจ่ายไฟในตัว

Powered Mic+
สนับสนุนไมโครโฟนแบบมีแหล่งจ่ายไฟและมอบ 
การบูสท์ 20dB

Line In
สนับสนุนเอาท์พุต line-level จากอุปกรณ์เสียงอื่น 
(บอร์ดมิกซ์ พรีแอมป์ส�าหรับกีตาร์ เครื่องคาราโอเกะ 
ฯลฯ)

หมายเหตุ: หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องใช้ตัวเลือกไหน ให้ตรวจดูข้อมูลจากผู้ผลิตไมโครโฟนของคุณ
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การตัง้ค่า GOPRO ของคุณ

คุณสามารถตัง้ค่ากล้องของคุณได้ในแบบที่คุณต้องการ ตัง้แต่การเปลี่ยนความดัง
ของเสียงเตือนไปจนถึงการปิดไฟสถานะ 

การเปลี่ยนค่าตัวเลือกต่าง ๆ
1. ปัดนิว้ลงด้านล่าง แล้วแตะ Preferences

2. แตะการตัง้ค่าแล้วแตะเลือกตัวเลือกใหม่
3. ปัดนิว้ลงด้านล่างเพื่อออก

DATE AND TIME (วันที่และเวลา)
วันที่และเวลา จะได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องของคุณกับ 
GoPro App หรือ แอพ ���� ส�าหรับเดสก์ท็อป อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยน
ค่าเหล่านีไ้ด้ด้วยตัวเองหากคุณต้องการ 
หมายเหตุ: หากคุณได้ถอดแบตเตอรี่ออกไปจากกล้องเป็นระยะเวลานาน คุณต้องท�าการรีเซ็ตค่า
วันที่และเวลาใหม่ (ท�าแบบอัตโนมัติหรือด้วยตัวเอง)

DATE FORMAT (รูปแบบวันที่)
รูปแบบวันที่จะยึดตามภาษาของกล้องที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามคุณ
สามารถเปลี่ยนค่านีไ้ด้ด้วยตัวเองหากคุณต้องการ ตัวเลือกได้แก่ DD.MM.YY (วัน
ที่.เดือน.ปี), MM.DD.YY (เดือน.วันที่.ปี) และ YY.MM.DD (ปี.เดือน.วันที่) 

BEEP VOLUME (ความดังเสียงเตือน)
ตัง้ค่าความดังของเสียงเตือนต่าง ๆ ของ GoPro ตัวเลือกของการตัง้ค่านีค้ือ High 
(ค่าเริ่มต้น) Med Low และ Off

LED
ก�าหนดว่าไฟสถานะใดบ้างที่จะกระพริบ ตัวเลือกการตัง้ค่านีค้ือ All On (ค่าเริ่ม
ต้น) All Off และ Front Off

เคล็ดลับมือโปร: ปิดไฟสถานะด้านหน้าหากคุณก�าลังบันทึกภาพในพื้นที่ที่มีหน้า
ต่างหรือกระจกที่อาจท�าให้เกิดภาพสะท้อนในภาพที่ถ่ายออกมา

การตัง้ค่า GOPRO ของคุณ

DEFAULT MODE (โหมดค่าเริ่มต้น)
ตัง้ค่าโหมดการบันทึกที่ GoPro ของคุณจะใช้เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อท�าการเปิดการ
ท�างาน ตัวเลือกในการตัง้ค่านีค้ือ Video (วิดีโอ) (ค่าเริ่มต้น), Time Lapse Video 
(วิดีโอไทม์แล็ปส์), Looping (การถ่ายวน), Photo (ภาพถ่าย), Night (กลางคืน), 
Burst (ถ่ายรัว), Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์) และ Night Lapse 
Photo (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์)

หมายเหตุ: การตัง้ค่านีไ้ม่มีผลใด ๆ ต่อ QuikCapture

AUTO OFF (ปิดกล้องอัตโนมัติ) 
ปิดการท�างานของ GoPro ของคุณหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ตัวเลือกคือ 5 minutes, 15 minutes (ค่าเริ่มต้น),  
30 minutes และ Never (ไม่ปิดเลย)

หมายเหตุ: Voice Control (การควบด้วยเสียง) ไม่สามารถใช้ได้เมื่อกล้องปิดอยู่ นอกจากจะเปิด
การตัง้ค่า Wake On Voice (เปิดเครื่องด้วยเสียง) ดังนัน้ขณะที่คุณใช้การควบคุมด้วยเสียงอยู่นัน้ 
ให้ตัง้ค่า Auto Off (ปิดกล้องอัตโนมัติ) ด้วยระยะเวลาที่มากขึ้น (หรือให้ตัง้เป็น Never)

สกรีนเซฟเวอร์ (SCREENSAVER) 
ปิดจอภาพแบบสัมผัสหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ ตัวเลือกคือ 1 minutes (ค่าเริ่มต้น), 2 minutes, 3 minutes, และ 
Never แตะตรงส่วนใดก็ได้ของหน้าจอภาพแบบสัมผัส เพื่อเรียกให้หน้าจอกลับมา
ท�างานอีกครัง้ ทัง้นี ้คุณยังสามารถใช้งานปุ่มต่าง ๆ ของกล้องและการควบคุมด้วย
เสียงได้ ขณะที่หน้าจอภาพแบบสัมผัสนัน้ดับอยู่

BRIGHTNESS (ความสว่าง)
ปรับแต่งระดับความสว่างของจอภาพแบบสัมผัส สามารถเลือกได้ตัง้แต่ 10% ถึง 
100% (ค่าเริ่มต้น)
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AUTO-ROTATION (การหมุนอัตโนมัติ)
การตัง้ค่านีช้่วยก�าหนดทิศทางการถ่ายวิดีโอหรือภาพของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณ
ถ่ายภาพวิดีโอกลับหัว 

การตัง้ค่า ค�าอธิบาย

Auto (อัตโนมัติ)

(Auto Image Rotation (การหมุนภาพอัตโนมัติ)) 
กล้องจะเลือก Up (ขึ้น) หรือ Down (ลง) โดย
อัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับทิศทางการวางกล้องเมื่อเริ่ม
การบันทึกภาพ ซึ่งจะท�าให้ภาพที่ถ่ายได้ในทิศทาง
ที่ถูกต้องเสมอ

Up (ค่าเริ่มต้น) กล้องจะถ่ายภาพตามทิศทางของกล้องเสมอ

Down (ลง) กล้องจะถ่ายภาพตามทิศทางกลับหัวเสมอ

 
ล็อกอัตโนมัติ 
ล็อกจอภาพแบบสัมผัสเพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลโดยไม่ตัง้ใจ การตัง้ค่านีจ้ะปิด
อยู่ตามค่าเริ่มต้น
• หากต้องการเปิดการล็อกอัตโนมัติ ให้ปัดนิว้ลงแล้วแตะ [  ] หากต้องการ

ปลดล็อกจอภาพชัว่คราว ให้ปัดนิว้ลง จากนัน้แตะจอภาพแบบสัมผัส
• หากต้องการปิดการล็อกอัตโนมัติ ให้ปัดนิว้ลงแล้วแตะ [  ]

การตัง้ค่า GOPRO ของคุณ

GPS 
บันทึกสถานที่ที่วิดีโอและภาพถ่ายของคุณได้ถูกบันทึกไว้ เพื่อดูข้อมูลดังกล่าว 
ให้คุณเปิดชมวิดีโอหรือภาพถ่ายผ่านแอพพลิเคชันของเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ที่สามารถใช้คุณสมบัติดังกล่าวได้ เยี่ยมชม gopro.com/help เพื่อดูราย
ละเอียด 

LANGUAGE (ภาษา)
ตัง้ค่าภาษาที่ปรากฏบนตัวกล้อง 

VIDEO FORMAT (รูปแบบวิดีโอ)
ตัง้ค่าเฟรมเรตตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่กล้องของคุณจะใช้ในการถ่ายและเปิดชมวิดีโอ
ผ่าน TV/HDTV การเลือกตัวเลือกภูมิภาคที่เหมาะสมช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสัน่
ไหวเมื่อท�าการถ่ายวิดีโอภายในอาคาร

การตัง้ค่า ค�าอธิบาย

NTSC
เลือกตัวเลือกนีเ้พื่อเปิดชมวิดีโอของคุณผ่าน TV 
แบบ NTSC (โทรทัศน์ส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือ)

PAL
เลือกตัวเลือกนีเ้พื่อเปิดชมวิดีโอของคุณผ่าน
ทีวีแบบ PAL (โทรทัศน์ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ใน
อเมริกาเหนือ)

การตัง้ค่า GOPRO ของคุณ

http://gopro.com/help
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ไอคอนอุณหภูมิ

ไอคอนอุณหภูมิจะปรากฏบนหน้าจอสถานะของกล้องเมื่อกล้อง
ร้อนเกินไปและจ�าเป็นต้องลดความร้อน ควรวางกล้องทิง้ไว้ให้เย็น
ลงก่อนที่จะพยายามใช้งานใหม่อีกครัง้ กล้องของคุณถูกออกแบบ
มาเพื่อตรวจสภาพความร้อนสูงและจะปิดการท�างานหากจ�าเป็น

ไอคอนเตือนให้ซ่อมไฟล์

ถ้าการถ่ายวิดีโอหยุดโดยกะทันหันและไม่สามารถท�าการบันทึก
ไฟล์วิดีโอได้ ไฟล์ดังกล่าวอาจเกิดความเสียหายขึ้น หากเกิดกรณีนี้
ขึ้นมา กล้องจะแสดงไอคอนเตือนให้ซ่อมไฟล์ขึ้นมาในขณะที่กล้อง
พยายามท�าการซ่อมแซมไฟล์ เมื่อขัน้ตอนนีเ้สร็จสิน้ จะมีข้อความ
ปรากฏขึ้นมาว่าการซ่อมแซมนัน้ส�าเร็จหรือล้มเหลว ให้กดปุ่มใด
ก็ได้เพื่อท�าการใช้งานกล้องต่อ

ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการ์ด MICROSD

NO SD
ไม่มีการ์ดอยู่ในตัวกล้อง กล้องจ�าเป็นต้องใช้การ์ด 
microSD microSDHC หรือ microSDXC (มีจ�าหน่าย
แยกต่างหาก) เพื่อถ่ายวิดีโอและภาพต่าง ๆ

FULL
การ์ดมีข้อมูลเต็ม ลบไฟล์บางส่วนออกหรือเปลี่ยน
ใช้การ์ดตัวอื่น

SD ERR
กล้องไม่สามารถอ่านรูปแบบของการ์ดได้ ฟอร์แมต
การ์ดใหม่ในในกล้อง

ข้อความที่ส�าคัญต่าง ๆ การรีเซ็ตกล้อง

การรีสตาร์ท GOPRO ของคุณ
หากกล้องของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่ม โหมด [  ] ค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อปิด
กล้องแล้วเปิดกล้องอีกครัง้ ทัง้นี ้การตัง้ค่าทุกอย่างจะยังคงไว้ตามเดิมเมื่อท�าการ
รีสตาร์ทกล้อง

การรีเซ็ตการตัง้ค่าทัง้หมดให้เป็นค่าเริ่มต้น
ตัวเลือกนีจ้ะรีเซ็ตการตัง้ค่าทัง้หมดในกล้องของคุณให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น 
ยกเว้นข้อมูลวันที่ เวลา ชื่อ และรหัสผ่าน ภาษา และรูปแบบวิดีโอของกล้องของ
คุณ
1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�าการปัดนิว้ลงด้านล่าง  

2. แตะ Preferences > Camera Defaults แล้วจึงแตะ Reset 

การรีเซ็ตการเชื่อมต่อ
ตัวเลือกนีจ้ะล้างรายการการเชื่อมต่อของคุณ และรีเซ็ตรหัสผ่านของกล้อง หาก
คุณท�าการรีเซ็ตการเชื่อมต่อแล้ว คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ กับ GoPro ของ
คุณเสียใหม่
1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�าการปัดนิว้ลงด้านล่าง 

2. แตะ การเชื่อมต่อ > Reset Connections แล้วจึงแตะ Reset

การรีเซ็ตกลับสู่ค่าเริ่มต้น
ท�าตามขัน้ตอนด้านล่างเพื่อรีเซ็ตการตัง้ค่าทัง้หมด ล้างการเชื่อมต่อ และยกเลิก
การลงทะเบียนกล้องจากบัญชี GoPro Plus ของคุณ ตัวเลือกนีม้ีประโยชน์เมื่อคุณ
ต้องการขายกล้องต่อให้บุคคลอื่น และต้องการรีเซ็ตกล้องให้กลับไปอยู่ในสภาพ
แรกเริ่ม 
หมายเหตุ: ตัวเลือกนีจ้ะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของกล้องของคุณ
1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�าการปัดนิว้ลงด้านล่าง 

2. แตะ Preferences > Factory Reset แล้วแตะ Reset 

การเรียกคืนการตัง้ค่าจากโรงงานไม่เป็นการลบข้อมูลผลงานทัง้หมดออกจาก
การ์ด microSD ของคุณ หากคุณต้องการล้างข้อมูลการ์ด microSD ของคุณ กรุณา
อ่าน การฟอร์แมตการ์ด microSD ของคุณใหม่ (หน้า 9) 
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THE FRAME 
The Frame (ส�าหรับ HERO6 Black/HERO5 Black) มอบการปกป้องเพิ่มเติมให้
กับกล้องของคุณหากคุณท�ากล้องหล่น คุณจึงสามารถเก็บรักษากล้องไว้ใน The 
Frame ระหว่างกิจกรรมบางอย่าง แม้ในขณะที่กล้องไม่ได้ยึดกับสิ่งใด 

HERO6 Black มีคุณสมบัติกันน�้าที่ 10 ม. (33 ฟุต) เมื่อ ฝา ถูกปิดไว้ ไม่จ�าเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์เสริมใด ๆ เมื่อท�าการใช้กล้องในน�้า หรือใกล้กับน�้า 

หมายเหตุ: ตัว The Frame ไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติกันน�้าใด ๆ ให้แก่กล้อง

เคล็ดลับมือโปร: ในระหว่างท�ากิจกรรมทางน�้า ควรคล้องสายกล้องของคุณเพื่อ
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น และใช้ Floaty (จ�าหน่ายแยก) เพื่อให้กล้องของคุณลอยน�้า 
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ gopro.com 

การติดตัง้กล้อง

1. The Frame

2. สลักยึดกล้อง 
3. สกรูหัวแม่มือ
4. ฐานยึดพร้อมแผ่นกาวติดพื้นผิวโค้ง

และพื้นผิวเรียบ

4

1 2

3

การติดตัง้กล้องเข้ากับขายึด
หากต้องการติดตัง้กล้องเข้ากับขายึด คุณต้องมี The Frame (ส�าหรับ HERO6 
Black/HERO5 Black) และสลักยึดกล้อง/หรือสกรูหัวแม่มือ ขึ้นอยู่กับขายึดที่
คุณก�าลังใช้ 

1. การใส่กล้องเข้าไปใน The Frame:
a. ท�าการเปิดตัวล็อก
b. เลื่อนกล้องเข้าสู่ The Frame บริเวณด้านล่างตรงส่วนหน้าของ The 

Frame จะมีสันที่นูนขึ้นมาอยู่ สอดกล้องให้ด้านหน้าของกล้องเข้าที่พอดี
กับสันนูนดังกล่าว

c. ปิดฝา
d. ล็อกสลักให้เข้าที่

2. ติดตัง้ The Frame เข้ากับสลักยึดกล้อง

การติดตัง้กล้อง

http://gopro.com
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3. ท�าตาม แนวทางการยึดกล้อง (หน้า 90) เพื่อติดตัง้แผ่นกาวส�าหรับยึดเข้า
กับพื้นผิว

4. การติดตัง้สลักยึดกล้องเข้ากับขายึด:
a. หมุนจุกสลักยึดกล้องขึ้น
b. เลื่อนตัวสลักยึดกล้องเข้าไปในขายึดให้เข้าที่จนเกิดเสียงคลิก
c. ดันสลักลงให้อยู่ในแนวราบเดียวกับสลักยึดกล้อง

เคล็ดลับมือโปร: หากคุณยึด HERO6 Black ของคุณกลับหัว กล้องจะเปลี่ยน
ทิศทางของการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติเพื่อให้ด้านที่ถูกต้องหันขึ้นสู่ด้านบน ส�าหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปอ่าน Auto Rotation (การหมุนอัตโนมัติ) (หน้า 84) 

แนวทางการยึดกล้อง
ท�าตามแนวทางเหล่านีเ้มื่อท�าการติดแผ่นกาวส�าหรับยึดกับพื้นผิวโค้งและพื้นผิว
เรียบของหมวกกันน็อค ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ:

• ท�าการติดแผ่นกาวล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ก่อนการใช้งาน
• แผ่นกาวต้องใช้ส�าหรับติดตัง้บนพื้นผิวเรียบเท่านัน้ พื้นผิวที่มีรูพรุนหรือ

ขรุขระจะท�าให้การยึดติดไม่สมบูรณ์ เมื่อท�าการติดฐานยึดพร้อมแผ่นกาว ให้
กดฐานยึดลงบนพื้นผิวอย่างแน่นหนา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวนัน้ได้
ท�าการสัมผัสกับตัวยึดทัง้หมด

การติดตัง้กล้อง

• ติดแผ่นกาวส�าหรับยึดบนพื้นผิวที่สะอาดและแห้งเท่านัน้ แว็กซ์ น�้ามัน คราบ
สกปรก และเศษฝุ่นนัน้จะท�าให้อัตราการยึดติดลงลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการยึด
ติดที่ไม่มัน่คง และเป็นสาเหตุให้การติดตัง้ล้มเหลวได้

• ติดแผ่นกาวส�าหรับยึดในสภาวะอุณหภูมิห้อง แผ่นกาวยึดจะไม่สามารถยึดติด
ได้อย่างเหมาะสม หากสัมผัสกับสภาวะหรือพื้นผิวที่หนาวเย็น หรือเปียกชื้น

• ตรวจสอบข้อบังคับและกฎหมายของรัฐและในท้องถิ่นเพื่อให้มัน่ใจว่าการติด
ตัง้กล้องกับอุปกรณ์ (เช่น อุปกรณ์ล่าสัตว์) นัน้ได้รับอนุญาต ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่จ�ากัดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกล้องอยู่เสมอ

• ระหว่างท�ากิจกรรมทางน�้า ให้ใช้สายคล้องกล้องและ Floaty (จ�าหน่ายแยก) 
เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้กล้องลอยน�้า

ค�าเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ อย่าใช้สายคล้องกล้องเมื่อ
ท�าการยึดกล้องกับหมวกนิรภัย อย่าติดตัง้กล้องบนสกีหรือสโนว์
บอร์ดโดยตรง

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ยึด เข้าไปอ่านได้ที่ gopro.com

ค�าเตือน: หากคุณต้องการยึดกล้องด้วยขายึด GoPro หรือสายรัด
กล้องส�าหรับหมวกนิรภัย จงเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้รับมาตรฐาน
ความปลอดภัยอยู่เสมอ 

เลือกหมวกนิรภัยที่เหมาะสมกับกีฬาที่คุณเล่นหรือกิจกรรมที่คุณ
ท�า และตรวจสอบให้มั่นใจว่าหมวกนิรภัยมีขนาดพอดีส�าหรับคุณ 
ตรวจสอบหมวกนิรภัยของคุณให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
และปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตหมวก
นิรภัยที่คุณใช้อยู่ 

ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยใด ๆ ที่เคยผ่านการกระแทกที่รุนแรงมา
ก่อน ไม่มีหมวกนิรภัยใดสามารถป้องกันอาการบาดเจ็บได้ในทุก
อุบัติเหตุ

การติดตัง้กล้อง

http://gopro.com
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ในบางสถานการณ์ เช่น การชาร์จกล้องขณะอยู่ใน The Frame, การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เสริมทางด้านเสียงหรือ HDMI หรือการเชื่อมต่อกับโดรน GoPro คุณจ�าเป็น
ต้องถอดฝาข้างออกเพื่อเชื่อมต่อพอร์ตต่าง ๆ 

ค�าเตือน: ถอดฝาข้างออกขณะใช้กล้องในสภาวะที่แห้งและ
ปราศจากฝุ่ นเท่านัน้ เมื่อฝาปิดกล้องถูกเปิดหรือเอาออก กล้องจะ
ไม่กันน�้า อย่าใช้กล้องขณะที่ฝาแบตเตอรี่นัน้เปิดอยู่โดยเด็ดขาด

การถอดฝาข้าง
1. กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้และเลื่อนเพื่อเปิดฝา
2. ดึงฝาออกจากตัวกล้อง

การถอดฝาข้าง การถอดฝาข้าง

การติดฝาข้างเข้ากับตัวกล้องใหม่
1. กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้และยืดสลักบนฝาออก

2. กดสลักดังกล่าวให้เข้ากับแถบสีเงินเล็ก ๆ บนตัวกล้อง
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ท�าตามค�าแนะน�าต่อไปนีเ้พื่อให้ได้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดจากกล้องของคุณ:

• กล้องสามารถกันน�้าได้ 10 เมตร (33 ฟุต) โดยไม่ต้องใช้กรอบใด ๆ ตรวจสอบ
ให้มัน่ใจว่า ฝา ปิดสนิทเรียบร้อย ก่อนจะใช้กล้องในน�้า โคลน หรือทราย 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษฝุ่นไปติดอยู่ตรงขอบของฝากล้อง ก่อนที่จะ
ท�าการปิดฝากล้อง ใช้ผ้าเช็ดท�าความสะอาดเสียก่อนหากมีฝุ่นติดอยู่

• ก่อนท�าการเปิด ฝา ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องนัน้แห้งสนิทหรือไม่มีเศษฝุ่น
เกาะอยู่ หากจ�าเป็น ล้างกล้องให้สะอาดด้วยน�้าจากนัน้เช็ดด้วยผ้าให้แห้ง

• ถ้ามีคราบทรายหรือเศษฝุ่นเกาะแน่นอยู่ตรงบริเวณ ฝา จุ่มตัวกล้องลงในน�้า
อุ่นประมาณ 15 นาที แล้วล้างท�าความสะอาดคราบเหล่านัน้ออกเสียก่อนที่จะ
เปิดฝากล้อง

• ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น ให้เช็ดจอภาพแบบสัมผัสด้วยผ้านุ่ม ๆ ให้แห้ง
ก่อน เพื่อให้คุณสามารถใช้งานกล้องผ่านจอภาพแบบสัมผัสได้ 

• เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ให้เขย่ากล้องหรือเป่าท�าความสะอาดรูไมโครโฟน
ให้ปราศจากน�้าหรือฝุ่นละออง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบกันน�้าภายใน 
ห้ามใช้ลมอัดอากาศเพื่อเป่าเข้าไปในรูไมโครโฟน

• หลังจากใช้งานกล้องในน�้าเค็มทุกครัง้ ให้ล้างกล้องในน�้าสะอาดแล้วเช็ดให้
แห้งด้วยผ้าเนื้อนุ่ม

• ในการท�าความสะอาดเลนส์และฝาครอบเลนส์ ให้เช็ดท�าความสะอาดด้วยผ้า
นุ่มที่ปราศจากขุย หากมีเศษฝุ่นติดอยู่ระหว่างเลนส์กับขอบของเลนส์ ให้ล้าง
ด้วยน�้าหรือใช้ลมเป่าไล่เศษฝุ่นนัน้ออก ห้ามใช้วัสดุใด ๆ แคะตรงบริเวณเลนส์
โดยเด็ดขาด

การบ�ารุงรักษา ข้อมูลแบตเตอรี่

การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
จะมีข้อความแจ้งเตือนบนจอภาพแบบสัมผัสเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่นัน้เหลือ
ต�่ากว่า 10% เมื่อแบตเตอรี่เหลือ 0% ขณะก�าลังบันทึก กล้องจะท�าการบันทึกไฟล์ 
และปิดการท�างาน

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี ้เพื่อท�าให้แบตเตอรี่นัน้ใช้งานได้นานขึ้น:

• ปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
• ปิด GPS

• ถ่ายวิดีโอด้วยเฟรมเรตและความละเอียดที่น้อยลง
• ปิด Protune

• ปรับการตัง้ค่าต่อไปนี:้
• QuikCapture (หน้า 28)

• ภาพพักหน้าจอ (หน้า 83)

• Auto Off (ปิดอตัโนมตั)ิ (หน้า 83)

• ความสว่าง (หน้า 83)

การถ่ายภาพขณะท�าการชาร์จ
การใช้สาย USB-C ที่มีมาพร้อมกับกล้อง คุณจะสามารถบันทึกวิดีโอและภาพถ่าย
ได้ในขณะที่กล้องเสียบอยู่กับเครื่องชาร์จ USB, GoPro Supercharger, เครื่องชาร์จ
อ่ืน ๆ ของ GoPro หรือชุดพลังงานแบบพกพา GoPro ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะไม่ได้
รับการชาร์จระหว่างที่คุณท�าการบันทึกภาพก็ตาม แต่คุณสามารถใช้วิธีต่าง ๆ ข้าง
ต้นในการให้พลังงานแก่ตัวกล้องเพื่อยืดระยะเวลาในการบันทึกภาพให้ได้ยาวนาน
ขึ้น แบตเตอรี่จะด�าเนินการชาร์จต่อเมื่อคุณหยุดท�าการถ่ายภาพ (ทว่าคุณไม่
สามารถท�าการบันทึกขณะชาร์จกล้องผ่านคอมพิวเตอร์ได้)
หมายเหตุ: กล้องจะไม่กันน�้าขณะที่ท�าการชาร์จเนื่องจากฝาข้างของกล้องนัน้เปิดอยู่
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ข้อมูลแบตเตอรี่

ค�าเตือน: การใช้ที่ชาร์จติดผนังอื่นทีไ่มใ่ช่ของ GoPro อาจสร้าง
ความเสียหายให้แก่แบตเตอรี่ของกล้อง GoPro และส่งผลให้เกิด
ไฟลุกไหม้ หรือการรั่วซึมได้ นอกเหนือจากที่ชาร์จ Supercharger 
ของ GoPro (มีจ�าหนา่ยแยกต่างหาก) แล้ว ใหใ้ช้ที่ชาร์จดังต่อ
ไปนีเ้ท่านัน้: Output 5V 1A หากคุณไม่ทราบแรงดัน และกระแส
ไฟฟ้าของที่ชาร์จของคุณ ให้ชาร์จกล้องผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย
สาย USB ทีไ่ด้รับแทน 

การเก็บรักษาแบตเตอรี่
กล้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่เสียหายได้ง่าย รวมถึงแบตเตอรี่ หลีกเลี่ยง
ไม่ให้กล้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่หนาวหรือร้อนมาก ๆ อุณหภูมิที่ต�่าหรือสูงมากนัน้
อาจท�าให้อายุการท�างานของแบตเตอรี่นัน้สัน้ลง หรืออาจท�าให้กล้องไม่สามารถ
ท�างานได้ปกติชัว่คราว หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้นอย่าง
รวดเร็วเมื่อใช้งานกล้อง เนื่องจากอาจเกิดการควบแน่นภายในกล้องได้

อย่าท�าให้กล้องหรือแบตเตอรี่แห้งด้วยการใช้แหล่งพลังงานความร้อนภายนอก
อย่างไมโครเวฟหรือไดร์เป่าผม ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกล้องหรือแบตเตอรี่อัน
เกิดจากการสัมผัสกับของเหลวภายในกล้องนัน้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

ห้ามจัดเก็บแบตเตอรี่ไว้ร่วมกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ 
อาจเกิดไฟไหม้ขึ้นได้หากขัว้ของแบตเตอรี่ได้สัมผัสเข้ากับวัตถุที่เป็นโลหะ

ห้ามท�าการดัดแปลงกล้องโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระท�าดังกล่าวอาจลด
ประสิทธิภาพความปลอดภัย ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ และอาจท�าให้การรับ
ประกันเป็นโมฆะ

ข้อมูลแบตเตอรี่

ค�าเตือน: หลีกเลี่ยงการท�าตก และห้ามท�าการแยกส่วนประกอบ 
เปิด ทุบ งอ ถอดชิน้ส่วน เจาะ ตัด ไมโครเวฟ เผาไฟ หรือทาสี
กล้องหรือแบตเตอรี่ ห้ามสอดวัตถใุด ๆ ไปตรงบริเวณแบตเตอรี่
ขณะที่กล้องเปิดอยู่ ห้ามใช้กล้องหรือแบตเตอรี่ทีไ่ด้รับความเสีย
หาย เช่น มีรอยแตก รูรั่ว หรือความเสียหายที่เกิดจากน�า้ การ
แยกชิน้ส่วนหรือเจาะรูแบตเตอรี่อาจท�าให้เกิดการระเบิดหรือ
เพลิงไหมไ้ด้

การทิง้แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จไฟได้ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทของสิ่งปฏิกูลที่ไม่
อันตราย และปลอดภัยส�าหรับการจ�ากัดในกระบวนการก�าจัดของเสียของเทศบาล
ปกติ หลายท้องที่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ตรวจ
สอบกฎหมายในพื้นที่ของคุณเสียก่อน เพื่อให้มัน่ใจว่าคุณสามารถทิง้แบตเตอรี่
ชาร์จใหม่ได้นีร้่วมกับการทิง้ขยะธรรมดาได้ เพื่อการก�าจัดแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนได้อย่างปลอดภัย หุ้มบริเวณขัว้ของแบตเตอรี่เทปกาวหรือเทปพันสายไฟ
เพื่อป้องกันไม่ให้ขัว้ดังกล่าวสัมผัสกับโลหะอื่น ๆ อันจะท�าให้เกิดประกายไฟขยะ
ท�าการขนส่งได้

อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และได้รับการ
ยอมรับส�าหรับการรีไซเคิลโดย Battery Recycling Program ของ Rechargeable 
Battery Recycling Corporation’s (RBRC) เราแนะน�าให้คุณเข้าไปดู Call2Recycle 
ได้ที่ call2recycle.org หรือโทร 1-800-BATTERY ส�าหรับพื้นที่อเมริกาเหนือ เพื่อ
ค้นหาสถานที่รีไซเคิลใกล้ตัวคุณ

ห้ามเผาแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด เพราะอาจท�าให้เกิดการระเบิดได้

ค�าเตือน: ใช้แบตเตอรี่ที่ทางผู้ผลิตกล้องแนะน�าส�าหรับกล้อง
ของคุณเท่านัน้
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ฉันไม่แน่ใจว่าควรใช้การตัง้ค่าใด
เข้าไปอ่าน การตัง้ค่าส�าหรับกิจกรรมของคุณ (หน้า 26)

GOPRO ของฉันไม่ยอมเปิด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จ GoPro ของคุณแล้ว คุณสามารถชาร์จกล้องด้วย
การต่อสาย USB-C ที่มาพร้อมกับตัวกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถใช้ 
Supercharger หรือที่ชาร์จติดผนัง หรือที่ชาร์จในรถยนต์ของทาง GoPro (ที่ชาร์จ
ข้างต้นมีจ�าหน่ายแยกต่างหาก) หรืออุปกรณ์ชาร์จอื่น ๆ ที่ใช้ได้กับพอร์ต USB ที่มี
ค่าไฟออกเป็น 5V 1A ได้ด้วย (ไฟออกของ Supercharger คือ 5V 2A)

GOPRO ของฉันไม่ตอบสนองเมื่อฉันกดปุ่ มดู
เข้าไปอ่าน การรีสตาร์ท GoPro ของคุณ (หน้า 87)

วิดีโอที่เปิดดูในคอมพิวเตอร์นัน้ดูติดขัด
การเปิดชมวิดีโอที่ติดขัดนัน้มักจะไม่ได้มีสาเหตุจากปัญหาของไฟล์ หากภาพวิดีโอ
ของคุณมีการกระโดดข้าม หนึ่งในเหตุผลเหล่านีม้ักเป็นสาเหตุ:
• การใช้วิดีโอเพลเยอร์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ วิดีโอเพลเยอร์ทุกตัวนัน้ไม่

ได้รองรับ H.265/HEVC และ H.264 codec เสมอไป เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ แอพ ���� ส�าหรับเดสก์ท็อป ฟรีได้ที่ 
gopro.com/apps

• คอมพิวเตอร์ไม่มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดขัน้ต�่าส�าหรับเล่นไฟล์ HD ยิ่งความ
ละเอียดและเฟรมเรตยิ่งสูง คอมพิวเตอร์ยิ่งต้องท�างานหนักในการเล่นไฟล์
เหล่านัน้ ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณนัน้เป็นไปตาม
ความต้องการขัน้ต�่าของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเปิดชม

 หากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เป็นไปตามความต้องการขัน้ต�่าแล้ว 
ให้ถ่ายวิดีโอที่ 1080p60 โดยไม่ต้องเปิด Protune และตรวจสอบให้มัน่ใจว่า
คุณได้ปิดโปรแกรมอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์แล้วขณะท�าการเปิดชมวิดีโอ หาก
ความละเอียดไม่ดีขึ้น ลองใช้ 720p60

วิธีการแก้ไขปัญหา

ฉันจ�าชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของกล้องฉันไม่ได้
ปัดนิว้ลงด้านล่าง แล้วแตะ การเชื่อมต่อ > Name & Password 

ฉันไม่รู้ว่าก�าลังใช้ซอฟต์แวร์รุ่นไหนอยู่
ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�าการปัดนิว้ลงด้านล่าง แตะ Preferences > About 
This GoPro กล้องจะแสดงตัวเลขรุ่นของซอฟต์แวร์ที่คุณก�าลังใช้อยู่

ฉันหาหมายเลขของกล้องไม่เจอ
หมายเลขซีเรียลของกล้องนัน้ถูกระบุไว้ในหลายที่
• ใน Preferences > About This GoPro

• ตรงด้านในของช่องใส่แบตเตอรี่ (ถอดแบตเตอรี่ออกเสียก่อนเพื่อดูหมายเลข
ของกล้อง)

• ในการ์ด microSD ของกล้องคุณ (จะเป็นไฟล์ในรูปแบบ version.txt ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์ชื่อ MSC) 

สามารถอ่านค�าตอบเพิ่มเติมส�าหรับค�าถามที่พบบ่อยอื่น ๆ ได้ที่ gopro.com/help

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

เครื่องหมายการค้า

GoPro, HERO, Session Karma และโลโก้อื่น ๆ ของทางบริษัทคือ
เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของทาง GoPro, 
Inc. ทัง้ในสหรัฐฯ และต่างประเทศ © 2017 GoPro, Inc. สงวนลิขสิทธิ ์ผลิตใน
ประเทศจีน Hecho en China. ส�าหรับข้อมูลสิทธิบัตร ไปที่ gopro.com/patents 
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, 
Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

GoPro ทุ่มเทให้กับการมอบบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ติดต่อแผนกการ
สนับสนุนลูกค้าของ GoPro ได้ที่ gopro.com/help

130-24742-000 REVA

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

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

ผลิตภัณฑ์นี้จ�าหน่ายพร้อมกับใบอนุญาตแบบจ�ากัดและอนุญาตใหใ้ชโ้ดย
เกี่ยวข้องกับกับเนื้อหา HEVC ที่ตรงตามคุณสมบัติสามข้อต่อไปนี้เท่านัน้: 
(1) เนื้อหา HEVC ส�าหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านัน้; (2) เนื้อหา HEVC ทีไ่ม่
ได้เสนอขาย; และ (3) เนื้อหา HEVC ที่สร้างโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้
ผลิตภัณฑ์นี้โดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เข้ารหัส HEVC ที่สร้างโดยบุคคลที่สาม 
ซึ่งผูใ้ช้สัง่ซื้อหรือซื้อจากบุคคลที่สาม ยกเว้นผูใ้ชไ้ด้รับสิทธิใ์นการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มีเนื้อหาดังกล่าวแยกต่างหากจากผู้จ�าหน่ายเนื้อหาทีไ่ด้รับอนุญาต การใช้
ผลิตภัณฑ์นีข้องคุณโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เข้ารหัส HEVC จะถือว่ายอมรับ
การอนุญาตแบบจ�ากัดใหใ้ช้ตามที่ระบุข้างต้น

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

