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Predstavitev kamere HERO7 Black

Predstavitev kamere HERO7 Black
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1. Gumb zaklopa

6. Gumb za sprostitev zapaha

10. Zvočnik

2. Indikator stanja

7. Vrata USB-C
8. Vrata micro HDMI
(kabel ni priložen)

12. Baterija

9. Zaslon na dotik

14. Vratca prostora za baterijo

3. Zaslon stanja
4. Mikrofon
5. Stranska vratca

11. Gumb za način
13. Reža za kartico microSD

Seznanite se z uporabo dodatne opreme, ki je priložena kameri GoPro.
Glejte Namestitev kamere GoPro (stran 78).
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Nastavitev kamere

Nastavitev kamere

KARTICE MICROSD
Za shranjevanje videoposnetkov in fotografij boste potrebovali kartico
microSD (naprodaj ločeno). Uporabite kartico priznane blagovne znamke,
ki izpolnjuje naslednje zahteve:

NAMESTITEV KARTICE MICROSD
1. Pridržite gumb za sprostitev zapaha na vratcih prostora za baterijo in
potisnite vratca, da se odprejo.

• microSD, microSDHC ali microSDXC
• Razred 10 ali UHS-I
• Velikost do 128 GB
Seznam priporočenih kartic microSD je naveden na spletni strani
gopro.com/microsdcards.
Opozorilo: preden primete kartico SD, se prepričajte, da imate čiste in
suhe roke. V proizvajalčevih smernicah si oglejte, kakšno je sprejemljivo
temperaturno območje za kartico, in druge pomembne informacije.

2. Ko je kamera izklopljena, vstavite kartico SD v režo za kartice tako, da
je nalepka obrnjena proti prostoru za baterijo.

PROFESIONALNI NASVET: kartico SD redno formatirajte, da bo v
dobrem stanju. S tem boste izbrisali vso predstavnostno vsebino, zato jo
pred postopkom shranite.
1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Reset (Ponastavi) >
Format SD Card (Formatiraj kartico SD).
Za informacije o shranjevanju videoposnetkov in fotografij glejte
Prenašanje predstavnostne vsebine (stran 63).
Kartico lahko izvržete tako, da jo z nohtom potisnete v režo.
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Nastavitev kamere
NAMESTITEV IN POLNJENJE BATERIJE
Preden se odpravite, povsem napolnite baterijo.

Nastavitev kamere
3. Odprite stranska vratca in priklopite kamero na polnilnik USB ali
računalnik s priloženim kablom USB-C.

1. Pridržite gumb za sprostitev zapaha na vratcih prostora za baterijo in
potisnite vratca, da se odprejo.

2. Vstavite baterijo in zaprite vratca.

Baterija se povsem napolni v približno dveh urah. Ko je polnjenje
končano, se indikator stanja kamere izklopi. Za več informacij glejte
Informacije o bateriji (stran 87).
PROFESIONALNI NASVET: za najhitrejše polnjenje uporabite polnilnik
GoPro Supercharger (naprodaj ločeno).
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Nastavitev kamere

Seznanitev s kamero GoPro

POSODABLJANJE PROGRAMSKE OPREME KAMERE
Če želite uporabljati najnovejše funkcije in zagotoviti najboljše možno
delovanje, mora kamera GoPro uporabljati najnovejšo programsko opremo.

VKLOP
Za vklop kamere HERO7 Black pritisnite gumb za način

.

Posodabljanje z aplikacijo GoPro
1. Prenesite aplikacijo iz trgovine Apple App Store ali Google Play.
2. Sledite navodilom na zaslonu aplikacije za vzpostavitev povezave med
kamero in mobilno napravo. Če je na voljo nova programska oprema
kamere, se v aplikaciji prikažejo navodila za njeno namestitev.
Posodabljanje z aplikacijo za namizne računalnike Quik

IZKLOP
Za izklop kamere pridržite gumb za način

.

1. Prenesite aplikacijo na spletnem naslovu gopro.com/apps.
2. Priklopite kamero na računalnik s priloženim kablom USB-C. Če je na
voljo nova programska oprema kamere, se v aplikaciji prikažejo navodila
za njeno namestitev.
Ročno posodabljanje
1. Obiščite spletni naslov gopro.com/update.

3s

2. Na seznamu kamer izberite HERO7 Black.
3. Izberite možnost Update your camera manually (Ročna posodobitev
kamere) in sledite navodilom.
PROFESIONALNI NASVET: ali vas zanima, katero različico programske
opreme uporabljate? To lahko ugotovite na naslednji način.

OPOZORILO: pri uporabi kamere GoPro ter z njo povezanih
nosilcev in dodatne opreme ravnajte previdno. Vedno bodite
pozorni na okolico, da ne poškodujete sebe ali drugih oseb.
Upoštevajte vse lokalne zakone, vključno z vsemi zakoni o
varstvu zasebnosti, ki morda prepovedujejo snemanje na
določenih območjih.

1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > About (Vizitka) > Camera
Info (Informacije o kameri).
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Seznanitev s kamero GoPro

Seznanitev s kamero GoPro

NAČINI ZAJEMANJA
Kamera GoPro ima tri glavne načine zajemanja.

USMERJENOST KAMERE
Kamera GoPro lahko preprosto preklaplja med ležečimi in pokončnimi
posnetki. Prav tako zajema videoposnetke in fotografije v pravilnem
položaju, čeprav je nameščena tako, da je obrnjena na glavo. Meni zaslona
na dotik se samodejno prilagodi in predstavnostna vsebina se predvaja v
pravilnem položaju.

VIDEO

Načine spremenite tako, da podrsate levo ali desno do želenega načina.
Video (Video)
Vključuje možnosti Video (Video) in Looping (Zanka).
Za več informacij glejte Snemanje videa (stran 25).
Photo (Fotografija)
Vključuje možnosti Photo (Fotografija), Burst (Zaporedne fotografije) in
Night (Noč).
Za več informacij glejte Fotografiranje (stran 32).
Time Lapse (Časovni zamik)
Vključuje možnosti TimeWarp Video (Video z načinom TimeWarp), Time
Lapse Video (Video s časovnim zamikom), Time Lapse Photo (Fotografija
s časovnim zamikom) in Night Lapse Photo (Nočna fotografija z zamikom).
Za več informacij glejte Zajem s časovnim zamikom (stran 38).

Usmerjenost se zaklene, ko pritisnete gumb zaklopa
. Če se kamera
med snemanjem nagne, denimo na vlakcu smrti, se posnetek nagne skupaj
z njo. Zato lahko zajamete vsak ovinek in zavoj.
Zaklepanje v ležeči usmerjenosti
S to možnostjo zaklenete kamero v ležeči usmerjenosti. Meni kamere na
zaslonu se ne spremeni, če kamero obrnete v pokončno usmerjenost.
1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Touch Screen (Zaslon na
dotik) > Landscape Lock (Zaklepanje v ležeči usmerjenosti).
Opozorilo: videoposnetki in fotografije, ki jih posnamete v pokončni
usmerjenosti z vklopljeno možnostjo Landscape Lock (Zaklepanje v ležeči
usmerjenosti), se predvajajo prečno.
PROFESIONALNI NASVET: možnost Landscape Lock (Zaklepanje v
ležeči usmerjenosti) uporabite, če želite preprečiti, da bi se videoposnetek
nenamerno začel snemati v pokončni usmerjenosti. Ta možnost je uporabna,
ko uporabljate telesne in ročne nosilce.

PROFESIONALNI NASVET: ko je kamera vklopljena, lahko načine
spreminjate z gumbom za način
.
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Seznanitev s kamero GoPro

Seznanitev s kamero GoPro

NAČINI ZAJEMANJA
Na tem zaslonu lahko dostopate do nastavitev zajemanja kamere in si
ogledate informacije o kameri GoPro. Prikazane nastavitve so odvisne
od načina.

UPORABA ZASLONA NA DOTIK

Tapnite
Izbira elementa ter vklop ali izklop nastavitve.

1
2

1H:55 100%

100%

6

3
4

1440 | 60 | W

7

Podrsajte levo ali desno
Preklop med načini Video (Video), Photo (Fotografija)
in Time Lapse (Časovni zamik).

5
1. Trenutni način (Video (Video), Photo (Fotografija) ali Time Lapse
(Časovni zamik))

Podrsajte navzdol od roba zaslona
Odpiranje možnosti Dashboard (Nadzorna plošča),
ko je kamera v ležeči usmerjenosti.

2. Preostali čas snemanja/preostalo število fotografij
3. Kratki videoizrezki
4. Način zajemanja
5. Nastavitve zajemanja
6. Stanje baterije

Podrsajte navzgor od roba zaslona
Ogled videoposnetkov in fotografij v galeriji
predstavnostne vsebine.

7. Povečava na dotik
Opozorilo: meni z nastavitvami ni na voljo, ko kamero GoPro obrnete
za zajemanje pokončnih posnetkov. Te nastavitve prilagodite, preden
obrnete kamero.
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Pridržite
Vklop in prilagoditev upravljanja osvetlitve.
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Seznanitev s kamero GoPro
UPORABA GUMBA ZAKLOPA
1. Pritisnite gumb zaklopa

Seznanitev s kamero GoPro
3. Izberite način zajemanja na seznamu.

za začetek snemanja.

za ustavitev snemanja (samo v
2. Znova pritisnite gumb zaklopa
načinih Video (Video), Time Lapse (Časovni zamik) in Live Streaming
(Pretakanje v živo)).
SPREMINJANJE NAČINOV IN NASTAVITEV

Video
Looping

1. Podrsajte levo ali desno do želenega načina.

4. Tapnite nastavitve, če želite spremeniti ločljivost ali prilagoditi
druge nastavitve.
VIDEO
1H:55 100%

2. Tapnite ikono načina zajemanja, da prikažete vse načine zajemanja, ki
so na voljo.

1H:55 100%

100%

1440 | 60 | W

100%

1440 | 60 | W
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Seznanitev s kamero GoPro

Seznanitev s kamero GoPro

5. Tapnite nastavitev, ki jo želite spremeniti.

KRMARJENJE Z GUMBI
Čeprav je kamera GoPro vodotesna, zaslon na dotik ne deluje pod vodo.
Za spreminjanje načinov in nastavitev uporabite gumbe in sprednji zaslon.

VIDEO SETTINGS
RES | FPS

FOV

Low Light

1440 | 60

Wide

Auto

Stabilization

Protune

Auto

Off

1. Ko je kamera vklopljena, pridržite gumb za način
in pritisnite gumb
zaklopa
. Na sprednjem zaslonu se prikaže meni.
2. Za pomikanje med načini in nastavitvami pritisnite gumb za način.
3. Nastavitve izberite in prilagodite z gumbom zaklopa. Izhod: pridržite
gumb zaklopa ali se pomaknite do možnosti Done (Končano), nato pa
pritisnite gumb zaklopa.

Izbrane nastavitve so prikazane v beli barvi. Možnosti, ki niso
združljive z drugimi izbranimi nastavitvami, so prikazane v sivi barvi.

RESOLUTION

Opozorilo: pri krmarjenju z gumbi možnosti Dashboard (Nadzorna plošča)
in Media Gallery (Galerija predstavnostne vsebine) nista na voljo.

4:3

Standard Stabilization

1440
4K

2.7K

60
1440

960

Opozorilo: meni z nastavitvami ni na voljo, ko kamero GoPro obrnete za
zajemanje pokončnih posnetkov. Prilagodite jih, preden obrnete kamero.
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Uporaba funkcije QuikCapture

Uporaba funkcije QuikCapture

S funkcijo QuikCapture najhitreje in najpreprosteje vklopite kamero GoPro
in zajamete posnetek. Pritisniti morate le en gumb.

ZAJEMANJE FOTOGRAFIJ S ČASOVNIM ZAMIKOM S
FUNKCIJO QUIKCAPTURE
1. Ko je kamera izklopljena, držite gumb zaklopa
, dokler se kamera ne
vklopi (približno 3 sekunde).

SNEMANJE VIDEA S FUNKCIJO QUIKCAPTURE
1. Ko je kamera izklopljena, pritisnite gumb zaklopa

2. Znova pritisnite gumb zaklopa
izklop kamere.

.

za ustavitev snemanja in

Opozorilo: ko uporabljate funkcijo QuikCapture, kamera začne snemati z
nastavitvami, ki ste jih nazadnje uporabili.
Za več možnosti načina Video (Video) glejte Snemanje videa (stran 25).

2. Znova pritisnite gumb zaklopa
za ustavitev zajemanja v načinu
Time Lapse (Časovni zamik) in izklop kamere.
Za več možnosti načina Time Lapse (Časovni zamik) glejte Zajem s
časovnim zamikom (stran 38).
IZKLOP FUNKCIJE QUIKCAPTURE
Funkcija QuikCapture je privzeto vklopljena, vendar jo lahko izklopite.
1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite

.

PROFESIONALNI NASVET: funkcija QuikCapture vklopi kamero samo
za snemanje, zato lahko z njo podaljšate čas napajanja z baterijo.
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Dodajanje oznak HiLight

Snemanje videa

Označite priljubljene trenutke v videoposnetkih in na fotografijah tako,
da med snemanjem ali predvajanjem pritisnete gumb za način
. S tem
dodate oznako HiLight , s katero lažje najdete te trenutke, ko gledate
posnetke, ustvarjate video ali iščete določen posnetek.

Kamera GoPro ima dva načina zajemanja videa: Video (Video) in Looping
(Zanka). Vsak ima svoje nastavitve.

Oznake HiLight lahko dodate tudi z aplikacijo GoPro ali glasovnim ukazom
"GoPro HiLight", ko je vklopljeno glasovno upravljanje.
PROFESIONALNI NASVET: funkcija QuikStories pri ustvarjanju
videozgodb išče oznake HiLight. Tako lahko zagotovi, da so v zgodbe
vključeni priljubljeni trenutki.

VIDEO
V tem načinu se zajame običajen video v ločljivostih do 4K. Privzete
nastavitve so video v ločljivosti 1440p s hitrostjo 60 sličic na sekundo,
razmerjem prikaza 4 : 3 in vidnim poljem Wide (Široko), pri čemer
sta nastavitvi Video Stabilization (Stabilizacija videa) in Auto Low
Light (Samodejno prilagajanje šibki svetlobi) nastavljeni na možnost
Auto (Samodejno).
VIDEOZANKA
Z načinom Looping (Zanka) lahko snemate neprekinjeno, shranite pa samo
želene trenutke. Uporabite ga, ko čakate, da se kaj zgodi (na primer med
ribolovom), ali ko se verjetno ne bo nič zgodilo (na primer med snemanjem
na armaturni plošči).
Deluje tako:
• Če izberete 5-minutne intervale, se shrani samo preteklih 5 minut, ko
pritisnete gumb zaklopa
za ustavitev snemanja.
• Če snemate 5 minut in ne pritisnete gumba zaklopa
, se kamera
vrne na začetek zanke in presname začetek videoposnetka.
Privzete nastavitve za način Looping (Zanka) so video v ločljivosti 1440p
s hitrostjo 60 sličic na sekundo, razmerjem prikaza 4 : 3 in vidnim poljem
Wide (Široko) ter trajanjem 5 minut.
Za več informacij glejte Interval zanke (stran 105).
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Snemanje videa

Snemanje videa

SNEMANJE KRATKIH VIDEOIZREZKOV
Kamera HERO7 Black omogoča snemanje kratkih videoizrezkov, ki jih
lahko hitro in preprosto shranite v telefon in delite na družbenih omrežjih.
Ti posnetki so primerni tudi za ustvarjanje videozgodb QuikStories z
aplikacijo GoPro.
1. Na zaslonu načina Video (Video) tapnite

1H:55 100%

3. Pritisnite gumb zaklopa
za začetek snemanja. Zaslon obkroži črta,
ki prikazuje, koliko časa je še na voljo v videoizrezku.

.

100%

1440 | 60 | W

Kamera samodejno ustavi snemanje na koncu videoizrezka. Snemanje
lahko ustavite tudi tako, da pritisnete gumb zaklopa
, še preden se
videoizrezek konča.

2. Izberite, ali želite zajeti 15- ali 30-sekundni videoizrezek.

30s

15s
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Snemanje videa

Nastavitve videa

UPORABA POVEČAVE NA DOTIK
S povečavo na dotik lažje zajamete bližji posnetek dogajanja.

Tapnite nastavitve, če želite prilagoditi ločljivost videa, hitrost sličic in
druge možnosti.

1. Na zaslonu načina Video (Video) tapnite

.
1H:55 100%

1H:55 100%

VIDEO SETTINGS

100%

100%

1440 | 60 | W

RES | FPS

FOV

Low Light

1440 | 60

Wide

Off

Stabilization

Protune

Off

Off

1440 | 60 | W

2. Z drsnikom izberite raven povečave.

LOČLJIVOST/HITROST SLIČIC
Ločljivosti (RES) so združene v skupine po razmerju prikaza. Tapnite
razmerje prikaza v zgornjem desnem kotu zaslona možnosti RES |
FPS (Ločljivost/hitrost sličic), da preklopite med visokim razmerjem
4 : 3 (primerno za sebke in prvoosebne posnetke) ali širokozaslonskim
razmerjem 16 : 9 (primerno za kinematografske posnetke).
Izberite ločljivost in hitrost sličic na sekundo. Višje hitrosti sličic uporabite
za zajemanje hitrega dogajanja ali ustvarjanje počasnih videoposnetkov.
Vse hitrosti sličic za izbrano ločljivost so prikazane v beli barvi. Nastavitve,
ki niso na voljo, so prikazane v sivi barvi.

3. Za izhod tapnite na katerem koli delu. Raven povečave je zaklenjena,
dokler je znova ne nastavite, dokler ne zamenjate načina zajemanja ali
dokler ne izklopite kamere.
PROFESIONALNI NASVET: posnetek lahko nastavite s katero koli
kombinacijo videoizrezka, povečave in nastavitev.

28

Za več informacij glejte:
• Ločljivost videa (stran 92)
• Število sličic na sekundo (stran 95)
• Razmerje prikaza (stran 96)
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Nastavitve videa

Nastavitve videa

VIDNO POLJE (VIDEO)
Izberite vidno polje (FOV) – možnosti so SuperView (SuperView), Wide
(Široko) ali Linear (Linearno). Če si želite ogledati predogled posamezne
možnosti v živo, se pomaknite med možnostmi na desni strani zaslona
FOV (Vidno polje), nato pa tapnite želeno.

PROTUNE
Vklopite možnost Protune, če želite ročno upravljati barve, omejitev
občutljivosti ISO, osvetlitev, nastavitve mikrofona in druge nastavitve.

Opozorilo: razpoložljiva vidna polja so odvisna od izbrane ločljivosti in
hitrosti sličic.
Za več informacij glejte Vidno polje (video) (stran 97).

Za več informacij glejte Protune (stran 116).
INTERVAL (NAČIN ZANKA)
Izberite, kako dolgo kamera GoPro snema, preden se vrne na začetek
zanke in presname začetek videoposnetka.
Za več informacij glejte Interval zanke (stran 105).

ŠIBKA SVETLOBA
Kamera GoPro uporablja nastavitev Auto Low Light (Samodejno
prilagajanje šibki svetlobi) za samodejno prilagajanje temnejšim
prizoriščem, ko zajemate video s hitrostjo 50 ali 60 sličic na sekundo.
Privzeto je nastavljena možnost Auto (Samodejno), vendar jo lahko
tukaj izklopite.
Za več informacij glejte Samodejno prilagajanje šibki svetlobi (stran 105).
STABILIZACIJA
Stabilizacija videa HyperSmooth, ki je primerna za kolesarjenje, rolkanje,
smučanje, posnetke iz roke in druge podobne posnetke, omogoča
zajemanje izjemno mirnih posnetkov brez stabilizatorja. Stabilizacija je
privzeto nastavljena na možnost Auto (Samodejno).
Kamera GoPro prikaže, ali bo uporabila stabilizacijo HyperSmooth,
standardno stabilizacijo ali pa bo snemala brez stabilizacije, ko izberete
ločljivost in hitrost sličic.
Za več informacij glejte Stabilizacija videa (stran 101).
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Fotografiranje

Fotografiranje

Kamera GoPro ima tri načine zajemanja fotografij: Photo (Fotografija),
Burst (Zaporedne fotografije) in Night (Noč). Vse fotografije se zajamejo
v ločljivosti 12 milijonov slikovnih pik. Vsak način ima svoje nastavitve.

NASTAVITEV ČASOVNIKA ZA FOTOGRAFIRANJE
Časovnik uporabite za nastavitev sebka, skupinskega posnetka in drugih
podobnih priložnosti.

FOTOGRAFIJA
Z načinom Photo (Fotografija) lahko zajamete eno fotografijo ali niz
neprekinjeno zajetih fotografij. Z enim pritiskom gumba zaklopa
zajamete eno fotografijo.

1. Na zaslonu načina Photo (Fotografija) tapnite

999+ 100%

Če pridržite gumb zaklopa
, neprekinjeno zajamete fotografije s
hitrostjo 3 ali 30 posnetkov na sekundo (odvisno od svetlobnih razmer).
Za način Photo (Fotografija) je privzeto vidno polje Wide (Široko),
možnost SuperPhoto pa je izklopljena.
ZAPOREDNE FOTOGRAFIJE
Z možnostjo Burst (Zaporedne fotografije) lahko zajamete fotografije z
bliskovito hitrostjo do 30 posnetkov na sekundo. Zato je izjemno primerna
za posnetke dogajanja. Za način Burst (Zaporedne fotografije) je privzeto
vidno polje Wide (Široko) s hitrostjo 30 fotografij v 1 sekundi.
NOČ
V načinu Night (Noč) je zaklop kamere dlje odprt, da v kamero spusti
več svetlobe. Izjemno primeren je za senčne ali temne prizore, ni pa
priporočljiv za posnetke iz roke ali nosilcev za telo, ko se kamera premika.
Za način Night (Noč) je privzeto vidno polje Wide (Široko), zaklop pa je
nastavljen na možnost Auto (Samodejno).
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.

100%

Wide

2. Izberite 3 sekunde (primerno za sebke) ali 10 sekund (primerno za
skupinske posnetke).

10s

3s
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Fotografiranje

Fotografiranje

3. Pritisnite gumb zaklopa
. Kamera začne odštevati čas. Hkrati se
oddajajo tudi zvočni signali, sprednji indikator stanja pa utripa. Oboje
postane vse pogostejše, ko se izteka čas pred zajemom posnetka.

UPORABA POVEČAVE NA DOTIK
S povečavo na dotik lažje zajamete bližji posnetek dogajanja.
1. Na zaslonu načina Photo (Fotografija) tapnite

999+ 100%

.

100%

3
Wide

Opozorilo: za preprečitev zamegljenih posnetkov v šibki svetlobi se
časovnik samodejno nastavi na 3 sekunde, ko vklopite način fotografije
Night (Noč).

2. Z drsnikom izberite raven povečave.

3. Za izhod tapnite na katerem koli delu. Raven povečave je zaklenjena,
dokler je znova ne nastavite, dokler ne zamenjate načina zajemanja ali
dokler ne izklopite kamere.
PROFESIONALNI NASVET: posnetek lahko nastavite s katero koli
kombinacijo zajema zaporednih fotografij, časovnika za fotografiranje
in povečave.
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Nastavitve fotografije

Nastavitve fotografije

Tapnite nastavitve, če želite prilagoditi vidno polje, vklopiti možnost
SuperPhoto in uporabiti druge možnosti.

PROTUNE
Ročno upravljajte nastavitve v vseh treh načinih zajemanja fotografij –
Photo (Fotografija), Burst (Zaporedne fotografije) in Night (Noč).
Za več informacij glejte Protune (stran 116).

999+ 100%

PHOTO SETTINGS

100%

Wide

FOV

SuperPhoto

RAW

Wide

Off

Off

RATE (HITROST) (NAČIN ZAPOREDNE FOTOGRAFIJE)
Izberite, koliko fotografij posname kamera pri 1-, 2-, 3- ali 6-sekundnem
zajemanju zaporednih fotografij.

Protune

Off

FOV (VIDNO POLJE)
Izberite vidno polje (FOV) – možnosti sta Wide (Široko) ali Linear
(Linearno). Če si želite ogledati predogled posamezne možnosti v živo,
se pomaknite med možnostma na desni strani zaslona FOV (Vidno polje),
nato pa tapnite želeno.

Za več informacij glejte Hitrost zajemanja zaporednih fotografij
(stran 109).
SHUTTER (ZAKLOP) (NAČIN NOČ)
Nastavite, koliko časa je odprt zaklop kamere pri nočnih posnetkih. Za
temnejše posnetke izberite daljšo osvetlitev.
Za več informacij glejte Hitrost zaklopa (stran 108).

Za več informacij glejte Vidno polje (fotografija) (stran 109).
SUPERPHOTO
Pri možnosti SuperPhoto se samodejno uporabi napredna obdelava slike,
ki zagotovi najboljše fotografije pri kakršni koli svetlobi, vendar je lahko
obdelava posameznega posnetka daljša. Možnost SuperPhoto je privzeto
izklopljena. Za vklop izberite možnost Auto (Samodejno) ali pa izberite
možnost HDR On (HDR je vklopljen), če želite za vsak posnetek uporabiti
obdelavo z velikim dinamičnim obsegom.
Za več informacij glejte SuperPhoto (stran 106).
RAW (NEOBDELANO)
To možnost vklopite, če želite fotografije shraniti kot datoteke .jpg in .gpr.
Za več informacij glejte Oblika zapisa RAW (stran 109).
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Zajem s časovnim zamikom

Zajem s časovnim zamikom

Kamera GoPro ima štiri načine zajema s časovnim zamikom: TimeWarp
Video (Video z načinom TimeWarp), Time Lapse Video (Video s časovnim
zamikom), Time Lapse Photo (Fotografija s časovnim zamikom) in
Night Lapse Photo (Nočna fotografija z zamikom). Vsak način ima
svoje nastavitve.

NOČNA FOTOGRAFIJA Z ZAMIKOM
Način Night Lapse Photo (Nočna fotografija z zamikom) je namenjen
zajemanju niza fotografij v temnem okolju. Zaklop je dlje odprt,
da v kamero spusti več svetlobe. Hitrost in interval zaklopa sta
privzeto nastavljena na možnost Auto (Samodejno) z vidnim poljem
Wide (Široko).

VIDEO Z NAČINOM TIMEWARP
Kamera HERO7 Black omogoča, da pospešite čas z zajemom zelo
stabiliziranega videa s časovnim zamikom, ko se premikate. Zato je
primerna za zajemanje gorskokolesarskih voženj, pohodniških izletov in
drugih podobnih priložnosti. Privzete nastavitve so video v ločljivosti
1440p z razmerjem prikaza 4 : 3 in vidnim poljem Wide (Široko) pri
10-kratni hitrosti.
VIDEO S ČASOVNIM ZAMIKOM
Način Time Lapse Video (Video s časovnim zamikom) omogoča, da dolge
dogodke pretvorite v kratke videoposnetke, ki jih lahko delite. Primeren
je za sončne zahode, ulične prizore in druge podobne priložnosti, pri
katerih kamera miruje. Privzete nastavitve so video v ločljivosti 1440p
z razmerjem prikaza 4 : 3, vidnim poljem Wide (Široko) in intervalom
0,5 sekunde.
FOTOGRAFIJA S ČASOVNIM ZAMIKOM
Način Time Lapse Photo (Fotografija s časovnim zamikom) omogoča, da
se posvetite dejavnosti in ne kameri. Neprekinjeno zajame niz fotografij,
ki jih lahko pozneje pregledate in med njimi poiščete najboljše. Privzete
nastavitve so 0,5-sekundni intervali z vidnim poljem Wide (Široko).

38

39

Nastavitve posnetkov s časovnim zamikom

Nastavitve posnetkov s časovnim zamikom

Tapnite nastavitve, če želite prilagoditi ločljivost videa, vidno polje in
druge možnosti.

INTERVAL (INTERVAL) (NAČINA VIDEO S ČASOVNIM ZAMIKOM IN
FOTOGRAFIJA S ČASOVNIM ZAMIKOM)
Izberite, kako pogosto kamera zajame sličico videa ali fotografijo.
Uporabite krajše intervale za hitre dejavnosti in daljše intervale za
dolge dejavnosti.

1H:55 100%

TIME LAPSE VIDEO
SETTINGS

100%
RES

FOV

Interval

4K

Wide

0.5s

4K | 0.5s | Wide

Za več informacij glejte Interval časovnega zamika (stran 113).
SHUTTER (ZAKLOP) (NAČIN NOČNA FOTOGRAFIJA Z ZAMIKOM)
Nastavite, koliko časa je odprt zaklop kamere pri nočnih posnetkih. Za
temnejše posnetke izberite daljšo osvetlitev.
Za več informacij glejte Hitrost zaklopa (stran 108).

RESOLUTION (LOČLJIVOST) (VIDEO Z NAČINOM TIMEWARP IN
VIDEO S ČASOVNIM ZAMIKOM)
Izberite ločljivost (RES) in razmerje prikaza posnetka. Pri višji ločljivosti je
na posnetkih več podrobnosti.
Za več informacij glejte Ločljivost videa (Video z načinom TimeWarp in
Video s časovnim zamikom) (stran 112).
SPEED (HITROST) (VIDEO Z NAČINOM TIMEWARP)
Nastavite hitrost videa. Izberite nižjo hitrost (2- ali 5-kratno) za kratke
dejavnosti ali višje hitrosti (10-, 15- ali 30-kratno) za daljše dejavnosti.
Za več informacij glejte Hitrost videa z načinom TimeWarp (stran 111).
FOV (VIDNO POLJE)
Vsi videoposnetki v načinih TimeWarp (Video z načinom TimeWarp) in
Time Lapse (Video s časovnim zamikom) se zajamejo z vidnim poljem
Wide (Široko). Fotografije v načinih Time Lapse (Fotografija s časovnim
zamikom) in Night Lapse Photo (Nočna fotografija z zamikom) lahko
zajamete z vidnim poljem Wide (Široko) ali Linear (Linearno).

INTERVAL (INTERVAL) (NAČIN NOČNA FOTOGRAFIJA Z ZAMIKOM)
Nastavite, kako pogosto kamera zajame fotografijo prizora s šibko ali zelo
šibko svetlobo. Izberite kratke intervale za prizore z veliko gibanja in več
svetlobe. Uporabite daljše intervale pri prizorih z malo gibanja ali svetlobe
ali brez njiju.
Za več informacij glejte Interval načina Nočna fotografija z zamikom
(stran 115).
RAW (NEOBDELANO) (NAČINA FOTOGRAFIJA S ČASOVNIM
ZAMIKOM IN NOČNA FOTOGRAFIJA Z ZAMIKOM)
To možnost vklopite, če želite fotografije shraniti kot datoteke .jpg in .gpr.
Za več informacij glejte Oblika zapisa RAW (stran 109).
PROTUNE (NAČINA FOTOGRAFIJA S ČASOVNIM ZAMIKOM IN
NOČNA FOTOGRAFIJA Z ZAMIKOM)
Ročno upravljajte nastavitve pri zajemanju fotografij s časovnim zamikom
in nočnih fotografij z zamikom.
Za več informacij glejte Protune (stran 116).

Za več informacij glejte Vidno polje (fotografija) (stran 109).
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Pretakanje v živo

Zajemanje dogajanja

NASTAVITEV PRETAKANJA V ŽIVO

V nadaljevanju je navedenih nekaj najprimernejših načinov in nastavitev
za zajemanje priljubljenih dejavnosti. Preskusite jih, nato pa z različnimi
kombinacijami poiščite, kaj vam najbolj ustreza.

1. Vzpostavite povezavo z aplikacijo GoPro. Za podrobnosti glejte
Vzpostavljanje povezave z aplikacijo GoPro (stran 61).
2. V aplikaciji tapnite
za upravljanje kamere.
3. Tapnite
in sledite navodilom za nastavitev pretakanja.
Za popolna podrobna navodila obiščite spletni naslov
gopro.com/live-stream-setup.

Dejavnost

Video

Fotografija

Namestitev
na
avtomobilu

• 1440p, 60 sličic/s, vidno
polje Wide (Široko)
• 4K, 60 sličic/s,
vidno polje Wide (Široko)
• 5-kratna hitrost videa z
načinom TimeWarp

Photo (Fotografija)
ali Continuous Photo
(Neprekinjeno zajemanje
fotografij), vidno polje
Wide (Široko)

Družinski
dogodki/
potovanja

• 1440p, 60 sličic/s, vidno
polje Wide (Široko)
• 4K, 60 sličic/s,
vidno polje Wide (Široko)
• 10-kratna hitrost videa z
načinom TimeWarp

Photo (Fotografija)
ali Continuous Photo
(Neprekinjeno zajemanje
fotografij), vidno polje
Wide (Široko)

Kolesarjenje, • 1440p, 60 sličic/s, vidno
polje Wide (Široko)
gorsko
kolesarjenje • 2.7K, 60 sličic/s,
razmerje 4 : 3, vidno polje
Wide (Široko)
• 15-kratna hitrost videa z
načinom TimeWarp
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Time Lapse Photo (Fotografija
s časovnim zamikom)
(10-sekundni interval), vidno
polje Wide (Široko)

43

Zajemanje dogajanja
Dejavnost

Video

Zajemanje dogajanja
Fotografija

Dejavnost

Video

Fotografija

Pohodništvo • 1440p, 60 sličic/s, vidno
polje Wide (Široko)
• 4K, 30 sličic/s, razmerje
4 : 3, vidno polje
Wide (Široko)
• 15-kratna hitrost videa z
načinom TimeWarp

Photo (Fotografija), vidno
polje Wide (Široko)

Smučanje,
• 1440p, 60 sličic/s, vidno
deskanje
polje Wide (Široko)
na snegu
• 1440p, 120 sličic/s, vidno
(prvoosebni
polje Wide (Široko)
posnetki*)
• 15-kratna hitrost videa z
načinom TimeWarp

Time Lapse Photo (Fotografija
s časovnim zamikom)
(2-sekundni interval), vidno
polje Wide (Široko) ali Burst
(Zaporedne fotografije)
(hitrost 30/3), vidno polje
Wide (Široko)

Motocikel,
motokros

• 1440p, 60 sličic/s, vidno
polje Wide (Široko)
• 2.7K, 60 sličic/s,
razmerje 4 : 3, vidno polje
Wide (Široko)
• 15-kratna hitrost videa z
načinom TimeWarp

Time Lapse Photo (Fotografija
s časovnim zamikom)
(5-sekundni interval), vidno
polje Wide (Široko)

Deskanje
na vodi

• 1080p, 240 sličic/s, vidno
polje Wide (Široko)

Time Lapse Photo (Fotografija
s časovnim zamikom)
(5-sekundni interval), vidno
polje Wide (Široko) ali Burst
(Zaporedne fotografije)
(hitrost 30/6), vidno polje
Wide (Široko)

Smučanje,
• 1080p, 120 sličic/s, vidno
deskanje
polje Wide (Široko)
na snegu
• 4K, 60 sličic/s, vidno polje
(posnetki,
Wide (Široko)
ki niso
• 15-kratna hitrost videa z
prvoosebni*) načinom TimeWarp

Time Lapse Photo (Fotografija
s časovnim zamikom)
(1-sekundni interval), vidno
polje Wide (Široko) ali Burst
(Zaporedne fotografije)
(hitrost 30/3), vidno polje
Wide (Široko)

Podvodne
dejavnosti

• 1440p, 60 sličic/s, vidno
polje Wide (Široko)
• 4K, 60 sličic/s, vidno polje
Wide (Široko)

Time Lapse Photo (Fotografija
s časovnim zamikom)
(2-sekundni interval), vidno
polje Wide (Široko)

Vodne
dejavnosti

• 1440p, 60 sličic/s, vidno
polje Wide (Široko)
• 1080p, 240 sličic/s, vidno
polje Wide (Široko)

Time Lapse Photo (Fotografija
s časovnim zamikom)
(5-sekundni interval), vidno
polje Wide (Široko)

*
Prvoosebni posnetki so posnetki, ki jih posnamete s svojega pogleda.
Posnetki, ki niso prvoosebni, so posnetki, ki jih posnamete z drugega
vidika (ko je na primer kamera GoPro nameščena na smučarsko palico ali
jadralno desko).

44

45

Upravljanje osvetlitve
Kamera HERO7 Black pri izbiranju ustrezne ravni osvetlitve za posnetek
preveri celoten prizor. Z upravljanjem osvetlitve lahko določite, ali se za
nastavitev osvetlitve uporabi samo del posnetka.
Predogled posnetka si oglejte na zaslonu na dotik. Če so določeni deli
pretemni ali presvetli, uporabite upravljanje osvetlitve.

Upravljanje osvetlitve
3. Na zaslonu preverite, ali je osvetlitev primerna. Tapnite
spodnjem desnem kotu.

v

AUTO EXPOSURE

NASTAVITEV UPRAVLJANJA OSVETLITVE S
SAMODEJNO OSVETLITVIJO
Pri tej možnosti kamera samodejno določi osvetlitev na podlagi območja,
ki ga izberete.
Predstavljajte si, da je kamera nameščena na armaturno ploščo. Osvetlitev
bi si verjetno želeli nastaviti na podlagi prizora, ki je zunaj vozila, in ne
na podlagi armaturne plošče. Tako lahko preprečite, da bi bili posnetki
preosvetljeni (presvetli).
1. Pritiskajte zaslon na dotik, dokler se ne prikažejo oglati oklepaji s piko v
središču na sredini zaslona. To je točkovni merilnik. Osvetlitev določi na
podlagi središča posnetka.
2. Povlecite oglate oklepaje s središča, če želite za določitev osvetlitve
uporabiti drugo območje posnetka. (Namesto vlečenja oglatih
oklepajev na izbrano območje lahko to območje tudi tapnete.)
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Upravljanje osvetlitve

Upravljanje osvetlitve

NASTAVITEV UPRAVLJANJA OSVETLITVE Z
ZAKLENJENO OSVETLITVIJO
Pri tej možnosti kamera zaklene osvetlitev, dokler je ne prekličete.

Izklop upravljanja osvetlitve
Upravljanje osvetlitve se samodejno izklopi, ko spremenite način zajemanja
ali ponovno zaženete kamero. Izklopite ga lahko tudi ročno.

Če deskate na snegu na sončen dan, lahko osvetlitev zaklenete na jakno
osebe, ki jo snemate. Tako preprečite, da bi bili posnetki premalo osvetljeni
(pretemni) v primerjavi s svetlim snegom.
1. Pritiskajte zaslon na dotik, dokler se ne prikažejo oglati oklepaji s piko
v središču na sredini zaslona. To je točkovni merilnik. Osvetlitev določi
na podlagi središča posnetka.

1. Pritiskajte zaslon na dotik, dokler se na sredini ne prikaže kvadrat.
2. Tapnite

v spodnjem levem kotu.

Opozorilo: ko prekličete upravljanje osvetlitve, kamera spet samodejno
uporablja celoten prizor za določitev ravni osvetlitve.

2. Povlecite oglate oklepaje s središča, če želite za določitev osvetlitve
uporabiti drugo območje posnetka. (Namesto vlečenja oglatih
oklepajev na izbrano območje lahko to območje tudi tapnete.)
3. Tapnite območje znotraj oglatih oklepajev, če želite zakleniti osvetlitev.
4. Na zaslonu preverite, ali je osvetlitev primerna. Tapnite
spodnjem desnem kotu, da jo zaklenete.

v

LOCKED EXPOSURE
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Priklop na zunanji mikrofon

Upravljanje kamere GoPro z glasovnimi ukazi

Za boljšo kakovost zvoka v videoposnetkih lahko uporabite
zunanji mikrofon.

Glasovno upravljanje omogoča preprosto prostoročno upravljanje kamere
GoPro. Izjemno uporabno je v primerih, ko morate držati krmilo, smučarske
palice ali kaj drugega. Kameri GoPro preprosto povejte, kaj želite od nje.

1. Mikrofon priklopite v vrata USB-C kamere z vmesnikom GoPro Pro
3.5mm Mic Adapter (naprodaj ločeno).
2. Na glavnem zaslonu kamere podrsajte navzdol, da odprete možnost
Dashboard (Nadzorna plošča).

VKLOP IN IZKLOP GLASOVNEGA UPRAVLJANJA
1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite

, da vklopite ali izklopite glasovno upravljanje.

3. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Input/Output
(Vhod/izhod) > Audio Input (Zvočni vhod).
4. Tapnite možnost.
Možnost

Opis

Standard Mic
(Standardni
mikrofon) (privzeto)

Podpira mikrofone brez napajanja.

Standard Mic+
Podpira mikrofone brez napajanja in poveča
(Standardni mikrofon+) glasnost za 20 dB.
Powered Mic (Mikrofon
Podpira mikrofone z lastnim napajanjem.
z napajanjem)
Powered Mic+
(Mikrofon
z napajanjem+)

Podpira mikrofone z lastnim napajanjem in
poveča glasnost za 20 dB.

Line In (Linijski vhod)

Podpira linijski izhod iz druge zvočne opreme
(mešalna miza, predojačevalnik kitare, sistem za
karaoke itd.).

Opozorilo: če niste prepričani, katero možnost bi izbrali, preberite
informacije, ki so priložene mikrofonu.
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Upravljanje kamere GoPro z glasovnimi ukazi

Upravljanje kamere GoPro z glasovnimi ukazi

SEZNAM GLASOVNIH UKAZOV
Na voljo sta dve vrsti glasovnih ukazov, in sicer ukazi za dejanja in ukazi
za načine.

Uporaba ukazov za načine
S temi ukazi lahko mimogrede spremenite način zajemanja. Nato izgovorite
"GoPro Capture" ali pritisnite gumb zaklopa, da zajamete posnetek.

Uporaba ukazov za dejanja
S temi ukazi lahko mimogrede spremenite načine. Če ste pravkar posneli
video, lahko izgovorite "GoPro take a photo", da zajamete fotografijo, ne
da bi ročno spremenili način.
Ukaz za dejanje

Opis

GoPro start recording

Začne snemanje videa.

GoPro HiLight

Doda oznako HiLight v video
med snemanjem.

GoPro stop recording

Ustavi snemanje videa.

GoPro take a photo

Zajame eno fotografijo.

GoPro shoot burst

Zajame zaporedne fotografije.

GoPro start time lapse

Začne zajemanje fotografij s
časovnim zamikom.

GoPro stop time lapse

Ustavi zajemanje fotografij s
časovnim zamikom.

GoPro turn on

Vklopi kamero (vklopljena mora biti
možnost Wake on Voice (Bujenje z
glasovnim ukazom)).

GoPro turn off

Izklopi kamero.
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Ukaz za način

Opis

GoPro Video mode

Preklopi kamero v način Video (Video)
(ne začne snemanja).

GoPro Photo mode

Preklopi kamero v način Photo
(Fotografija) (ne zajame fotografije).

GoPro Burst mode

Preklopi kamero v način Burst
(Zaporedne fotografije) (ne začne
zajemanja zaporednih fotografij).

GoPro Time Lapse mode

Preklopi kamero v način Time Lapse
Photo (Fotografija s časovnim zamikom)
(ne začne zajemanja fotografij s
časovnim zamikom).

GoPro Capture

Začne zajemanje videoposnetkov ali
fotografij v načinu, ki ste ga izbrali.

GoPro Stop Capture

Ustavi zajemanje v načinu Video
(Video) in načinu Time Lapse (Časovni
zamik). Načina Photo (Fotografija)
in Burst (Zaporedne fotografije) se
ustavita samodejno.

PROFESIONALNI NASVET: če zajemate videoposnetek ali
videoposnetek s časovnim zamikom, morate ustaviti snemanje, preden
izgovorite nov ukaz.
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Predvajanje predstavnostne vsebine

VKLOP KAMERE GOPRO Z GLASOVNIM UKAZOM
Pri tej nastavitvi se kamera GoPro vklopi in odzove na glasovne ukaze,
kadar je izklopljena.

Podrsajte navzgor, če si želite ogledati zadnji videoposnetek, fotografijo ali
zaporedne fotografije, ki ste jih zajeli. Podrsajte levo ali desno, če želite na
hitro pregledati druge datoteke na kartici SD.

1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite

za vklop glasovnega upravljanja.

00:00 / 00:00

00:01 / 00:30

3. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Voice Control (Glasovno
upravljanje) > Wake on Voice (Bujenje z glasovnim ukazom).
4. Kamero izklopite z glasovnim ukazom "GoPro turn off" ali pritiskom
.
gumba za način
5. Kamero vklopite z glasovnim ukazom "GoPro turn on" ali "GoPro
start recording".
Opozorilo: kamera posluša ukaze 8 ur po izklopu.

V galeriji predstavnostne vsebine so na voljo naslednje
možnosti predvajanja:

OGLED CELOTNEGA SEZNAMA UKAZOV V KAMERI
1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).

Začasna ustavitev predvajanja

2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Voice Control (Glasovno
upravljanje) > Commands (Ukazi).

Nadaljevanje predvajanja

SPREMINJANJE JEZIKA GLASOVNEGA UPRAVLJANJA

Ogled vse predstavnostne vsebine na kartici SD

1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Voice Control (Glasovno
upravljanje) > Language (Jezik).
Opozorilo: na glasovno upravljanje lahko vplivajo veter, hrup in vaša
oddaljenost od kamere. Za najboljše delovanje redno čistite kamero in z nje
odstranite morebiten prah in drugo umazanijo.

Brisanje datoteke s kartice SD
Predvajanje s počasno/običajno hitrostjo
Drsnik za pomikanje po videoposnetkih, zaporednih fotografijah in
fotografijah s časovnim zamikom
Dodajanje/odstranjevanje oznake HiLight
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Predvajanje predstavnostne vsebine
Nastavitev glasnosti predvajanja
Pomik na prejšnjo ali naslednjo fotografijo pri zaporednih
fotografijah ali skupini neprekinjeno zajetih fotografij

Predvajanje predstavnostne vsebine
UPORABA POGLEDA GALERIJE
Pogled galerije omogoča hiter dostop do vseh videoposnetkov in
fotografij, ki so shranjene na kartici SD.
1. Na zaslonu predvajanja tapnite

Opozorilo: možnosti predvajanja so odvisne od vrste predstavnostne
vsebine, ki si jo ogledujete.

.

MEDIA (34)

PROFESIONALNI NASVET: nekatere možnosti predvajanja niso na
voljo, ko kamero držite v pokončni usmerjenosti. Te nastavitve prilagodite
v ležeči usmerjenosti, preden obrnete kamero.

00:10

2. Podrsajte navzgor, da se pomaknete po predstavnostni vsebini.
3. Tapnite videoposnetek ali fotografijo, ki si jo želite ogledati v
celozaslonskem pogledu.
4. Tapnite
5. Tapnite

, če želite dodati oznako HiLight.
, če se želite vrniti na zaslon predvajanja.

Opozorilo: pogled galerije ni na voljo, ko kamero držite v pokončni
usmerjenosti. Poleg tega se dlje nalaga, če imate na kartici SD
več vsebine.
Brisanje več datotek
1. Tapnite

.

2. Tapnite vse datoteke, ki jih želite izbrisati. Če želite preklicati izbiro
datoteke, datoteko ponovno tapnite.
3. Tapnite
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, da izbrišete izbrane datoteke.
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Uporaba kamere s televizorjem
visoke ločljivosti

OGLED VIDEOPOSNETKOV IN FOTOGRAFIJ V MOBILNI NAPRAVI
1. Vzpostavite povezavo med kamero in aplikacijo GoPro. Za podrobnosti
glejte Vzpostavljanje povezave z aplikacijo GoPro (stran 61).
2. Uporabite upravljalne elemente v aplikaciji za predvajanje, urejanje in
deljenje videoposnetkov in fotografij.
PROFESIONALNI NASVET: z aplikacijo GoPro lahko zajamete
fotografije iz videoposnetkov, iz celotnih posnetkov ustvarite kratke
videoposnetke, ki jih lahko delite, shranite predstavnostno vsebino v
telefon in uporabite številne druge možnosti.
OGLED VIDEOPOSNETKOV IN FOTOGRAFIJ V RAČUNALNIKU
Za ogled predstavnostne vsebine v računalniku morate datoteke najprej
shraniti v računalnik. Za več informacij glejte Prenašanje predstavnostne
vsebine v računalnik (stran 64).

OGLED VIDEOPOSNETKOV IN FOTOGRAFIJ V TELEVIZORJU
VISOKE LOČLJIVOSTI
Posnetke postavite na ogled na velikem zaslonu.
1. Na glavnem zaslonu kamere podrsajte navzdol, da odprete možnost
Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Input/Output
(Vhod/izhod) > HDMI Output (Izhod HDMI) > Media
(Predstavnostna vsebina).
3. Kamero priklopite na televizor visoke ločljivosti ali monitor s kablom
micro HDMI (naprodaj ločeno).
4. V televizorju izberite vhod HDMI.
5. Pritisnite gumb za način
na kameri, da se pomaknete med
upravljalnimi elementi, nato pa pritisnite gumb zaklopa
, da izberete
želeni upravljalni element.
Z gumbom za način
se na primer pomaknite med sličicami do
nato pa z gumbom zaklopa
tapnite .
6. Če želite datoteko odpreti v celozaslonskem pogledu, tapnite

,

.

PROFESIONALNI NASVET: predstavnostno vsebino lahko predvajate
tudi tako, da kartico SD vstavite neposredno v združljiv televizor.
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Uporaba kamere s televizorjem
visoke ločljivosti
ZAJEMANJE VIDEOPOSNETKOV IN FOTOGRAFIJ, KO JE KAMERA
PRIKLOPLJENA NA TELEVIZOR VISOKE LOČLJIVOSTI
Ta možnost omogoča predogled slike iz kamere v živo, ko je kamera
priklopljena na televizor visoke ločljivosti ali monitor.
1. Na glavnem zaslonu kamere podrsajte navzdol, da odprete možnost
Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Input/Output (Vhod/
izhod) > HDMI Output (Izhod HDMI), nato pa izberite eno od
naslednjih možnosti:
• tapnite možnost Monitor (Monitor), če si želite ogledati
predogled v živo z ikonami in informacijami o kameri, ki jih sicer
vidite na zaslonu na dotik;
• tapnite možnost Live (V živo), če si želite ogledati predogled v
živo brez ikon in informacij o kameri.
3. Kamero priklopite na televizor visoke ločljivosti ali monitor s kablom
micro HDMI (naprodaj ločeno).

Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami
VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE Z APLIKACIJO GOPRO
Z aplikacijo za mobilne naprave GoPro lahko upravljate kamero
HERO7 Black, delite videoposnetke in fotografije na poti ter uporabite
samodejno pretvarjanje posnetkov v čudovite videozgodbe QuikStories, ki
so sinhronizirane z učinki in glasbo.
Prva vzpostavitev povezave
1. Prenesite aplikacijo GoPro iz trgovine Apple App Store ali Google Play.
2. Sledite navodilom na zaslonu aplikacije za vzpostavitev povezave
s kamero.
Opozorilo za sistem iOS: ob pozivu morate dovoliti obvestila aplikacije
GoPro, da boste prejeli obvestilo, ko bo pripravljena videozgodba
QuikStory. Za več informacij glejte Ustvarjanje videozgodbe QuikStory
(stran 63).
Po prvi vzpostavitvi povezave
Potem ko prvič vzpostavite povezavo, jo lahko v prihodnje vzpostavljate v
meniju Connections (Povezave) v kameri.

4. V televizorju izberite vhod HDMI.

1. Če brezžična povezava kamere še ni vklopljena, podrsajte navzdol, da
odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).

5. Uporabite gumb zaklopa
ustavitev snemanja.

2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Connections (Povezave)
> Connect Device (Vzpostavi povezavo z napravo).

na kameri za začetek in

3. Sledite navodilom na zaslonu aplikacije GoPro za
vzpostavitev povezave.
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Prenašanje predstavnostne vsebine

VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE Z NAPRAVAMI BLUETOOTH
Kamero GoPro lahko povežete z napravami Bluetooth, ki zajemajo podatke
o posnetkih. Podatke lahko uporabite za to, da obogatite videoposnetke s
statističnimi podatki o pustolovščini.

USTVARJANJE VIDEOZGODBE QUIKSTORY
Kamero GoPro lahko nastavite tako, da samodejno pošilja videoposnetke
in fotografije v telefon. Aplikacija GoPro jih uporabi za ustvarjanje urejenih
videozgodb QuikStories, ki vključujejo glasbo in učinke.

1. Vzpostavite povezavo med kamero in aplikacijo GoPro. Za podrobnosti
glejte Vzpostavljanje povezave z aplikacijo GoPro (stran 61).

1. Vzpostavite povezavo med kamero in aplikacijo GoPro. Za podrobnosti
glejte Vzpostavljanje povezave z aplikacijo GoPro (stran 61).

2. V aplikaciji odprite nastavitve kamere, nato pa tapnite možnost
Bluetooth Devices (Naprave Bluetooth).

2. Na začetnem zaslonu aplikacije podrsajte navzdol. Posnetki najnovejše
seje se kopirajo v telefon in pretvorijo v videozgodbo QuikStory.

3. Sledite navodilom na zaslonu.

3. Tapnite videozgodbo QuikStory, če si jo želite ogledati. Če nimate
aplikacije Quik, vas naprava opozori, da jo morate namestiti.

NASTAVITEV HITROSTI POVEZAVE
Kamera GoPro je nastavljena tako, da za povezavo z drugimi mobilnimi
napravami uporablja 5-GHz pas omrežja Wi-Fi (najhitrejši pas, ki je
na voljo).
Če v napravi ali regiji ni podprt pas 5 GHz, lahko pas omrežja Wi-Fi
spremenite na 2,4 GHz.
1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Connections
(Povezave) > Wi-Fi Band (Pas omrežja Wi-Fi).

4. V aplikaciji Quik uredite posnetke po svojih željah.
5. Shranite videozgodbo QuikStory ali jo delite s prijatelji, družinskimi
člani in sledilci.
Iskanje najboljših posnetkov
Najboljše posnetke označite z oznakami HiLight. Funkcija QuikStories pri
ustvarjanju videozgodb išče oznake HiLight. Tako lahko zagotovi, da so v
zgodbe vključeni priljubljeni trenutki.
Kamera HERO7 Black tudi prepozna, kdaj ste obrnjeni proti njej, se smejite
in podobno. Te posnetke samodejno označi s podatki, da jih lahko funkcija
QuikStories izbere za videozgodbe.
Za več informacij glejte Dodajanje oznak HiLight (stran 24).
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PRENAŠANJE PREDSTAVNOSTNE VSEBINE V RAČUNALNIK
Videoposnetke in fotografije lahko kopirate v računalnik, kjer jih lahko
predvajate in urejate.

SAMODEJNO NALAGANJE V OBLAK
Z naročnino na storitev GoPro Plus lahko uporabljate samodejno nalaganje
predstavnostne vsebine v oblak, ki omogoča ogled, urejanje in deljenje v
kateri koli napravi.

Uporaba aplikacije za namizne računalnike Quik
1. Prepričajte se, da računalnik uporablja najnovejšo različico
operacijskega sistema.
2. Na spletnem naslovu gopro.com/apps prenesite aplikacijo za namizne
računalnike Quik in jo namestite.
3. Priklopite kamero na računalnik s priloženim kablom USB-C.
4. Vklopite kamero in sledite navodilom na zaslonu v aplikaciji Quik.
Neposredni prenos s kartice SD
1. Odstranite kartico SD iz kamere.
2. Vstavite kartico v bralnik kartic SD ali vmesnik.
3. Priklopite bralnik v vrata USB računalnika ali vstavite vmesnik v režo
za kartice SD.
4. Kopirajte datoteke v računalnik.

1. Naročite se na storitev GoPro Plus:
a. Prenesite aplikacijo GoPro iz trgovine Apple App Store ali Google
Play v napravo.
b. Sledite navodilom na zaslonu aplikacije za vzpostavitev povezave
s kamero.
c. Če prvič vzpostavljate povezavo, sledite navodilom na zaslonu
za naročanje na storitev GoPro Plus. Sicer na zaslonu za izbiro
kamere tapnite
.
2. Priklopite kamero na vir napajanja. Samodejno nalaganje se začne, ko
je baterija povsem napolnjena.
Po prvi nastavitvi kameri ne bo več treba vzpostaviti povezave z aplikacijo
za začetek samodejnega nalaganja.
Opozorilo: izvirne datoteke ostanejo v kameri tudi potem, ko jih varnostno
kopirate v oblak.
PROFESIONALNI NASVET: če datoteke shranjujete v računalnik, jih
aplikacija za namizne računalnike Quik samodejno naloži v vaš račun
GoPro Plus.
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ROČNO NALAGANJE V OBLAK
Predstavnostno vsebino lahko prenesete v oblak, ne da bi morali čakati, da
se kamera povsem napolni. (Kamera GoPro mora biti vseeno priklopljena
na vir napajanja.)

IZKLOP SAMODEJNEGA NALAGANJA
Možnost, da kamera začne samodejno nalagati vsebino vsakič, ko je
priklopljena na vir napajanja in povsem napolnjena, lahko onemogočite.

1. Naročite se na storitev GoPro Plus.

1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > GoPro Plus (GoPro Plus)
> Auto Upload (Samodejno nalaganje) > Upload (Naloži).

2. Priklopite kamero na vir napajanja.
3. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
4. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Manual Upload
(Ročno nalaganje).

3. Tapnite možnost Off (Izklop).
VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE Z DRUGIM BREZŽIČNIM OMREŽJEM
1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).

DOSTOP DO PREDSTAVNOSTNE VSEBINE V OBLAKU
1. Odprite aplikacijo GoPro v napravi.

2. Tapnite Preferences (Nastavitve) > GoPro Plus (GoPro Plus) >
Networks (Omrežja).

, nato pa izberite možnost Cloud (Oblak), v kateri si lahko
2. Tapnite
ogledate vsebino ter jo uredite in delite.

3. Izberite omrežje. Omrežje je lahko skrito ali pa je zanj potrebna licenca
za končnega uporabnika (na primer omrežje v hotelu).
4. Po potrebi vnesite geslo.

PROFESIONALNI NASVET: ustvarite zgodbo QuikStory s
predstavnostno vsebino v oblaku. Odprite aplikacijo Quik, tapnite
pa izberite storitev GoPro Plus.

5. Tapnite
, nato

, da shranite omrežje.

SPREMINJANJE NASTAVITEV STORITVE GOPRO PLUS
Upravljate lahko nastavitve samodejnega nalaganja, nastavite brezžično
omrežje in uporabite številne druge možnosti.
1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite Preferences (Nastavitve) > GoPro Plus (GoPro Plus).
Opozorilo: storitev GoPro Plus je na voljo v možnosti Preferences
(Nastavitve) šele, ko se prijavite.
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UPORABA NADZORNE PLOŠČE
Ko je kamera v ležeči usmerjenosti, podrsajte navzdol, da odprete
možnost Dashboard (Nadzorna plošča) in Preferences (Nastavitve).

AM

07:00 PM

03/06/18

10/07/18

Preferences

FUNKCIJE NADZORNE PLOŠČE
V možnosti Dashboard (Nadzorna plošča) lahko hitro vklopite in izklopite
naslednje nastavitve:

Voice Control (Glasovno upravljanje)

07:00 PM

03/06/18

10/07/18

Preferences

STANJE POVEZAVE
Stanje povezave preverite na vrhu možnosti Dashboard
(Nadzorna plošča).
Signal GPS je vklopljen (bela ikona).
Signal GPS je izklopljen (siva ikona).
Signal GPS ni na voljo (siva ikona).

Camera Beeps (Zvočni signali kamere)

Kamera je povezana z aplikacijo GoPro (bela ikona).

QuikCapture (Funkcija QuikCapture)

Kamera ni seznanjena z aplikacijo GoPro (siva ikona).

Screen Lock (Zaklepanje zaslona)

68

AM

Kamera ni povezana z aplikacijo GoPro (siva ikona).
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Samodejno nalaganje je vklopljeno in pripravljeno (bela ikona).
Samodejno nalaganje je izklopljeno (siva ikona).
Samodejno nalaganje je vklopljeno, vendar ni pripravljeno
(siva ikona).
SPREMINJANJE NASTAVITEV
V možnosti Preferences (Nastavitve) lahko kamero GoPro nastavite po
svojih željah.

POVEZAVE
Vklopite brezžične povezave, vzpostavite povezavo z novimi napravami,
nastavite pas omrežja Wi-Fi in uporabite številne druge možnosti. Za več
informacij glejte Vzpostavljanje povezave z aplikacijo GoPro (stran 61)
in Nastavitev hitrosti povezave (stran 62).

SPLOŠNO
Tukaj so navedene vse nastavitve, ki so na voljo v splošnih nastavitvah:
Beep Volume (Glasnost zvočnih signalov)
Izberete lahko možnost High (Visoka) (privzeto), Med (Srednja), Low
(Nizka) ali Off (Izklop). Glasnost, ki jo nastavite tukaj, lahko vklopite ali
izklopite v možnosti Dashboard (Nadzorna plošča).

Prilagajanje kamere GoPro
Auto Power Off (Samodejni izklop)
Izberete lahko možnost 5 Min (5 minut), 15 Min (15 minut) (privzeto),
30 Min (30 minut) ali Never (Nikoli).
LEDs (Indikatorji)
Nastavite lahko, kateri indikatorji utripajo. Izberete lahko možnost All
On (Vsi so vklopljeni) (privzeto), All Off (Vsi so izklopljeni) ali Front Off
(Sprednji je izklopljen).
Time and Date (Ura in datum)
S to možnostjo lahko ročno nastavite uro in datum. Ura in datum se
samodejno posodobita, ko kamera vzpostavi povezavo z aplikacijo GoPro
ali aplikacijo za namizne računalnike Quik.
Date Format (Oblika zapisa datuma)
Oblika zapisa se nastavi samodejno na podlagi jezika, ki ga izberete ob
nastavitvi. V tej možnosti jo lahko spremenite tudi ročno.
Video Compression (Stiskanje videa)
Nastavite obliko zapisa datotek z videoposnetki. Izberite možnost HEVC
(za zmanjšanje velikosti datotek) ali H.264 + HEVC (za uporabo oblike
zapisa H.264 za večjo združljivost s starejšimi napravami ob hkratni
uporabi oblike zapisa HEVC za napredne nastavitve).

GLASOVNO UPRAVLJANJE
Vklopite možnost Wake on Voice (Bujenje z glasovnim ukazom), izberite
jezik glasovnega upravljanja in si oglejte celoten seznam ukazov.

Default Mode (Privzeti način)
Nastavite način, v katerem zajema kamera GoPro, ko jo vklopite z
gumbom za način
. Ta nastavitev ne vpliva na funkcijo QuikCapture.
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ZASLON NA DOTIK
Vklopite možnost Landscape Lock (Zaklepanje v ležeči usmerjenosti),
nastavite možnost Screen Saver (Ohranjevalnik zaslona) in prilagodite
svetlost zaslona na dotik.

VIZITKA
Posodobite kamero GoPro ter prikažite njeno ime, serijsko številko in
različico programske opreme.

Opozorilo: gumbi kamere in glasovno upravljanje delujejo tudi, ko je
zaslon izklopljen.

VHOD/IZHOD
Nastavite, kako želite uporabljati izhod HDMI kamere, in poiščite pravo
nastavitev za zunanji mikrofon.

REGIONALNE NASTAVITVE
Vklopite signal GPS in nastavite kamero GoPro za delovanje v svoji regiji.
GPS (GPS)
Vklopite GPS za beleženje svoje hitrosti, razdalje in drugih podatkov.
V aplikaciji GoPro lahko dodate oznake dosežkov, ki v videoposnetkih
prikažejo, kako hitro in visoko ste se premikali. Druge informacije in
združljivost z mobilnimi napravami si oglejte na spletnem naslovu
gopro.com/telemetry.

PONASTAVITEV
Formatirajte kartico SD, ponastavite kamero na privzete nastavitve,
ponastavite nasvete kamere ali pa uporabite možnost Factory Reset
(Tovarniška ponastavitev), s katero počistite kamero in obnovite
prvotne nastavitve.

Language (Jezik)
Izberite jezik, ki je prikazan v kameri.
Video Format (Oblika zapisa videoposnetka)
Izberete lahko možnost NTSC za Severno Ameriko ali možnost PAL, če ste
zunaj Severne Amerike. Z ustrezno obliko zapisa za svojo regijo preprečite
utripanje v televizorju ali televizorju visoke ločljivosti med predvajanjem
videoposnetka, ki je bil zajet v prostoru.
Regulatory (Zakonsko predpisani podatki)
Ogledate si lahko vsa potrdila kamere GoPro.

72

73

Pomembna sporočila
Težave se sicer redko pojavijo, če pa se, vas kamera HERO7 Black opozori
nanje. V nadaljevanju je navedenih nekaj sporočil, ki se lahko prikažejo.

VISOKA TEMPERATURA
Če se kamera preveč segreje in se mora ohladiti, se na zaslonu na dotik
prikaže ikona temperature. Kamera je zasnovana tako, da zazna, kdaj
obstaja nevarnost, da se pregreje, in se po potrebi izklopi. Samo odložite jo
in počakajte, da se ohladi, preden jo znova uporabite.
Opozorilo: pri visokih temperaturah kamera porabi več energije in hitreje
izprazni baterijo.

Pomembna sporočila

POPRAVILO DATOTEKE
Kamera HERO7 Black samodejno poskuša popraviti poškodovane
datoteke. Datoteke se lahko poškodujejo, če se med snemanjem prekine
napajanje kamere ali če pride do težav pri shranjevanju datoteke. Med
popravilom je na zaslonu na dotik prikazana ikona popravila datoteke. Ko je
popravilo končano, vas kamera obvesti, ali je datoteka popravljena.
POMNILNIŠKA KARTICA JE POLNA
Kamera vas obvesti, ko je kartica SD polna. Če želite snemati naprej,
morate prestaviti ali izbrisati nekaj datotek.

PROFESIONALNI NASVET: pri snemanju videa v visoki ločljivosti
in z visoko hitrostjo sličic se kamera hitreje segreje, zlasti pri visokih
temperaturah. Nevarnost, da se kamera pregreje, poskusite zmanjšati
tako, da preklopite na nižjo ločljivost in hitrost sličic.
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Ponastavitev kamere

PONOVNI ZAGON KAMERE GOPRO
Če se kamera ne odziva, držite gumb za način
10 sekund. S tem
ponovno zaženete kamero. Nastavitve se pri tem ne spremenijo.

OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV
S to možnostjo obnovite vse prvotne nastavitve kamere, počistite vse
povezave z napravami in prekličete registracijo kamere v storitvi GoPro
Plus. Ta možnost je uporabna, če želite kamero dati prijatelju in jo zato
popolnoma ponastaviti v prvotno stanje.

OBNOVITEV PRIVZETIH VREDNOSTI ZA VSE NASTAVITVE
S tem na privzete vrednosti ponastavite vse nastavitve kamere, razen
imena in gesla kamere ter možnosti Language (Jezik) in Video Format
(Oblika zapisa videoposnetka).
1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Reset (Ponastavi) >
Reset Defaults (Ponastavi privzete nastavitve).

1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Reset (Ponastavi) >
Factory Reset (Tovarniška ponastavitev).
Opozorilo: obnovitev tovarniških nastavitev ne izbriše vsebine na kartici SD
in ne vpliva na programsko opremo kamere.

PONASTAVITEV POVEZAV
S to možnostjo počistite povezave z napravami in ponastavite geslo
kamere. Če ponastavite povezave, morate ponovno vzpostaviti povezavo
z vsemi svojimi napravami.
1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Connections
(Povezave) > Reset Connections (Ponastavi povezave).
PONASTAVITEV NASVETOV KAMERE
Ali si želite znova ogledati nasvete kamere? V nadaljevanju so navodila, s
katerimi si jih lahko v celoti ogledate od začetka.
1. Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča).
2. Tapnite možnost Preferences (Nastavitve) > Reset (Ponastavi) >
Reset Camera Tips (Ponastavi nasvete kamere).
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Namestitev kamere GoPro

Namestitev kamere GoPro
UPORABA OKVIRA THE FRAME
Z okvirom The Frame se kamera pritrdi na nosilce GoPro.
1. Odklenite zapah in odprite vratca.
2

1

2. Vstavite kamero. Kamera mora biti poravnana s sprednjim robom
okvira The Frame.
3. Zaprite vratca.
4. Zaklenite zapah.

3

4

PRITRDILNI ELEMENTI ZA NAMESTITEV
1. Okvir The Frame
3. Vijak
2. Zaponka za namestitev
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4. Ukrivljen in raven
samolepilni nosilec
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Namestitev kamere GoPro
PRITRDITEV KAMERE NA NOSILCE
Ko je kamera v okviru The Frame, jo lahko namestite. Glede na to, kateri
nosilec uporabljate, uporabite zaponko za namestitev ali pa pritrdite okvir
The Frame neposredno na nosilec.

Namestitev kamere GoPro
3. Pritrdite zaponko za namestitev na nosilec.
a. Privzdignite zapiralo zaponke za namestitev.
b. Potisnite zaponko v nosilec, da se zaskoči.
c. Potisnite zapiralo spet navzdol, tako da je poravnano z zaponko.

Za nasvete o uporabi samolepilnih nosilcev glejte Nasveti za namestitev
(stran 82).
1. Zatiče okvira The Frame vstavite med zatiče zaponke.
2. Okvir The Frame privijte na zaponko za namestitev z vijakom.

PROFESIONALNI NASVET: kamera je lahko v okviru The Frame, čeprav
ni nameščena. Okvir The Frame namreč zagotavlja dodatno zaščito, če
vam kamera pade iz rok.
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Namestitev kamere GoPro
NASVETI ZA NAMESTITEV
Pri pritrjevanju samolepilnih nosilcev na čelade, vozila in opremo
upoštevajte naslednje smernice:
• Nosilce pritrdite najmanj 24 ur pred uporabo.
• Nosilce pritrdite samo na gladke površine. Na porozne ali neravne
površine se ne prilepijo ustrezno.
• Nosilce močno pritisnite ob podlago. Lepilo se mora v celoti
dotikati površine.
• Uporabljajte samo na čistih in suhih površinah. Zaradi voska, olja,
umazanije ali drugih ostankov spoj ni dovolj močen, zato lahko
izgubite kamero.
• Nosilce pritrdite pri sobni temperaturi. V hladnih ali vlažnih razmerah
ali na hladne ali vlažne površine se ne prilepijo ustrezno.
• V državnih ali lokalnih predpisih preverite, ali je kamero dovoljeno
pritrditi na opremo (kot je na primer lovska oprema). Vedno
upoštevajte predpise, ki omejujejo uporabo potrošniške elektronike
ali kamer.
OPOZORILO: ne uporabljajte varnostne vrvice, ko je kamera
nameščena na čelado, da preprečite telesne poškodbe. Kamere
ne namestite neposredno na smuči ali snežno desko.

Za več informacij o nosilcih obiščite spletno mesto gopro.com.

Namestitev kamere GoPro
OPOZORILO: vedno uporabljajte čelado, ki je v skladu z
veljavnimi varnostnimi standardi, če uporabljate nosilec ali trak
za čelado GoPro.
Izberite ustrezno čelado za svoj šport ali dejavnost in
se prepričajte, da je ustrezne velikosti in se vam prilega.
Preverite, ali je kamera v dobrem stanju, in vedno upoštevajte
proizvajalčeva navodila za varno uporabo.
Zamenjajte čelado, ki je bila izpostavljena močnejšemu udarcu.
Nobena čelada ne more zagotoviti zaščite pred telesnimi
poškodbami pri vsaki nesreči. Poskrbite za varnost.

UPORABA KAMERE GOPRO V VODI IN V BLIŽINI VODE
Kamera HERO7 Black je vodotesna do globine 10 m (33 ft), ko so vratca
zaprta. Pred potopitvijo ni treba namestiti dodatnega ohišja.
Zaslon na dotik je zasnovan tako, da ga lahko uporabljate, ko je moker,
vendar ga boste morda morali obrisati, če ne bo zaznal vaših ukazov.
Pod vodo lahko krmarite tudi z gumbi kamere. Za več informacij glejte
Krmarjenje z gumbi (stran 21).
Opozorilo: okvir The Frame ne zagotavlja dodatne zaščite proti
vdoru vode.
PROFESIONALNI NASVET: uporabite varnostno vrvico za kamero in
plovec Floaty (naprodaj ločeno), da kamera ostane na gladini, če se sname
z nosilca.
Za zajemanje ekstremnih podvigov do globine 60 m (196 ft) uporabite
ohišje GoPro Super Suit (zaščitno in potapljaško ohišje), naprodaj ločeno.
Za več informacij o varnostnih vrvicah za kamero, plovcu Floaty in ohišju
Super Suit obiščite spletno mesto gopro.com.
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Odstranitev stranskih vratc

Odstranitev stranskih vratc

V določenih primerih je treba odstraniti vratca kamere. Med drugim jih
morate odstraniti, če želite polniti kamero, ko je v okviru The Frame.

PONOVNA PRITRDITEV STRANSKIH VRATC
1. Pridržite gumb za sprostitev zapaha in izvlecite jeziček na vratcih.
2. Potisnite jeziček na srebrn zatič.

OPOZORILO: vratca odstranite samo v suhem okolju,
kjer ni prahu. Kamera ni vodotesna, ko so vratca odprta
ali odstranjena.

ODSTRANITEV STRANSKIH VRATC
1. Pridržite gumb za sprostitev zapaha in potisnite vratca, da se odprejo.
2. Snemite vratca.
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Vzdrževanje

Informacije o bateriji

Za najboljše delovanje kamere upoštevajte naslednje nasvete:

PODALJŠANJE ČASA NAPAJANJA Z BATERIJO
Ko se raven napolnjenosti baterije zniža pod 10 %, se na zaslonu na dotik
prikaže sporočilo, da je baterija skoraj prazna.

• Kamera GoPro je vodotesna do globine 10 m (33 ft) brez dodatnega
ohišja. Preden jo uporabite v vodi ali v bližini vode, prahu ali peska, se
prepričajte, da so vratca zaprta.
• Preden zaprete vratca, se prepričajte, da na tesnilu ni umazanije. Po
potrebi tesnilo očistite s krpo.
• Preden odprete vratca, se prepričajte, da je kamera GoPro suha in
čista. Po potrebi kamero sperite pod sladko vodo in jo s krpo obrišite
do suhega.

Če se napajanje prekine med snemanjem videa, kamera ustavi snemanje,
shrani videoposnetek in se izklopi.
V nadaljevanju je navedenih nekaj ukrepov, s katerimi lahko podaljšate čas
napajanja z baterijo:
• Zajemajte video z nižjo hitrostjo sličic in v nižji ločljivosti.

• Če se okoli vratc nabere trd sloj peska ali umazanije, pred odpiranjem
vratc kamero 15 minut namakajte v topli vodovodni vodi, nato pa jo
temeljito sperite, da odstranite umazanijo.

• Izklopite možnost Protune.

• Za najboljše zajemanje zvoka potresite kamero ali izpihajte mikrofon,
da odstranite vodo in umazanijo iz luknjic mikrofona. Luknjic mikrofona
ne izpihujte s stisnjenim zrakom. Pri tem se lahko poškodujejo notranje
vodotesne opne.

• Izklopite brezžične povezave.

• Kamero po vsaki uporabi v slani vodi sperite s sladko vodo in jo z
mehko krpo obrišite do suhega.
• Pokrovček objektiva je iz izjemno odpornega kaljenega stekla, vendar
se kljub temu lahko opraska ali poči. Čistite ga z mehko krpo, ki ne
pušča vlaken.
• Če se med objektivom in obročkom nabere umazanija, jo izperite
z vodo ali izpihajte z zrakom. V režo okoli objektiva ne vstavite
predmetov, ki niso temu namenjeni.

• Uporabite ohranjevalnik zaslona in zmanjšajte svetlost zaslona.
• Izklopite sprejem signala GPS.
• Uporabite naslednje nastavitve:
• QuikCapture (stran 22)
• Samodejni izklop (stran 71)
SNEMANJE, KO JE KAMERA PRIKLOPLJENA NA VIR NAPAJANJA
Kabel USB-C, ki je priložen kameri, lahko uporabite za zajemanje
videoposnetkov in fotografij, ko je kamera priklopljena v polnilnik USB,
polnilnik GoPro Supercharger, drug polnilnik GoPro ali prenosni polnilnik
GoPro Portable Power Pack. Tako lahko zajamete dolge videoposnetke in
dogodke s časovnim zamikom.
Čeprav je kamera priklopljena, se baterija med snemanjem ne polni. Polniti
se začne, ko ustavite snemanje. Med polnjenjem z računalnikom ne
morete snemati.
Opozorilo: vratca so med polnjenjem odprta, zato kamera ni vodotesna.
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Informacije o bateriji
OPOZORILO: pri uporabi polnilnika za stensko vtičnico, ki ga ni
izdelal GoPro, se lahko poškoduje baterija kamere, poleg tega
pa obstaja nevarnost požara ali iztekanja. Z izjemo polnilnika
GoPro Supercharger (naprodaj ločeno) uporabite samo
polnilnike, na katerih je navedena naslednja lastnost: izhodna
napetost 5 V in tok 1 A. Če ne veste, kakšna sta napetost in tok
polnilnika, uporabite priloženi kabel USB in kamero napolnite
z računalnikom.

SHRANJEVANJE BATERIJE IN RAVNANJE Z NJO
V kameri HERO7 Black je veliko občutljivih sestavnih delov, vključno z
baterijo. Kamere ne izpostavite zelo visokim ali nizkim temperaturam. Pri
ekstremnih temperaturah se lahko čas napajanja z baterijo začasno skrajša
ali pa kamera začasno preneha pravilno delovati. Izogibajte se velikim
spremembam temperature ali vlažnosti, saj se lahko na kameri ali v njej
nabere kondenzat.
Kamere ne sušite z zunanjim virom toplote, kot je mikrovalovna pečica
ali sušilnik za lase. Garancija ne zajema poškodb kamere ali baterije, ki
nastanejo zaradi stika s tekočino v notranjosti kamere.
Baterije ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali
ogrlice. Če priključki baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko
nastane požar.
Na kameri ne opravite nedovoljenih sprememb. S tem lahko ogrozite
varnost, izpolnjevanje predpisov in delovanje ter razveljavite garancijo.
PROFESIONALNI NASVET: preden kamero shranite za dlje časa, jo
povsem napolnite, saj s tem podaljšate čas napajanja z baterijo.
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Informacije o bateriji
OPOZORILO: kamere ali baterije ne spustite na tla, razstavite,
odprite, zdrobite, ukrivite, deformirajte, preluknjajte, razrežite,
segrevajte v mikrovalovni pečici, sežgite ali obarvajte. V
odprtine kamere, kot so vrata USB-C, ne vstavite predmetov, ki
niso temu namenjeni. Kamere ne uporabite, če je poškodovana,
denimo, če je počena, preluknjana ali poškodovana zaradi vode.
Razstavljanje ali luknjanje vgrajene baterije lahko povzroči
eksplozijo ali požar.

ODSTRANJEVANJE BATERIJE
Večina akumulatorskih litij-ionskih baterij je razvrščena kot nenevarni
odpadek in jih lahko varno odstranite skupaj z običajnimi komunalnimi
odpadki. V številnih regijah pa veljajo zakoni, v skladu s katerimi je treba
baterije reciklirati. V lokalnih zakonih preverite, ali lahko akumulatorske
baterije odvržete skupaj z običajnimi odpadki. Za varno odstranitev
litij-ionskih baterij z embalažnim, prekrivnim ali izolirnim trakom zaščitite
priključke pred stikom z drugimi kovinskimi predmeti, saj tako med
prevozom ne morejo povzročiti požara.
Litij-ionske baterije sicer vsebujejo snovi, ki jih je mogoče reciklirati, in jih
je mogoče predati v recikliranje v okviru programa družbe Rechargeable
Battery Recycling Corporation (RBRC) za recikliranje baterij. Če želite
v Severni Ameriki poiskati lokacijo za recikliranje v svoji bližini, obiščite
spletno mesto družbe Call2Recycle na naslovu call2recycle.org ali
pokličete telefonsko številko 1-800-BATTERY.
Baterije nikoli ne odvrzite v ogenj, ker lahko eksplodira.

OPOZORILO: v kameri uporabljajte samo ustrezne nadomestne
baterije GoPro.
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Odpravljanje težav

KAMERA GOPRO SE NE VKLOPI
Prepričajte se, da je kamera GoPro napolnjena. Glejte Polnjenje
(stran 10). Če težave ne odpravite s polnjenjem baterije, poskusite
znova zagnati kamero. Glejte Ponovni zagon kamere GoPro (stran 76).

NE NAJDEM SERIJSKE ŠTEVILKE KAMERE
Serijska številka je navedena v prostoru za baterijo kamere. Poiščete jo
lahko tudi tako, da s podrsanjem navzdol odprete možnost Dashboard
(Nadzorna plošča), nato pa tapnete Preferences (Nastavitve) > About
(Vizitka) > Camera Info (Informacije o kameri).

KAMERA GOPRO SE NE ODZOVE, KO PRITISNEM GUMB
Glejte Ponovni zagon kamere GoPro (stran 76).
PREDVAJANJE V RAČUNALNIKU JE NEJASNO
Vzrok za nejasno predvajanja običajno ni datoteka. Če posnetki
preskakujejo, je vzrok najverjetneje ena od naslednjih težav:

Dodatne odgovore na pogosta vprašanja si oglejte na spletnem
naslovu gopro.com/help.

• Računalnik ne podpira datotek HEVC. Poskusite prenesti najnovejšo
različico brezplačne aplikacije za namizne računalnike Quik na
spletnem naslovu gopro.com/apps.
• Računalnik ne izpolnjuje minimalnih zahtev programske opreme, ki jo
uporabljate za predvajanje.
NE SPOMNIM SE UPORABNIŠKEGA IMENA ALI GESLA ZA KAMERO
Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča),
nato pa tapnite Preferences (Nastavitve) > Connections (Povezave) >
Camera Info (Informacije o kameri).
NE VEM, KATERO RAZLIČICO PROGRAMSKE OPREME IMAM
Podrsajte navzdol, da odprete možnost Dashboard (Nadzorna plošča),
nato pa tapnite Preferences (Nastavitve) > About (Vizitka) > Camera Info
(Informacije o kameri).
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Tehnične specifikacije: video
LOČLJIVOST VIDEA
Ločljivost videa pomeni število vodoravnih črt, ki se uporabljajo na vsaki
sličici videa. Video v ločljivosti 1080p je sestavljen iz 1080 vodoravnih
črt, od katerih je vsaka široka 1920 slikovnih pik. Video v ločljivosti 4K je
sestavljen iz 3840 vodoravnih črt, od katerih je vsaka široka 2160 slikovnih
pik. Več črt pomeni večjo ločljivost, zato je slika v ločljivosti 4K
podrobnejša od slike v ločljivosti 1080p.
Ločljivost videa

Najprimernejša uporaba

4K

Naša najvišja ločljivost videa. Primerna je za
posnetke s stativa in nepremičnih položajev.
Uporabite jo lahko za zajem fotografij iz videa, ki
imajo ločljivost 8 milijonov slikovnih pik.

4K 4 : 3

Naša najvišja ločljivost videa. Z visokim
razmerjem prikaza 4 : 3 zajamete več prizora
kot s posnetki v razmerju 16 : 9. Primerna je za
prvoosebne posnetke.

2.7K

Video v visoki ločljivosti z razmerjem prikaza
16 : 9, ki zagotavlja osupljive, kinematografske
posnetke za profesionalno produkcijo.

2.7K 4 : 3

Primerna je za prvoosebne posnetke v visoki
ločljivosti s kamero, nameščeno na telesu
ali opremi, in možnostjo enakomernega
upočasnjenega predvajanja.
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Tehnične specifikacije: video
Ločljivost videa

Najprimernejša uporaba

1440p

Pri visokem razmerju prikaza 4 : 3 sličica
zajame več kot v ločljivosti 1080p. Primerna je
za zajemanje hitrega dogajanja in prvoosebnih
posnetkov ter objavljanje na družbenih omrežjih.

1080p

Primerna je za vse posnetke in objavljanje na
družbenih omrežjih. Možnosti visoke hitrosti
240 sličic na sekundo in 120 sličic na sekundo
omogočata uporabo izjemno počasnih posnetkov
med urejanjem. Na voljo sta pri vseh vidnih poljih.

960p

Združuje visoko razmerje prikaza 4 : 3 z
zajemanjem pri hitrostih 240 sličic na sekundo
in 120 sličic na sekundo za zelo upočasnjeno
predvajanje, ki omogoča pristno doživetje
ob ogledu.

720p

Vključuje možnost uporabe hitrosti 240 sličic na
sekundo za zajemanje videoposnetka z visoko
hitrostjo sličic, ki ga je mogoče predvajati v
starejših napravah.
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Tehnične specifikacije: video

Na tej sliki je prikazana primerjava med velikostmi sličic
posamezne ločljivosti:

ŠTEVILO SLIČIC NA SEKUNDO
Število sličic na sekundo pomeni število sličic, zajetih v vsaki sekundi
videoposnetka. Višje hitrosti sličic (60, 120 ali 240) so primernejše za
zajemanje posnetkov hitrega dogajanja. Posnetke z visoko hitrostjo sličic
lahko uporabite tudi za upočasnjeno predvajanje.

4K 4 : 3

4K

Ločljivost in hitrost sličic
Pri višjih ločljivostih videa so posnetki podrobnejši in jasnejši, vendar so
načeloma na voljo z nižjo hitrostjo sličic.

2.7K 4 : 3
2.7K

1440p
1080p

960p
720p

Pri nižjih ločljivostih videa so posnetki manj podrobni in jasni, vendar jih je
mogoče zajeti z višjo hitrostjo sličic.
Ko izbirate ločljivost na zaslonu RES | FPS (Ločljivost/hitrost sličic), so
hitrosti sličic, ki so na voljo za izbrano ločljivost, prikazane v beli barvi.
Hitrosti sličic, ki niso na voljo, so prikazane v sivi barvi.

PROFESIONALNI NASVET: prepričajte se, da telefon, računalnik ali
televizor podpira izbrano nastavitev, zlasti, če uporabljate visoko ločljivost
in hitrost sličic.
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RAZMERJE PRIKAZA
Razmerje prikaza pomeni širino in višino slike. Kamera HERO7 Black
zajema videoposnetke in fotografije v dveh razmerjih prikaza.

VIDNO POLJE (VIDEO)
Vidno polje označuje, koliko prizora zajame kamera. V načinu Video
(Video) se z možnostjo SuperView (SuperView) zajame največ, z
možnostjo Linear (Linearno) pa najmanj.

4:3
Pri visokem razmerju 4 : 3 se zajame več prizora kot pri širokozaslonskem
razmerju 16 : 9. Razmerje je primerno za sebke in prvoosebne posnetke.
16 : 9
To je standardno razmerje, ki se uporablja v televizorjih visoke ločljivosti in
programih za urejanje. Širokozaslonsko razmerje je primerno za zajemanje
osupljivih kinematografskih posnetkov.
Opozorilo: pri predvajanju posnetkov z razmerjem prikaza 4 : 3 v
televizorju visoke ločljivosti sta ob straneh zaslona prikazana črna robova.

Vidno polje

Najprimernejša uporaba

SuperView
(SuperView)

Možnost SuperView, ki omogoča najpristnejše
doživetje ob ogledu, razširi vsebino z razmerjem
prikaza 4 : 3 tako, da se prilega zaslonu z
razmerjem prikaza 16 : 9. Primerna je za posnetke
s kamero, nameščeno na telesu ali opremi.

Wide
(Široko) (privzeto)

Veliko vidno polje, ki je primerno za posnetke
dogajanja, pri katerih želite v sličico zajeti kar se
da veliko.

Linear (Linearno)

Srednje veliko vidno polje, ki odpravi učinek
ribjega očesa, ki se pojavi pri možnostih
SuperView (SuperView) in Wide (Široko).
Primerno je za posnetke iz zraka in priložnosti, pri
katerih želite bolj običajen pogled.

Opozorilo: na voljo so samo vidna polja, ki so združljiva z izbrano
ločljivostjo in hitrostjo sličic.
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NASTAVITVE VIDEA V KAMERI HERO7 BLACK
V nadaljevanju je naveden povzetek ločljivosti videoposnetkov kamere
skupaj s hitrostjo sličic, vidnim poljem in razmerjem prikaza, ki so na voljo
pri posamezni ločljivosti.

Ločljivost
videa

Hitrost
sličic
(NTSC/
PAL)*

Vidno polje

4K

60/50

Ločljivost
zaslona

Razmerje
prikaza

Wide (Široko)

3840 × 2160

16 : 9

30/25
24/24

Wide (Široko),
SuperView
(SuperView)

3840 × 2160

16 : 9

4K 4 : 3

30/25
24/24

Wide (Široko)

4096 × 3072

4:3

2.7K

120/100

Wide (Široko)

2704 × 1520

16 : 9

2.7K

60/50
30/25
24/24

Linear (Linearno),
Wide (Široko),
SuperView
(SuperView)

2704 × 1520

16 : 9

2.7K 4 : 3

60/50

Wide (Široko)

2704 × 2028

4:3

2.7K 4 : 3

30/25
24/24

Linear (Linearno),
Wide (Široko)

2704 × 2028

4:3

4K

98

Ločljivost
videa

Hitrost
sličic
(NTSC/
PAL)*

Vidno polje

Ločljivost
zaslona

Razmerje
prikaza

1440p

120/100

Wide (Široko)

1920 × 1440

4:3

1440p

60/50
30/25
24/24

Linear (Linearno),
Wide (Široko)

1920 × 1440

4:3

1080p

240/200

Wide (Široko)

1920 x 1080

16 : 9

1080p

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

Linear (Linearno),
Wide (Široko),
SuperView
(SuperView)

1920 x 1080

16 : 9

960p

240/200
120/100

Wide (Široko)

1280 × 960

4:3

720p

240/200

Wide (Široko)

1280 × 720

16 : 9

60/50

Linear (Linearno),
Wide (Široko)

1280 × 720

16 : 9

720p

*
NTSC in PAL označujeta obliko zapisa videa, ki je odvisna od regije,
v kateri ste. Za več informacij glejte Oblika zapisa videoposnetka
(stran 72).

Za predlagane nastavitve glejte Zajemanje dogajanja (stran 43).
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Visoke ločljivosti/visoke hitrosti sličic

Pri snemanju videoposnetkov v visoki ločljivosti ali z visoko hitrostjo sličic
v toplem vremenu se lahko kamera segreje in porabi več energije.
Zaradi pomanjkanja pretoka zraka in povezave z aplikacijo GoPro se
lahko kamera še bolj segreje in porabi več energije, čas snemanja pa se
lahko skrajša.
Če se pojavijo težave s segrevanjem, poskusite zajemati krajše
videoposnetke. Poleg tega omejite uporabo funkcij, ki porabijo veliko
energije, kot je aplikacija GoPro. Daljinski upravljalnik GoPro Smart
Remote (naprodaj ločeno) omogoča upravljanje kamere GoPro z manjšo
porabo energije.
Če se mora kamera izklopiti in ohladiti, se prikaže sporočilo. Za več
informacij glejte Pomembna sporočila (stran 74).
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STABILIZACIJA VIDEA
Kamera GoPro med zajemanjem obreže videoposnetke za 5 % na vsaki
strani (skupaj za 10 %). Tako lahko zajame varnostno območje posnetkov
in odpravi tresljaje kamere med snemanjem. Zato je primerna za zajemanje
posnetkov kolesarjenja, rolkanja in smučanja, posnetkov iz roke in
podobnih posnetkov.
Kamera prikaže, katero raven uporablja, ko nastavite ločljivost in
hitrost sličic.
Stabilizacija videa HyperSmooth
Stabilizacija HyperSmooth omogoča zajemanje izjemno mirnih
profesionalnih posnetkov, saj natančno predvidi vaše gibe in odpravi
tresenje kamere.
Stabilizacija HyperSmooth je na voljo pri naslednjih ločljivostih
in nastavitvah:

Ločljivost
videa

Hitrost
sličic
(NTSC/
PAL)*

Vidno polje

Ločljivost
zaslona

Razmerje
prikaza

4K

60/50

Wide (Široko)

3840 × 2160

16 : 9

4K

30/25
24/24

Wide (Široko),
SuperView
(SuperView)

3840 × 2160

16 : 9

2.7K

60/50
30/25
24/24

Linear (Linearno),
Wide (Široko),
SuperView
(SuperView)

2704 × 1520

16 : 9
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Ločljivost
videa

Hitrost
sličic
(NTSC/
PAL)*

Vidno polje

2.7K

30/25
24/24

Linear (Linearno),
Wide (Široko)

2704 × 2028

1440p

60/50
30/25
24/24

Linear (Linearno),
Wide (Široko)

1920 × 1440

1080p

60/50
30/25
24/24

Linear (Linearno),
Wide (Široko),
SuperView
(SuperView)

1920 x 1080

16 : 9

720p

60/50

Linear (Linearno),
Wide (Široko)

1280 × 720

16 : 9

Ločljivost
zaslona

Razmerje
prikaza

Standardna Stabilizacija videa
Naslednje nastavitve omogočajo standardno stabilizacijo, ki je
najprimernejša za naslednje ločljivosti pri visokih hitrostih sličic:

4:3

Ločljivost
videa

Hitrost
sličic
(NTSC/
PAL)*

Vidno polje

Ločljivost
zaslona

Razmerje
prikaza

4:3

4K

24/24

Wide (Široko)

3840 × 2160

4:3

1440p

120/100

Wide (Široko)

1920 × 1440

4:3

1080p

120/100

Linear (Linearno),
Wide (Široko),
SuperView
(SuperView)

1920 x 1080

16 : 9

960p

120/100

Wide (Široko)

1280 × 960

4:3

PROFESIONALNI NASVET: posnetke lahko še dodatno umirite z
možnostjo Touch Zoom (Povečava na dotik), s katero obrežete posnetke
pred začetkom snemanja. Tako lahko kamera zajame še večje varnostno
območje, ki ga lahko uporabi pri stabilizaciji videa.
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Brez stabilizacije
Pri naslednjih ločljivostih in nastavitvah ni mogoče uporabiti stabilizacije
zaradi izjemno visokih hitrosti sličic in drugih dejavnikov:

SAMODEJNO PRILAGAJANJE ŠIBKI SVETLOBI
Kamera HERO7 Black lahko zazna, da ni dovolj svetlobe za posnetek, in
samodejno zniža hitrost posnetkov, da izboljša kakovost videoposnetka.
To je uporabno zlasti, ko izmenično prehajate med območji s
šibko svetlobo.

Ločljivost
videa

Hitrost
sličic
(NTSC/
PAL)*

Vidno polje

Ločljivost
zaslona

Razmerje
prikaza

4K

30/25

Wide (Široko)

3840 × 2160

4:3

2.7K

120/100

Wide (Široko)

2704 × 1520

16 : 9

1080p

240/200

Wide (Široko)

1920 x 1080

16 : 9

960p

240/200

Wide (Široko)

1280 × 960

4:3

720p

240/200

Linear (Linearno),
Wide (Široko)

1280 × 720

16 : 9

*
NTSC in PAL označujeta obliko zapisa videa, ki je odvisna od regije,
v kateri ste. Za več informacij glejte Oblika zapisa videoposnetka
(stran 72).

Nastavitev Auto Low Light (Samodejno prilagajanje šibki svetlobi) je
privzeto nastavljena na možnost Auto (Samodejno). Združljiva je z vsemi
ločljivostmi, ko zajemate s hitrostjo 50 ali 60 sličic na sekundo.
Izklop nastavitve Auto Low Light (Samodejno prilagajanje
šibki svetlobi)
1. Na zaslonu načina Video (Video) tapnite nastavitve.
2. Tapnite možnost Low Light (Šibka svetloba).
INTERVAL ZANKE
Kamero GoPro lahko nastavite tako, da snema 5- (privzeto), 20-, 60- ali
120-minutne zanke. Nastavite jo lahko tudi na možnost MAX (Največ), pri
kateri snema, dokler kartica SD ni polna, nato pa se vrne na začetek zanke
in presname začetek videoposnetka.

IZKLOP STABILIZACIJE VIDEA
Stabilizacija videa je privzeto vklopljena, vendar jo lahko izklopite.
1. Na zaslonu načina Video (Video) tapnite nastavitve.
2. Tapnite možnost Stabilization (Stabilizacija).
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SUPERPHOTO
Možnost SuperPhoto samodejno analizira prizor in pametno uporabi
najprimernejšo obdelavo slike za posnetek.

Vklop možnosti SuperPhoto
Možnost SuperPhoto je privzeto izklopljena. V nadaljevanju so navodila
za vklop.

Na podlagi svetlobnih razmer, gibanja na posnetku in drugih razmer
možnost SuperPhoto izbere eno od naslednjih štirih možnosti:
Velik dinamični obseg (HDR)
Zajame in združi več fotografij v en posnetek, na katerem so poudarjene
podrobnosti pri prizorih, pri katerih se izmenjujejo močno osvetljena in
senčna območja.
Lokalna preslikava odtenkov
Izboljša fotografije z okrepitvijo podrobnosti in kontrasta samo na
območjih, kjer je to potrebno.
Zmanjševanje šuma z več sličicami
Samodejno združi več posnetkov v eno fotografijo z manj digitalnega
popačenja (šuma).
Brez dodatne obdelave
Zajame fotografije brez napredne obdelave, ko so razmere popolne.
Nastavitev SuperPhoto deluje samo pri zajemu ene fotografije. Za
obdelavo slike je potreben dodaten čas, zato lahko zajemanje in
shranjevanje posameznega posnetka trajata nekoliko dlje.

1. Na zaslonu načina Photo (Fotografija) tapnite nastavitve.
2. Tapnite možnost SuperPhoto (SuperPhoto).
3. Izberite možnost Auto (Samodejno).
Uporaba možnosti HDR On (HDR je vklopljen)
Velik dinamični obseg (HDR) je ena od tehnik obdelave slike, s katerimi
možnost SuperPhoto izboljša posnetke. Kamero GoPro lahko nastavite
tako, da uporabi obdelavo HDR vsakič, ko zajamete fotografijo.
1. Na zaslonu načina Photo (Fotografija) tapnite nastavitve.
2. Tapnite možnost SuperPhoto (SuperPhoto).
3. Izberite HDR On (HDR je vklopljen).
Možnost HDR On (HDR je vklopljen) je mogoče uporabiti samo za zajem
ene fotografije. Za najboljše rezultate jo uporabite pri zelo kontrastnih
posnetkih s kar se da malo gibanja.
Opozorilo: možnost HDR ne deluje pri zajemanju fotografij z možnostma
RAW (Neobdelano) ali Exposure Control (Upravljanje osvetlitve).

Opozorilo: možnost SuperPhoto ne deluje pri zajemanju fotografij z
možnostma RAW (Neobdelano) ali Protune (Protune).
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HITROST ZAKLOPA (NAČINA NOČ IN NOČNA FOTOGRAFIJA
Z ZAMIKOM)
S hitrostjo zaklopa izberete, kako dolgo je odprt zaklop kamere pri
zajemanju fotografij v načinih Night (Noč) in Night Lapse Photo (Nočna
fotografija z zamikom). V nadaljevanju so navedene možnosti in nasveti
glede tega, kdaj jih je primerno uporabiti:

HITROST ZAJEMANJA ZAPOREDNIH FOTOGRAFIJ
Zajemite prizore hitrega dogajanja z eno od naslednjih nastavitev
visoke hitrosti:

Hitrost

Primeri

Auto (Samodejno)
(do 30 sekund)

Sončni vzhod, sončni zahod, svit, mrak,
somrak, noč

• Auto (Samodejno) (do 30 fotografij v 1 sekundi na podlagi
svetlobnih razmer)
• 30 fotografij v 1, 2, 3 ali 6 sekundah
• 10 fotografij v 1, 2 ali 3 sekundah
• 5 fotografij v 1 sekundi
• 3 fotografije v 1 sekundi

2, 5, 10 ali 15 sekund

Svit, mrak, somrak, promet ponoči, panoramsko
kolo, ognjemet, slikanje s svetlobo

VIDNO POLJE (FOTOGRAFIJA)
Vidno polje označuje, koliko prizora zajame kamera. Kamera HERO7 Black
zajema fotografije z dvema vidnima poljema.

20 sekund

Nočno nebo (s svetlobo)

Vidno polje

Opis

30 sekund

Zvezde ponoči, Rimska cesta (popolna tema)

Wide (Široko)

Veliko vidno polje, ki je primerno za posnetke dogajanja,
pri katerih želite v sličico zajeti kar se da veliko.

Linear (Linearno)

Srednje veliko vidno polje, ki odpravi učinek ribjega
očesa, ki se pojavi pri možnosti Wide (Široko). Primerno
je za posnetke iz zraka in priložnosti, pri katerih želite
bolj običajen pogled.

PROFESIONALNI NASVET: za zmanjšanje zamegljenosti pri zajemanju
fotografij v načinih Night (Noč) in Night Lapse Photo (Nočna fotografija
z zamikom) namestite kamero na stativ ali jo položite na stabilno podlago,
na kateri se ne bo majala ali tresla.

OBLIKA ZAPISA RAW
Ko je vklopljena ta nastavitev, se vse fotografije shranijo kot slike .jpg (za
ogled v kameri ali deljenje z aplikacijo GoPro) in datoteke .gpr. Datoteka
.gpr temelji na Adobejevi obliki zapisa .dng. Te datoteke lahko uporabljate
z različico 9.7 ali novejšo različico vtičnika Adobe Camera Raw (ACR).
Uporabljate lahko tudi programa Adobe Photoshop Lightroom CC
(izdajo 2015.7 ali novejšo) in Adobe Photoshop Lightroom 6 (različico 6.7
ali novejšo).
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V načinu Photo (Fotografija) je oblika zapisa RAW na voljo za možnosti
Photo (Fotografija), Night (Noč), Time Lapse Photo (Fotografija s
časovnim zamikom) in Night Lapse Photo (Nočna fotografija z zamikom),
pri čemer veljajo naslednje izjeme:

HITROST VIDEA Z NAČINOM TIMEWARP
Način TimeWarp Video (Video z načinom TimeWarp) lahko pospešite do
30-kratne hitrosti, s čimer daljše dejavnosti spremenite v trenutke, ki jih je
mogoče deliti.

• možnost SuperPhoto (SuperPhoto) mora biti izklopljena;
• vidno polje mora biti nastavljeno na možnost Wide (Široko);
• povečava mora biti izklopljena;
• oblika zapisa RAW ni na voljo za neprekinjeno zajemanje fotografij;
• pri možnosti Time Lapse Photo (Fotografija s časovnim zamikom)
mora interval znašati vsaj 5 sekund;

Na podlagi naslednje tabele lahko ocenite dolžino videoposnetkov. Če na
primer 1 minuto snemate z 2-kratno hitrostjo, videoposnetek z načinom
TimeWarp traja približno 30 sekund. Če 4 minute snemate z 2-kratno
hitrostjo, videoposnetek z načinom TimeWarp traja približno 2 minuti.
Hitrost

Čas snemanja

Dolžina videoposnetka

• pri možnosti Night Lapse Photo (Nočna fotografija z zamikom) mora
nastavitev zaklopa znašati vsaj 5 sekund.

2-kratna

1 minuta

30 sekund

5-kratna

1 minuta

10 sekund

PROFESIONALNI NASVET: fotografije v obliki zapisa .gpr se shranijo na
isto mesto in z enakim imenom datoteke kot datoteke .jpg. Za dostop do
datotek vstavite kartico SD v bralnik kartic in jih poiščite s programom za
upravljanje datotek v računalniku.

10-kratna

5 minut

30 sekund

15-kratna

5 minut

20 sekund

30-kratna

5 minut

10 sekund

Opozorilo: časi snemanja so približni. Dolžina videoposnetka je odvisna od
gibanja na posnetku.
Hitrost

Primeri

Od 2- do 5-kratna

Vožnja po slikoviti poti

10-kratna

Pohodništvo in raziskovanje

Od 15- do 30-kratna

Tek in gorsko kolesarjenje

PROFESIONALNI NASVET: za najboljše rezultate poskusite uporabiti
10-kratno ali višjo hitrost, ko zajemate posnetke, ki bi lahko bili streseni.
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LOČLJIVOST VIDEA (VIDEO Z NAČINOM TIMEWARP IN VIDEO S
ČASOVNIM ZAMIKOM)
Kamera HERO7 Black pri zajemanju posnetkov v načinih TimeWarp Video
(Video z načinom TimeWarp) in Time Lapse Video (Video s časovnim
zamikom) omogoča štiri ločljivosti. Privzete nastavitve so ločljivost 1440p
z razmerjem prikaza 16 : 9 in vidnim poljem Wide (Široko).

INTERVAL ČASOVNEGA ZAMIKA
Z možnostjo Interval (Interval) lahko nastavite, kako pogosto kamera
zajame posnetek v načinih Time Lapse Video (Video s časovnim zamikom)
in Time Lapse Photo (Fotografija s časovnim zamikom).
Na voljo so intervali 0,5 (privzeto), 1, 2, 5, 10, 30 in 60 sekund.

V nadaljevanju so navedene vse možnosti:

Interval

Primeri

Ločljivost

Razmerje prikaza

0,5–2 sekundi

Deskanje na vodi, kolesarjenje ali drugi športi

4K

16 : 9

2 sekundi

Vogal prometne ulice

2.7K

4:3

5–10 sekund

Oblaki ali dolgi prizori na prostem

1440p

4:3

10–60 sekund

1080p

16 : 9

Dolgotrajne dejavnosti, kot so gradnja ali izdelava
umetniškega dela

Za več informacij glejte:
• Ločljivost videa (stran 92)
• Razmerje prikaza (stran 96)
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Čas snemanja videa s časovnim zamikom
Na podlagi naslednje tabele lahko določite dolžino videoposnetkov. Če
na primer 5 minut snemate z intervalom 0,5 sekunde, videoposnetek s
časovnim zamikom traja 20 sekund. Če snemate 15 minut, videoposnetek
traja 1 minuto.

INTERVAL NAČINA NOČNA FOTOGRAFIJA Z ZAMIKOM
Izberite, kako pogosto kamera GoPro zajame posnetek v načinu Night
Lapse Photo (Nočna fotografija z zamikom). V načinu nočne fotografije
z zamikom so na voljo možnosti Auto (Samodejno), 4, 5, 10, 15, 20 in
30 sekund ter 1, 2, 5, 30 in 60 minut.

Interval

Čas snemanja

Dolžina videoposnetka

0,5 sekunde

5 minut

20 sekund

1 sekunda

5 minut

10 sekund

Pri možnosti Auto (Samodejno) (privzeto) se interval sinhronizira z
nastavitvijo zaklopa. Če je hitrost zaklopa nastavljena na 10 sekund in
je interval nastavljen na možnost Auto (Samodejno), kamera zajame
fotografijo vsakih 10 sekund.

2 sekundi

10 minut

10 sekund

Interval

Primeri

5 sekund

1 ura

20 sekund

Auto (Samodejno)

Primerno za vse osvetlitve (zajame kar se da
hitro glede na nastavitev zaklopa)

10 sekund

1 ura

10 sekund

30 sekund

5 ur

20 sekund

4–5 sekund

Večerni mestni prizori, ulična razsvetljava ali
prizori z gibanjem

60 sekund

5 ur

10 sekund

10–15 sekund

Zatemnjena svetloba s počasnim spreminjanjem
prizora, kot so nočni oblaki s svetlo luno

20–30 sekund

Zelo šibka svetloba ali zelo počasno spreminjanje
prizora, kot so zvezde z malo svetlobe iz okolice
ali ulične razsvetljave

PROFESIONALNI NASVET: za najboljše rezultate namestite kamero na
stativ ali jo položite na stabilno podlago, na kateri se ne bo majala ali tresla.
Kadar se premikate, za zajemanje videa s časovnim zamikom uporabite
način TimeWarp Video (Video z načinom TimeWarp).
Za več informacij glejte TimeWarp (stran 38).
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PROTUNE
Možnost Protune omogoča, da izkoristite vse ustvarjalne možnosti
kamere, saj lahko ročno upravljate barvo, nastavitev beline, hitrost zaklopa
in druge nastavitve. Združljiva je s profesionalnimi orodji za popravljanje
barv, aplikacijo za namizne računalnike Quik in drugo programsko opremo
za urejanje.

BARVA
Nastavitev Color (Barva) omogoča, da prilagodite barvni profil
videoposnetkov ali fotografij. Če si želite ogledati predogled posamezne
nastavitve v živo, se pomaknite med možnostmi na desni strani zaslona
Color (Barva), nato pa tapnite želeno.

Upoštevajte naslednje:
• možnost Protune je na voljo kot napredna nastavitev za vse načine,
razen za načine Looping (Zanka), TimeWarp (Video z načinom
TimeWarp) in Time Lapse Video (Video s časovnim zamikom);

Nastavitev barve

Izbrani barvni profil

GoPro Color (Barva
GoPro) (privzeto)

Omogoči profil s popravljenimi barvami
GoPro (enake izjemne barve kot pri izklopljeni
možnosti Protune).

Flat (Plosko)

Omogoči profil z nevtralnimi barvami, ki jih je
mogoče popraviti, da se bolje ujemajo s posnetki,
zajetimi z drugo opremo, kar omogoča več
prilagodljivosti pri naknadni obdelavi. Zaradi
dolge krivulje se pri nastavitvi Flat (Plosko)
zajame več podrobnosti na senčnih in močno
osvetljenih območjih.

• ko je vklopljena možnost Protune, se meni z nastavitvami razširi
in omogoča dostop do vseh nastavitev. vse si ogledate tako, da
podrsate navzgor;
• nekatere nastavitve v možnosti Protune niso na voljo, ko uporabljate
možnost Exposure Control (Upravljanje osvetlitve);
• spremembe nastavitev možnosti Protune v določenem načinu
zajemanja, se uporabijo samo za ta način zajemanja. Če na primer
spremenite nastavitev beline za nočne fotografije, to ne vpliva na
nastavitev beline za zaporedne fotografije.
PROFESIONALNI NASVET: vse nastavitve možnosti Protune lahko
obnovite na privzete vrednosti v meniju z nastavitvami.
• Če je možnost Protune vklopljena, tapnite nastavitve > Protune
Settings (Nastavitve Protune).
• Če je možnost Protune izklopljena, tapnite nastavitve > Protune >
Protune Settings (Nastavitve Protune).
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NASTAVITEV BELINE
Nastavitev White Balance (Nastavitev beline) omogoča, da barvno
temperaturo videoposnetkov in fotografij prilagodite hladni ali topli
svetlobi. Če si želite ogledati predogled posamezne nastavitve v živo,
se pomaknite med možnostmi na desni strani zaslona White Balance
(Nastavitev beline), nato pa tapnite želeno.

NAJMANJŠA IN NAJVEČJA OBČUTLJIVOST ISO
Z možnostma ISO Minimum (Najmanjša občutljivost ISO) in ISO Maximum
(Največja občutljivost ISO) lahko nastavite območje občutljivosti kamere
na svetlobo in šum slike. Šum slike označuje stopnjo zrnatosti na sliki.

Možnosti za to nastavitev so Auto (Samodejno) (privzeto), 2300 K,
2800 K, 3200 K, 4000 K, 4500 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K in Native
(Izvorno). Pri nižjih vrednostih so odtenki toplejši.

Pri šibki svetlobi se z višjimi vrednostmi občutljivosti ISO zajamejo
svetlejše slike, vendar je na njih več šuma. Z nižjimi vrednostmi zajamete
temnejše slike, na katerih je manj šuma. Če si želite ogledati predogled
posamezne nastavitve v živo, se pomaknite med možnostmi na desni
strani zaslona Color (Barva), nato pa tapnite želeno.

Izberete lahko tudi možnost Native (Izvorno), pri kateri se ustvari datoteka
z minimalno popravljenimi barvami, ki omogoča natančnejše prilagoditve
pri naknadni obdelavi.

Privzeta vrednost za možnost ISO Maximum (Največja občutljivost ISO)
je 1600 za videoposnetke in 3200 za fotografije. Privzeta vrednost za
možnost ISO Minimum (Najmanjša občutljivost ISO) je 100.

100

200

400

Temnejša slika
Manj šuma slike

800

1600

3200

6400

Svetlejša slika
Več šuma slike

Opozorilo: v načinih Video (Video) in Photo (Fotografija) je delovanje
občutljivosti ISO odvisno od nastavitve Shutter (Zaklop) v možnosti
Protune. Izbrana možnost ISO Maximum (Največja občutljivost ISO) se
uporabi kot največja vrednost občutljivosti ISO. Vrednost občutljivosti
ISO, ki se dejansko uporabi med zajemanjem, je lahko nižja in je odvisna
od svetlobnih razmer.
PROFESIONALNI NASVET: če želite občutljivost ISO nastaviti
na določeno vrednost, za možnosti ISO Minimum (Najmanjša
občutljivost ISO) in ISO Maximum (Največja občutljivost ISO)
nastavite enako vrednost.
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ZAKLOP
Nastavitev Shutter (Zaklop) v možnosti Protune se uporabi samo
za načina Video (Video) in Photo (Fotografija). Ta nastavitev določi,
kako dolgo je odprt zaklop. Če si želite ogledati predogled posamezne
nastavitve v živo, se pomaknite med možnostmi na desni strani
zaslona Shutter (Zaklop), nato pa tapnite želeno. Privzeta nastavitev je
Auto (Samodejno).

IZRAVNAVA VREDNOSTI OSVETLITVE (EV COMP)
Izravnava vrednosti osvetlitve vpliva na svetlost videoposnetkov in
fotografij. S prilagoditvijo te nastavitve lahko izboljšate kakovost slike pri
zajemanju prizorov z zelo kontrastnimi svetlobnimi razmerami.

Za način Photo (Fotografija) so na voljo možnosti Auto (Samodejno),
1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 in 1/2000 sekunde.
Za način Video (Video) so možnosti odvisne od nastavitve hitrosti sličic,
kot je navedeno v nadaljevanju.
Zaklop

1. primer:
1080p, 30 sličic/s

2. primer:
1080p, 60 sličic/s

Auto (Samodejno)

Auto (Samodejno)

Auto (Samodejno)

1/fps (1/hitrost sličic)

1/30 s

1/60 s

1/(2xfps) (1/(2-kratna
hitrost sličic))

1/60 s

1/120 s

1/(4xfps) (1/(4-kratna
hitrost sličic))

1/120 s

1/240 s

1/(8xfps) (1/(8-kratna
hitrost sličic))

1/480 s

1/960 s

Možnosti za to nastavitev segajo od –2,0 do +2,0. Privzeta nastavitev je 0.
Če si želite ogledati predogled posamezne nastavitve v živo, se pomaknite
med možnostmi na desni strani zaslona EV Comp (Izravnava vrednosti
osvetlitve), nato pa tapnite želeno. Pri višjih vrednostih so slike svetlejše.
Opozorilo: v načinu Video (Video) je ta nastavitev na voljo samo, če je
zaklop nastavljen na možnost Auto (Samodejno).
Osvetlitev lahko prilagodite tudi na podlagi določenega območja prizora.
Za več informacij glejte Upravljanje osvetlitve (stran 46).
PROFESIONALNI NASVET: izravnava vrednosti osvetlitve prilagodi
svetlost znotraj obstoječe nastavitve občutljivosti ISO. Če svetlost že
dosega nastavitev občutljivosti ISO pri šibki svetlobi, povečanje izravnave
vrednosti osvetlitve nima nobenega učinka. Če želite še bolj povečati
svetlost, izberite višjo vrednost občutljivosti ISO.

PROFESIONALNI NASVET: za zmanjšanje zamegljenosti
videoposnetkov in fotografij pri uporabi nastavitve Shutter (Zaklop)
namestite kamero na stativ ali drugo stabilno podlago, na kateri se ne bo
majala ali tresla.
120

121

Tehnične specifikacije: Protune

Tehnične specifikacije: Protune

OSTRINA
Nastavitev Sharpness (Ostrina) upravlja kakovost podrobnosti, zajetih na
videoposnetkih ali fotografijah. Možnosti za to nastavitev so High (Visoka)
(privzeto), Medium (Srednja) in Low (Nizka).

NEOBDELAN ZVOK
Pri tej nastavitvi se za videoposnetek poleg zvočnega posnetka .mp4
ustvari tudi ločena datoteka .wav. Izberete lahko raven obdelave, ki se
uporabi za zvočni posnetek RAW.

Če si želite ogledati predogled posamezne nastavitve v živo, se pomaknite
med možnostmi na desni strani zaslona Sharpness (Ostrina), nato pa
tapnite želeno.

Možnost

Opis

Off (Izklop) (privzeto)

Ne ustvari se ločena datoteka .wav.

PROFESIONALNI NASVET: če nameravate ostrino povečati med
urejanjem, za to nastavitev izberite možnost Low (Nizka).

Low (Nizka)

Uporabi se minimalna obdelava. Primerno, če
uporabite obdelavo zvoka pri naknadni obdelavi.

Med (Srednja)

Obdelava se uporabi na podlagi nastavitve
Manual Audio Control (Ročno upravljanje
zvoka) (veter in/ali stereo). Če je nastavitev
Manual Audio Control (Ročno upravljanje zvoka)
izklopljena, kamera samodejno preklaplja med
filtriranjem vetra in stereo zvokom.

High (Visoka)

Uporabi se celotna obdelava (samodejni
dobitek, kodiranje AAC in nastavitve ročnega
upravljanja zvoka).

Za dostop do datotek .wav v računalniku vstavite kartico SD v bralnik
kartic. Datoteke so shranjene z enakim imenom in na istem mestu kot
datoteke .mp4.
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Podpora kupcem

NASTAVITVE MIKROFONA
Kamera GoPro med snemanjem videa zajema zvok s tremi mikrofoni.
Njihovo uporabo lahko prilagodite na podlagi razmer, v kakršnih snemate,
in vrste zvoka, ki ga želite v končnem videoposnetku.

Družba GoPro si prizadeva zagotavljati najboljšo možno storitev. Če želite
stopiti v stik s podporo kupcem izdelkov družbe GoPro, obiščite spletni
naslov gopro.com/help.

Možnost

Opis

Kamera samodejno preklaplja med snemanjem
Auto
stereo zvoka in filtriranjem šuma zaradi vetra, da
(Samodejno) (privzeto)
lahko zajame kar se da čist zvočni posnetek.
Stereo (Stereo)

To možnost uporabite, ko ni vetra in želite
zagotoviti, da kamera GoPro snema stereo zvok.

Wind (Veter)

Ta možnost filtrira šum ob vetrovnih dneh ali ko
je kamera GoPro nameščena na premikajočem
se vozilu.
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Blagovne znamke
GoPro, HERO in z njima povezani logotipi so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe GoPro, Inc. v ZDA in drugih državah.
© 2018 GoPro, Inc. Vse pravice pridržane. Izdelano na Kitajskem.
Hecho en China. Za informacije o patentih obiščite spletno mesto
gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA
94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany
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TA IZDELEK JE PRODAN Z OMEJENO LICENCO IN GA JE DOVOLJENO
UPORABLJATI SAMO V POVEZAVI Z VSEBINO HEVC, KI JE V SKLADU
Z NASLEDNJIMI TREMI OMEJITVAMI: (1) VSEBINA HEVC, KI JE
NAMENJENA SAMO OSEBNI UPORABI; (2) VSEBINA HEVC, KI SE NE
PONUJA ZA PRODAJO; IN (3) VSEBINA HEVC, KI JO JE USTVARIL
LASTNIK IZDELKA. TEGA IZDELKA NI DOVOLJENO UPORABLJATI V
POVEZAVI S KODIRANO VSEBINO HEVC, KI JO USTVARI TRETJA OSEBA
IN JO UPORABNIK NAROČI ALI KUPI PRI TRETJI OSEBI, ČE LICENCIRANI
PRODAJALEC VSEBINE UPORABNIKU POSEBEJ NE PODELI PRAVIC
DO UPORABE IZDELKA S TAKŠNO VSEBINO. UPORABA TEGA IZDELKA
V POVEZAVI S KODIRANO VSEBINO HEVC SE ŠTEJE ZA SPREJETJE
OMEJENEGA DOVOLJENJA ZA ZGORAJ NAVEDENO UPORABO.

Zakonsko predpisani podatki
Če si želite ogledati celoten seznam potrdil po državah, si oglejte
dokument Pomembne informacije o izdelku in varnosti, ki je priložen
kameri, ali obiščite spletni naslov gopro.com/help.
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