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พบกับ HERO7 Black ของคณุ

1. ปุ่มชตัเตอร ์

2. ไฟสถานะ
3. หน้าจอสถานะ
4. ไมโครโฟน
5. ฝาขา้ง

6. ปุม่ปลดลอ็ก
7. พอรต์เชื่อมต่อ USB-C

8. พอรต์ Micro HDMI  
(ไมม่สีายมากับกลอ้ง) 

9. หน้าจอสมัผสั

10. ล�าโพง
11. ปุม่โหมด  

12. แบตเตอรี่
13. ชอ่งใสก่ารด์ microSD

14. ฝาแบตเตอรี่

พบกับ HERO7 Black ของคณุ

เรยีนรูว้ธิใีชอุ้ปกรณ์เสรมิท่ีมาพรอ้มกับ GoPro ของคณุ  
ดู การติดต้ัง GoPro ของคณุ (หน้า 75)
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การด์ MICROSD 
ต้องใชก้ารด์ microSD (จ�าหน่ายแยก) เพื่อบนัทึกวดิโีอและภาพถ่ายของคณุ ใชก้ารด์ยีห่อ้
ท่ีตรงกับคณุสมบติัน้ี:

• microSD, microSDHC หรอื microSDXC

• Class 10 หรอื UHS-I เรตต้ิง
• ความจุไมเ่กิน 256GB

ส�าหรบัรายการของการด์ microSD ท่ีแนะน�า ไปท่ี gopro.com/microsdcards

โปรดทราบ: ลา้งมอืใหส้ะอาดและเชด็ใหแ้หง้ก่อนจบัต้องการด์ SD ศึกษาค�าแนะน�าของ 
ผูผ้ลติเพื่อดชูว่งอุณหภมูท่ีิการด์ของคณุท�างานได้ และขอ้มูลส�าคัญอ่ืน ๆ 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: เก็บรกัษาการด์ SD ของคณุเป็นอยา่งดดีว้ยการฟอรแ์มต 
เป็นประจ�า ซึง่จะเป็นการลบสื่อท้ังหมดของคณุ ดงัน้ันควรท�าการบนัทึกไวก่้อน 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเข้าถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Reset > Format SD Card (การต้ังค่า > รเีซต็ >  

ฟอรแ์ม็ตการด์ SD)

เรยีนรูว้ธิบีนัทึกวดิโีอและภาพถ่ายไดท่ี้ การถ่ายโอนสื่อของคณุ (หน้า 60)

การตัง้ค่ากล้องของคณุ การตัง้ค่ากล้องของคณุ

การติดตัง้การด์ MICROSD ของคณุ
1. กดปุม่ ปลดปลอ็ก บนฝาปิดแบตเตอรีค้่างไว ้แลว้เลื่อนเพื่อเปิดฝา 

2. ขณะท่ีปิดกลอ้งของคณุ ใสก่ารด์ SD ลงในชอ่งใสก่ารด์โดยใหป้้ายหนัออกมาทาง 
ชอ่งแบตเตอรี ่ 

คณุสามารถดดีการด์ออกโดยใชเ้ลบ็มอืกดลงในชอ่ง 

https://gopro.com/help/articles/block/microSD-Card-Considerations
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การตัง้ค่ากล้องของคณุ การตัง้ค่ากล้องของคณุ

การติดตัง้และการชารจ์แบตเตอรี่
ตรวจสอบวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรีเ่ต็มแลว้ก่อนน�าออกไปใชง้าน 

1. กดปุม่ ปลดปลอ็ก บนฝาปิดแบตเตอรีค้่างไว ้แลว้เลื่อนเพื่อเปิดฝา 

2. ใสแ่บตเตอรีแ่ลว้ปิดฝา

3. เปิดฝาดา้นขา้งแลว้เชื่อมต่อกลอ้งกับท่ีชารจ์ USB หรอืคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้
สาย USB-C ท่ีมาพรอ้มกับกลอ้ง 

  
ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมงในการชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็ม ไฟสถานะกลอ้งจะดบัลง 
เมื่อเสรจ็สิน้ หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู ขอ้มูลแบตเตอรี ่(หน้า 84) 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: เพื่อการชารจ์ท่ีเรว็ท่ีสดุ ใช ้Supercharger ของ GoPro  
(ขายแยกต่างหาก)
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การอัพเดตซอฟต์แวรก์ล้องของคณุ 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งของคณุก�าลงัใชง้านซอฟต์แวรล์า่สดุอยู ่เพื่อใหก้ลอ้ง 
GoPro ของคณุสามารถใชฟ้งัก์ชนัลา่สดุไดแ้ละมปีระสทิธภิาพท่ียอดเยีย่ม 

การอัพเดตดว้ย GoPro App

1. ดาวน์โหลด แอพจาก Apple App Store หรอื Google Play

2. ท�าตามขัน้ตอนท่ีปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกลอ้งของคณุ กับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี
ของคุณ หากมซีอฟต์แวรก์ล้องใหม ่แอพจะแจง้วธิกีารติดต้ังใหค้ณุทราบ 

การอัพเดตดว้ยแอพ Quik เดสก์ท็อป
1. ดาวน์โหลดแอพจาก gopro.com/apps

2. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุเขา้กับคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ยสาย USB-C ท่ีไดร้บั  
หากมซีอฟต์แวรก์ล้องใหม ่แอพจะแจง้วธิกีารติดต้ังใหค้ณุทราบ 

อัพเดตดว้ยตนเอง
1. ไปท่ี gopro.com/update

2. เลือก HERO7 Black จากรายการกลอ้ง 

3. เลอืก อัพเดตกล้องของคุณด้วยตนเอง และท�าตามค�าแนะน�า

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ต้องการรูเ้วอรช์นัของซอฟต์แวรท่ี์คณุใชห้รอืไม ่ 
คณุสามารถดไูดท่ี้น่ี 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเข้าถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > About > Camera Info (การต้ังค่า > เก่ียวกับ >  

ข้อมูลกล้อง)

การตัง้ค่ากล้องของคณุ

การเปดิ
กดปุม่โหมด  เพื่อเปิด HERO7 Black ของคณุ

การปดิ
กดปุม่โหมด  ค้างไวเ้พื่อปิด

3s

ค�าเตือน: ใหร้ะมดัระวงัเมื่อใช ้GoPro และตัวยดึและอุปกรณเ์สรมิท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหต้ระหนกัถึงสิง่แวดล้อมรอบตัวของคณุตลอดเวลาเพื่อหลีกเล่ียงอุบติัเหต ุ
ทัง้ต่อตัวคณุและผูอ่ื้น 

ปฏิบติัตามกฎหมายท้องถ่ินต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายความเปน็สว่นตัว  
ซึง่อาจหา้มการบนัทึกในบางพื้นท่ี

ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ 

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/update
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โหมดการบนัทึก  
GoPro ของคณุมสีามโหมดการบนัทึกหลกั

VIDEO

เปลีย่นโหมดดว้ยการปัดน้ิวไปทางซา้ยหรอืขวาไปยงัโหมดท่ีต้องการ

วดิโีอ 
ประกอบดว้ยวดิโีอและการถ่ายวดิโีอแบบวน  
หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู การบนัทึกวดิโีอ (หน้า 25) 

ภาพถ่าย 
ประกอบดว้ยภาพถ่าย ถ่ายรวั และกลางคืน  
หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู การถ่ายภาพ (หน้า 32) 

ไทมแ์ล็ปส ์
ประกอบดว้ย วดิีโอ TimeWarp, วดิโีอไทมแ์ลป็ส์, ภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส์ และภาพถ่าย 
ไนท์แลป็ส์ หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู การบนัทึกไทมแ์ลป็ส์ (หน้า 38) 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ขณะท่ีเปิดกลอ้ง คณุสามารถกดปุม่โหมด   
เพื่อเปลีย่นโหมด 

ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ 

ทิศทางของกล้อง 
คณุสามารถสลบั GoPro ระหวา่งการถ่ายภาพแนวนอนกับแนวต้ังไดอ้ยา่งง่ายดาย  
กลอ้งยงับนัทึกวดิโีอและภาพถ่ายในทิศทางท่ีถกูต้อง แมจ้ะติดต้ังกลบัหวัก็ตาม  
เมนูหน้าจอสมัผัสจะท�าการปรบัโดยอัตโนมติั และเลน่สื่อของคณุในทิศทางท่ีถกูต้อง

เมื่อคณุกดปุม่ชตัเตอร ์จะเป็นการลอ็กทิศทางเอาไว ้  หากกลอ้งของคณุเอียงระหวา่ง
การบนัทึก เชน่ เมื่ออยูบ่นรถไฟเหาะ ภาพวดิโีอก็จะเอียงตาม คณุจะสามารถบนัทึก 
ทกุหว้งเวลาระทึกใจ

ล็อกแนวนอน 
คณุสมบติัน้ีจะลอ็กกลอ้งของคณุในแนวนอน เมนูกลอ้งบนหน้าจอของคณุจะไมเ่ปลีย่น 
เมื่อคณุหมุนกลอ้งใหอ้ยูใ่นแนวต้ัง 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Touch Screen > Landscape Lock (การต้ังค่า >  

หน้าจอสมัผสั > ลอ็กแนวนอน) 

โปรดทราบ: วดิโีอและภาพถ่ายท่ีบนัทึกในแนวต้ังโดยมกีารลอ็กแนวนอนจะเลน่กลบัดา้นขา้ง

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ใชก้ารล็อกแนวนอนเพื่อป้องกันไม่ใหเ้ริม่วดิีโอในแนวต้ัง  
จะสมบูรณ์แบบเมื่อคุณใชก้ารยึดกับรา่งกายหรอืตัวยึดท่ีใชม้ือจบั
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ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ 

โหมดการบนัทึก 
หน้าจอน้ีชว่ยใหค้ณุสามารถเขา้ถึงการต้ังค่าการบนัทึกของกลอ้งไดท้กุรปูแบบและใหข้อ้มูล
เก่ียวกับ GoPro ของคณุ การต้ังค่า ท่ีแสดงจะแตกต่างไปแต่ละโหมด 

100%

1440 | 60 | W

1H:55 100%

1. โหมดปัจจุบนั (วดิโีอ ภาพถ่าย ไทมแ์ลป็ส)์

2. เวลาการบนัทึก/ภาพถ่ายท่ีเหลอื 

3. คลปิสัน้
4. โหมดการบนัทึก
5. การต้ังค่าการบนัทึก
6. สถานะแบตเตอรี่
7. การซูมแบบสมัผสั

โปรดทราบ: เมนูการต้ังค่าจะใชไ้มไ่ดเ้มื่อคณุหมุน GoPro ใหอ้ยูใ่นทิศการถ่ายภาพแนวต้ัง 
ปรบัการต้ังค่าเหลา่น้ันก่อนท่ีจะหมุนกลอ้ง

ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ 

การใชห้นา้จอสมัผสั

แตะ
ใชส้�าหรบัเลอืกหวัขอ้และเปิดหรอืปิดการต้ังค่าต่าง ๆ

ปัดนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวา
สลบัระหวา่งโหมด Video (วดิโีอ), Photo (ภาพถ่าย)  
และ Time Lapse (ไทมแ์ลป็ส)์ 

ปัดนิว้ลงด้านล่างจากขอบของหนา้จอ
เปิดแดชบอรด์เมื่อกลอ้งของคณุอยูใ่นแนวนอน

ปัดนิว้ขึ้นดา้นบนจากขอบของหนา้จอ
ดูวดิีโอและภาพถ่ายของคุณได้ใน Media Gallery 

กดค้าง
เปิดและปรบัการควบคุมค่ารบัแสง

1
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ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ 

การใชปุ้ม่ชตัเตอร์
1. กดปุม่ชตัเตอร ์  เพื่อเริม่การบนัทึก 

2. กดปุม่ชตัเตอร ์  อีกครัง้เพื่อหยุดการบนัทึก  
(วดิโีอ ไทมแ์ลป็ส ์และสตรมีมิง่ไลฟเ์ท่าน้ัน) 

การเปล่ียนโหมดและการตัง้ค่า
1. ปัดน้ิวไปทางซา้ยหรอืขวาไปยงัโหมดท่ีต้องการ

VIDEO

2. แตะ ไอคอนโหมดการบนัทึก เพื่อดโูหมดการบนัทึกท่ีใชไ้ดท้ั้งหมด

100%

1440 | 60 | W

1H:55 100%

3. เลอืกโหมด การบนัทึก จากรายการ 

Video

Looping

4. แตะท่ีการต้ังค่าถ้าคณุต้องการเปลีย่นความละเอียดหรอืท�าการปรบัเปลีย่นอ่ืน ๆ

100%

1440 | 60 | W

1H:55 100%

ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ 
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ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ 

การใชง้านด้วยปุม่
แมว้า่ GoPro ของคณุจะกันน�า้ แต่จะไมส่ามารถใชห้น้าจอสมัผัสใต้น�า้ได้ ใชปุ้ม่และหน้าจอ
ดา้นหน้าเพื่อเปลีย่นโหมดและการต้ังค่า 

1. ในขณะท่ีกลอ้งท�างานอยู่ ใหก้ดปุ่มโหมด  ค้างไวแ้ละกดปุม่ชตัเตอร ์  
เมนูจะปรากฏท่ีจอดา้นหน้า

2. กดปุม่โหมด เพื่อเลื่อนไปตามโหมดและการต้ังค่า
3. ใชปุ้ม่ชตัเตอร ์เพื่อเลอืกปรบัการต้ังค่า เมื่อต้องการออก: กดปุม่ชตัเตอรค้์างไว ้

หรอืเลื่อนจนกระท่ังคณุไปถึงตัวเลอืก Done (เสรจ็สิน้) จากน้ันกดปุม่ชตัเตอร ์

โปรดทราบ: เมนู Dashboard และ Media Gallery ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นขณะใชง้าน
ดว้ยปุม่ 

ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ 

5. แตะท่ีการต้ังค่าท่ีคณุต้องการเปลีย่น 

Auto
Stabilization

Auto
Low Light

Wide
FOV

1440 | 60
RES | FPS

VIDEO SETTINGS

O�
Protune

 

ตัวเลอืกของคณุจะปรากฏเป็นสขีาว ตัวเลอืกท่ีไมส่ามารถใชกั้บการต้ังค่าอ่ืน ๆ  
ท่ีคณุเลอืกจะเป็นสเีทา 

 

4K

1440 60
2.7K 1440 960

4:3

Standard Stabilization

RESOLUTION

โปรดทราบ: เมนูการต้ังค่าจะใชไ้มไ่ดเ้มื่อคณุหมุน GoPro ใหอ้ยูใ่นทิศการถ่ายภาพแนวต้ัง 
ปรบัการต้ังค่าเหลา่น้ีก่อนท่ีจะหมุนกลอ้ง
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QuikCapture คือวธิท่ีีง่ายและเรว็ท่ีสดุในการเปิดใชง้าน GoPro และถ่ายภาพ  
ท�าไดง่้ายเพยีงการกดปุม่เดยีว 

การบนัทึกวดิโีอด้วย QUIKCAPTURE 

1. ขณะท่ีปิดกลอ้งอยู่ ใหก้ดปุ่มชตัเตอร ์   

2. กดปุม่ชตัเตอร ์  อีกครัง้เพื่อหยุดการบนัทึกและปิดกลอ้ง 

โปรดทราบ: เมื่อใช ้QuikCapture กลอ้งของคณุจะเริม่บนัทึก ดว้ยการต้ังค่าท่ีคณุ 
ใชค้รัง้ก่อน 

ส�าหรบัตัวเลอืกวดิโีอเพิม่เติม โปรดดท่ีู การบนัทึกวดิโีอ (หน้า 25) 

การใช ้QuikCapture การใช ้QuikCapture

การบนัทึกภาพถ่ายไทมแ์ล็ปสด์ว้ย QUIKCAPTURE 

1. ขณะท่ีปิดกล้องอยู่ ใหก้ดปุ่มชตัเตอร ์  ค้างไวจ้นกระท่ังกล้องเปิดท�างาน 
(ประมาณ 3 วนิาที)  

2. กดปุ่มชตัเตอร ์  อีกครัง้เพื่อหยุดการบันทึกไทม์แล็ปส์และปิดกล้อง 

ส�าหรบัตัวเลอืกไทมแ์ลป็สเ์พิม่เติม โปรดดท่ีู การบนัทึกไทมแ์ลป็ส์ (หน้า 38)

การปดิ QUIKCAPTURE 
QuikCapture จะเปิดอยูต่ามค่าเริม่ต้น แต่คณุสามารถปิดได้

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเข้าถึงแดชบอรด์
2. แตะ 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: เน่ืองจากจะเปิดกลอ้งเมื่อท�าการบนัทึกเท่าน้ัน QuikCapture 
เป็นวธิกีารท่ีดเียีย่มในการยดือายุการใชง้านแบตเตอรี่
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ท�าเครือ่งหมายชว่งเวลาแสนพเิศษในวดิโีอและภาพถ่ายของคณุดว้ยการกดปุม่โหมด  
ระหวา่งการบนัทึกหรอืเลน่ ซึง่จะเป็นการเพิม่แท็ก HiLight  ท่ีท�าใหค้้นหาชว่งเวลาพเิศษ
เหลา่น้ันไดง่้ายขึ้นขณะท่ีคณุดภูาพวดิโีอของคณุ สรา้งวดิโีอ หรอืก�าลงัมองหาภาพใด 
ภาพหน่ึง 

คณุยงัสามารถเพิม่แท็ก HiLight โดยใช ้GoPro App หรอืพูดวา่ “GoPro HiLight” 
ขณะท่ีเปิดการควบคมุดว้ยเสยีง 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: QuikStories จะมองหาแท็ก HiLight เมื่อสรา้งวดิโีอ  
ซึง่ชว่ยท�าใหม้ัน่ใจวา่จะมชีว่งเวลาพเิศษในเรือ่งราวของคณุ

การเพิม่แท็ก HiLight

GoPro มโีหมดบนัทึกวดิโีอสองโหมดคือ: Video (วดิโีอ) และ Looping (การถ่ายวน) 
แต่ละโหมดจะมกีารต้ังค่าเฉพาะของตัวเอง

วดิโีอ 
โหมดน้ีถ่ายวดิโีอแบบธรรมดาดว้ยความละเอียดถึง 4K การต้ังค่าเริม่ต้นคือวดิโีอ 
1440p60 ท่ีมสีดัสว่นภาพ 4:3 และขอบเขตการมองเหน็ท่ีกวา้ง พรอ้มต้ังค่าการลด 
การสัน่ไหวของวดิโีอและปรบัค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมติัเป็นอัตโนมติั

การถ่ายวดิโีอแบบวน 
การถ่ายวนจะชว่ยใหคุ้ณบันทึกวดิีโอได้อย่างต่อเน่ือง แต่บันทึกเฉพาะชว่งเวลาท่ีคุณ
ต้องการ ใชเ้มื่อคุณก�าลังรอใหเ้หตุการณ์เกิดขึ้น (เชน่ ตกปลา) หรอือาจไม่มีอะไร 
เกิดขึ้น (เชน่ กล้องบันทึกภาพต่อเน่ือง) 

มวีธิกีารท�างานดงัน้ี:

• หากคุณได้เลือกชว่งเวลาเป็นแบบ 5 นาที กล้องจะท�าการบันทึกวดิีโอไวเ้พียงแค่  
5 นาทีก่อนหน้า หลังจากท่ีคุณกดปุ่ม  เพื่อหยุดการบันทึก 

• ถ้าคุณบันทึกแบบ 5 นาทีแล้วไม่กดปุ่มชตัเตอร ์  กล้องจะถ่ายวนกลับไป 
บันทึกทับท่ีจุดเริม่ต้นวดิีโอ 

การต้ังค่าเริม่ต้นส�าหรบัการถ่ายวนคือ วดิโีอ 1440p60 ท่ีสดัสว่นภาพ 4:3 และขอบเขต 
การมองเหน็ท่ีกวา้งดว้ยระยะเวลา 5 นาที

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู ชว่งเวลาการถ่ายวน (หน้า 101) 

การบนัทึกวดิโีอ
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การบนัทึกวดิโีอ การบนัทึกวดิโีอ

3. กดปุม่ชตัเตอร ์  เพื่อเริม่การบนัทึก จะมกีรอบวนรอบหน้าจอเพื่อแสดงถึงเวลาท่ี
เหลอืในคลปิ 

กลอ้งจะหยุดบนัทึกโดยอัตโนมติัท่ีจุดสิน้สดุคลปิ คณุสามารถหยุดการบนัทึกดว้ยการ
กดปุม่ชตัเตอร ์  ก่อนคลปิจะสิน้สดุ

การบนัทึกคลิปสัน้ ๆ
HERO7 Black สามารถบนัทึกวดิโีอคลปิขนาดสัน้ท่ีสามารถบนัทึกบนโทรศัพท์และ 
แชรไ์ปยงัโซเชยีลมเีดยีไดอ้ยา่งรวดเรว็และง่ายดาย ยงัเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ส�าหรบัสรา้ง 
QuikStories ดว้ยแอป GoPro App 

1. จากหน้าจอวดิโีอ แตะ  

100%

1440 | 60 | W

1H:55 100%

2. เลอืกบนัทึกคลปิ 15 หรอื 30 วนิาที 

30s

15s
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การบนัทึกวดิโีอ

การใชก้ารซูมแบบสมัผสั 
การซูมแบบสมัผสัชว่ยใหค้ณุบนัทึกการเคลื่อนไหวท่ีใกลช้ดิยิง่ขึ้น

1. จากหน้าจอวดิโีอ แตะ  

100%

1440 | 60 | W

1H:55 100%

2. ใชตั้วเลื่อนเพื่อเลอืกวา่คณุต้องการซูมเท่าใด 

3. แตะท่ีใดก็ตามเพื่อออก โดยระบบจะลอ็กระดบัการซูมเอาไวจ้นกวา่คณุจะปรบัระดบั 
การซูม สลบัโหมดการบนัทึก หรอืปิดกลอ้ง 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุสามารถต้ังค่าการถ่ายภาพโดยใชก้ารผสมผสานของการ 
ถ่ายคลปิ การซูม และการต้ังค่าแบบท่ีคณุต้องการ 

การตัง้ค่าวดิโีอ

แตะท่ีการต้ังค่าเพื่อปรบัความละเอียดวดิโีอ เฟรมเรต และอ่ืน ๆ 

100%

1440 | 60 | W

1H:55 100%

   

O�
Stabilization

O�
Low Light

Wide
FOV

1440 | 60
RES | FPS

VIDEO SETTINGS

O�
Protune

RES | FPS 
ความละเอียด (RES) จะถกูจดักลุม่ตามสดัสว่นภาพ แตะสดัสว่นภาพท่ีมุมขวาบนของ 
หน้าจอ RES | FPS เพื่อสลบัระหวา่งแบบสงู 4:3 (เหมาะส�าหรบัเซลฟี่และการถ่ายภาพ 
มุมมอง) หรอืหน้าจอกวา้ง 16:9 (เหมาะส�าหรบัถ่ายภาพแบบภาพยนตร)์

เลอืกความละเอียดและเฟรมต่อวนิาที (fps) ใชเ้ฟรมเรตท่ีสงูกวา่เพื่อบนัทึกการเคลื่อนไหว 
ท่ีรวดเรว็หรอืสรา้งวดิโีอ Slo-Mo เฟรมเรตท้ังหมดส�าหรบัความละเอียดท่ีคณุเลอืกจะแสดง
เป็นตัวหนังสอืสขีาว การต้ังค่าท่ีใชไ้มไ่ดจ้ะเป็นสเีทา 

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู:

• ความละเอียดวดิโีอ (RES) (หน้า 88)

• เฟรมต่อวนิาที (FPS) (หน้า 91)

• สดัสว่นจอภาพ (หน้า 92)
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FOV (วดิโีอ)
เลอืกขอบเขตการมองเหน็ (FOV) ไดแ้ก่ SuperView, Wide (กวา้ง) หรอื Linear  
(ลเินียร)์ เลื่อนไปตามตัวเลอืกท่ีดา้นขวาของหน้าจอ FOV เพื่อดตัูวอยา่งภาพ Live ส�าหรบั
แต่ละตัวเลอืก จากน้ันแตะตัวเลอืกท่ีคณุต้องการ 

โปรดทราบ: ขอบเขตการเหน็ท่ีใชไ้ดจ้ะแตกต่างกันไปตามความละเอียดและเฟรมเรต 
ท่ีคณุเลอืก 

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู ค่าขอบเขตการมองเหน็ (วดิโีอ) (หน้า 93) 

แสงน้อย 
GoPro ใชป้รบัค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมติั เพื่อปรบัการต้ังค่าใหม้ดืลงโดยอัตโนมติั  
เมื่อคณุถ่ายวดิโีอท่ี 50 หรอื 60 เฟรมต่อวนิาที ซึง่จะถกูต้ังค่าเป็นอัตโนมติัตามค่าเริม่ต้น 
แต่สามารถปิดไดท่ี้น่ี

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู ปรบัค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมติั (หน้า 101) 

ลดการสัน่ไหว 
เหมาะส�าหรบัการขีจ่กัรยาน เลน่สเกต เลน่สกี ถือถ่ายภาพ และอ่ืน ๆ การลดการสัน่ไหว 
ของวดิโีอ HyperSmooth จะใหภ้าพวดิโีอท่ีลื่นไหลอยา่งเหลอืเชื่อ เหมอืนใชกิ้มบอล  
โดยไมต้่องใชกิ้มบอล โดยจะต้ังค่า Stabilization (ลดการสัน่ไหว) เป็น Auto (อัตโนมติั) 
ตามค่าเริม่ต้น 

GoPro จะแจง้คณุวา่กลอ้งจะใชล้ดการสัน่ไหว HyperSmooth, ลดการสัน่ไหวตาม
มาตรฐาน หรอืถ่ายภาพวดิโีอโดยไมล่ดการสัน่ไหว เมื่อคณุเลอืกความละเอียดและเฟรมเรต 

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู การลดการสัน่ไหวของวดิโีอ (หน้า 97) 

การตัง้ค่าวดิโีอ

PROTUNE 
เปิด Protune เพื่อควบคมุกลอ้งแบบแมนนวลในสว่นของสี, ขดีจ�ากัด ISO, การรบัแสง, 
การต้ังค่าไมโครโฟน และอ่ืน ๆ 

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู Protune (หน้า 112)

ชว่งเวลา (การถ่ายวน)
เลอืกระยะเวลาท่ี GoPro จะบนัทึกก่อนวนกลบัไปบนัทึกทับวดิโีอท่ีจุดเริม่ต้น

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู ชว่งเวลาการถ่ายวน (หน้า 101) 

การตัง้ค่าวดิโีอ
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การถ่ายภาพ

GoPro มโีหมดบนัทึกภาพ สามโหมดคือ: Photo (ภาพถ่าย), Burst (ถ่ายรวั) และ Night 
(กลางคืน) ภาพถ่ายทกุภาพจะมคีวามละเอียดอยูท่ี่ 12MP แต่ละโหมดมกีารต้ังค่าเฉพาะ
ของตัวเอง

ภาพถ่าย 
ใชโ้หมดน้ีเพื่อบนัทึกภาพถ่ายเดีย่วหรอืภาพถ่ายต่อเน่ืองเป็นชุด กดปุม่ชตัเตอร ์   
ครัง้เดยีวจะบนัทึกภาพถ่ายเดีย่ว 

กดปุ่มชตัเตอรค้์างไว ้  เพื่อถ่ายภาพต่อเน่ืองในอัตรา 3 หรอื 30 ภาพต่อวนิาที  
(ขึ้นอยูกั่บสภาพแสง) ขอบเขตการมองเหน็ตามค่าเริม่ต้นส�าหรบัภาพถ่ายคือ กวา้ง 
โดยปิด SuperPhoto 

ถ่ายรวั 
ถ่ายรวัจะบนัทึกภาพในอัตราท่ีรวดเรว็ถึง 30 ภาพต่อวนิาที เหมาะส�าหรบัการถ่ายภาพท่ีม ี
การเคลื่อนไหวอยา่งรวดเรว็ ค่าขอบเขตการมองเหน็ส�าหรบั ถ่ายรวั คือ กวา้ง พรอ้มกับ
อัตราท่ีต้ังมาเป็น 30 ภาพใน 1 วนิาที 

กลางคืน 
ในโหมดกลางคืน ชตัเตอรก์ลอ้งจะเปิดนานกวา่เพื่อใหร้บัแสงไดม้ากกวา่ เหมาะส�าหรบั 
ฉากท่ีมแีสงสลวัหรอืมดื แต่ไมแ่นะน�าใหถื้อถ่ายหรอืถ่ายภาพแบบติดกับอุปกรณ์โดยท่ี 
กลอ้งเคลื่อนไหว ค่าขอบเขตการมองเหน็เริม่ต้นส�าหรบักลางคืนคือ กวา้ง โดยต้ังค่า
ชตัเตอรไ์วท่ี้อัตโนมติั 

การถ่ายภาพ

การตัง้เวลาถ่ายภาพ
ใชตั้วต้ังเวลาเพื่อถ่ายภาพเซลฟี่  การถ่ายภาพกลุม่ และอ่ืน ๆ

1. จากหน้าจอ Photo (ภาพถ่าย) ใหแ้ตะ 

100%999+ 100%

Wide

2. เลอืก 3 วนิาที (เหมาะส�าหรบัเซลฟี่) หรอื 10 วนิาที (เหมาะส�าหรบัภาพหมู)่ 

10s

3s
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การถ่ายภาพ

3. กดปุม่ชตัเตอร ์  กลอ้งจะเริม่นับถอยหลงั และจะสง่เสยีงเตือนพรอ้มไฟสถานะ 
ท่ีดา้นหน้ากระพรบิ ท้ังสองอยา่งน้ีจะเรว็ขึ้นเมื่อเวลาเหลอืน้อยลงก่อนถ่ายภาพ

3

โปรดทราบ: เพื่อปอ้งกันภาพเบลอจากแสงน้อย ตัวจบัเวลาจะต้ังค่าอัตโนมติัเป็น 3 วนิาที
เมื่อคณุเปลีย่นเป็นโหมดภาพถ่ายกลางคืน 

การใชก้ารซูมแบบสมัผสั
การซูมแบบสมัผสัชว่ยคณุในการบนัทึกการเคลื่อนไหวไดใ้กลช้ดิยิง่ขึ้น

1. จากหน้าจอ Photo (ภาพถ่าย) ใหแ้ตะ 

100%999+ 100%

Wide

2. ใชตั้วเลื่อนเพื่อเลอืกวา่คณุต้องการซูมเท่าใด 

3. แตะท่ีใดก็ตามเพื่อออก โดยระบบจะลอ็กระดบัการซูมเอาไวจ้นกวา่คณุจะปรบัระดบั 
การซูม สลบัโหมดการบนัทึก หรอืปิดกลอ้ง 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุสามารถต้ังค่าการถ่ายภาพโดยใชก้ารผสมผสานของ 
การถ่ายรวั ตัวต้ังเวลาภาพถ่าย และการซูมท่ีคณุต้องการ 

การถ่ายภาพ
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แตะท่ีการต้ังค่าเพื่อปรบัขอบเขตการมองเหน็ เปิด SuperPhoto และอ่ืนๆ 

100%999+ 100%

Wide

    

Protune

RAW

O�

O�
SuperPhoto

Wide
FOV

PHOTO SETTINGS

O�

FOV 
เลอืกขอบเขตการมองเหน็ (FOV) เป็น Wide (กวา้ง) หรอื Linear (ลเินียร)์ เลื่อนไปตาม
ตัวเลอืกท่ีดา้นขวาของหน้าจอ FOV เพื่อดตัูวอยา่งภาพ Live ส�าหรบัแต่ละตัวเลอืก  
จากน้ันแตะตัวเลอืกท่ีคณุต้องการ

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู ค่าขอบเขตมองการเหน็ (ภาพถ่าย) (หน้า 105) 

SUPERPHOTO 
SuperPhoto จะใชก้ารประมวลผลภาพขัน้สงูโดยอัตโนมติั เพื่อใหภ้าพถ่ายท่ีสดใสสวยงาม
ท่ีสดุในทกุสภาพแสง แต่อาจใชเ้วลาประมวลนานขึ้นส�าหรบัแต่ละภาพ SuperPhoto  
จะปิดไวต้ามค่าเริม่ต้น เลอืกอัตโนมติัเพื่อเปิดใชง้านหรอืเลอืก เปิด HDR เพื่อใช ้
การประมวลผลแบบ High Dynamic Range ในทกุการถ่ายภาพ

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู SuperPhoto (หน้า 102)

RAW 
เปิดเพื่อบนัทึกภาพถ่ายเป็นท้ังไฟล์ .jpg และ .gpr หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม  
โปรดดท่ีู รูปแบบ RAW (หน้า 105)

การตัง้ค่าภาพถ่าย การตัง้ค่าภาพถ่าย

PROTUNE 
ควบคมุการต้ังค่าแบบแมนนวลในโหมด การถ่ายภาพ ท้ังสามโหมดคือ ภาพถ่าย ถ่ายรวั  
และกลางคืน

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู Protune (หน้า 112)

อัตรา (ถ่ายรวั)
เลอืกจ�านวนภาพท่ีกลอ้งจะถ่ายในการถ่ายรวั 1, 2, 3 หรอื 6 วนิาที 

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู Burst Rate (อัตราการถ่ายรวั) (หน้า 104)

ชตัเตอร ์(กลางคืน)
ต้ังค่าระยะเวลาท่ีจะเปิดชตัเตอรก์ลอ้งส�าหรบัการถ่ายภาพกลางคืน เลอืกการรบัแสง 
ท่ีนานขึ้นส�าหรบัการถ่ายภาพในท่ีมดื

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู Shutter Speed (ความเรว็ชตัเตอร)์ (หน้า 104)
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การบนัทึกไทมแ์ล็ปส์

GoPro มโีหมด การถ่ายภาพ แบบไทมแ์ลป็สส์ีโ่หมดคือ: วดิโีอ TimeWarp,  
วดิโีอไทมแ์ลป็ส์, ภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส์ และภาพถ่ายไนท์แลป็ส ์แต่ละโหมดมกีารต้ังค่าเฉพาะ
ของตัวเอง

วดิโีอ TIMEWARP 
HERO7 Black ใหค้ณุเรง่เวลาไดโ้ดยการถ่ายวดิโีอไทมแ์ลป็สท่ี์ไรก้ารสัน่ไหวในขณะท่ีคณุ
เคลื่อนไหว โหมดน้ีจงึเหมาะอยา่งยิง่ส�าหรบัการป่ันจกัรยานเสอืภเูขา เดนิป่า และอ่ืน ๆ  
การต้ังค่าเริม่ต้นคือ วดิโีอ 1440p ท่ีมสีดัสว่นภาพ 4:3 และขอบเขตการมองเหน็ท่ีกวา้ง
ดว้ยความเรว็ 10x 

วดิโีอไทมแ์ล็ปส ์
วดิโีอไทมแ์ลป็สใ์หค้ณุเปลีย่นกิจกรรมท่ียาวนานเป็นวดิโีอสัน้ ๆ ท่ีสามารถแชรกั์นได ้ 
เหมาะส�าหรบัภาพตะวนัตกดนิ ฉากถนน และอ่ืนๆ เมื่อกลอ้งของคณุอยูนิ่ง่ ๆ  
การต้ังค่าเริม่ต้นคือวดิโีอ 1440p ท่ีมสีดัสว่นภาพ 4:3 ขอบเขตการมองเหน็ท่ีกวา้ง 
และท่ีชว่งเวลา 0.5 วนิาที 

ภาพถ่ายไทมแ์ล็ปส ์
ภาพถ่ายไทมแ์ลป็สใ์หค้ณุโฟกัสท่ีกิจกรรมแทนท่ีจะเป็นกลอ้งของคณุ กลอ้งจะถ่ายภาพ 
เป็นชุดเพื่อใหค้ณุสามารถค้นหาภาพท่ีดท่ีีสดุในภายหลงั การต้ังค่าเริม่ต้นคือระยะเวลา  
0.5 วนิาที มขีอบเขตการมองเหน็ท่ีกวา้ง

ภาพถ่ายไนท์แล็ปส ์
ภาพถ่ายไนท์แลป็สใ์ชเ้พื่อบนัทึกชุดภาพถ่ายในสภาพแวดลอ้มท่ีมดื ชตัเตอรจ์ะเปิดนานขึ้น
เพื่อใหแ้สงเขา้มากยิง่ขึ้น ความเรว็ชตัเตอรแ์ละระยะเวลาตามค่าเริม่ต้นจะถกูต้ังค่าไวเ้ป็น
อัตโนมติั โดยมขีอบเขตการมองเหน็ท่ีกวา้ง

การตัง้ค่าไทมแ์ล็ปส์

แตะท่ีการต้ังค่าเพื่อปรบัความละเอียดวดิโีอ ขอบเขตการมองเหน็ และอ่ืน ๆ 

100%1H:55 100%

4K | 0.5s | Wide

    

0.5s
Interval

Wide
FOV

4K
RES

TIME LAPSE VIDEO 
SETTINGS

ความละเอียด (TIMEWARP + วดีิโอไทมแ์ล็ปส)์
เลอืกความละเอียดวดิโีอ (RES) และสดัสว่นภาพส�าหรบัภาพถ่ายของคณุ ยิง่ม ี
ความละเอียดสงู ภาพวดิโีอของคณุจะยิง่ใหร้ายละเอียดไดม้ากขึ้น 

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู ความละเอียดวดิโีอ (TimeWarp + วดิโีอไทมแ์ลป็ส)์ 
(หน้า 108) 

ความเรว็ (วดิโีอ TIMEWARP)
ต้ังค่าความเรว็วดิโีอของคณุ เลอืกความเรว็ต�า่ (2x หรอื 5x) ส�าหรบักิจกรรมสัน้ ๆ  
หรอืความเรว็สงู (10x, 15x หรอื 30x) ส�าหรบักิจกรรมท่ียาวกวา่ 

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู ความเรว็วดิโีอ TimeWarp (หน้า 107) 

FOV  
วดิโีอ TimeWarp และวดิโีอไทมแ์ลป็สท้ั์งหมดจะถกูบนัทึกดว้ยขอบเขตการมองเหน็ 
(FOV) ท่ีกวา้ง ภาพถ่ายไทมแ์ลป็สแ์ละภาพถ่ายไนท์แลป็สส์ามารถบนัทึกดว้ย FOV ท่ีกวา้ง
หรอืแบบลเินียร ์

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู ค่าขอบเขตมองการเหน็ (ภาพถ่าย) (หน้า 105) 
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ระยะเวลา (วดิโีอไทมแ์ล็ปส์ + ภาพถ่ายไทมแ์ล็ปส)์
เลอืกความถ่ีท่ีกลอ้งของคณุจะบนัทึกเฟรมวดิโีอหรอืถ่ายภาพ ใช ้ระยะเวลาท่ีสัน้กวา่ 
ส�าหรบักิจกรรมท่ีเรว็ และระยะเวลาท่ีนานส�าหรบักิจกรรมท่ีใชเ้วลานาน

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู ชว่งเวลาไทมแ์ลป็ส์ (หน้า 109) 

ชตัเตอร ์(ภาพถ่ายไนท์แล็ปส)์
ต้ังค่าระยะเวลาท่ีเปิดชตัเตอรก์ลอ้งส�าหรบัภาพถ่ายกลางคืน เลอืกการรบัแสงท่ีนานขึ้น
ส�าหรบัการถ่ายภาพในท่ีมดื

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู Shutter Speed (ความเรว็ชตัเตอร)์ (หน้า 104) 

ชว่งเวลา (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส)์
ต้ังค่าความถ่ีท่ีกลอ้งจะถ่ายภาพในฉากท่ีมแีสงน้อยและน้อยมาก เลอืกระยะเวลาสัน้ 
ส�าหรบัฉากท่ีมกีารเคลื่อนไหวมาก ๆ และมแีสงมากกวา่ เลอืกระยะเวลาท่ียาวขึ้นในฉาก 
ท่ีมกีารเคลื่อนไหวหรอืแสงน้อยกวา่หรอืไมม่เีลย 

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู ชว่งเวลาของโหมดภาพถ่ายไนท์แลป็ส์ (หน้า 111) 

RAW (ไทมแ์ล็ปส์ + ภาพถ่ายไนท์แล็ปส)์
เปิดเพื่อบนัทึกภาพถ่ายเป็นท้ังไฟล์ .jpg และ .gpr

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู รปูแบบ RAW (หน้า 105) 

PROTUNE (ภาพถ่ายไทมแ์ล็ปส์ + ภาพถ่ายไนท์แล็ปส)์
ควบคมุการต้ังค่าแบบแมนนวลเมื่อถ่ายภาพไทมแ์ลป็สแ์ละไนท์แลป็ส ์

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู Protune (หน้า 112) 

การตัง้ค่าไทมแ์ล็ปส์ สตรมีมิง่ไลฟ์

การตัง้ค่าสตรมีไลฟ์
1. การเชื่อมต่อเขา้กับ Gopro APP อ่านรายละเอียดไดท่ี้ การเชื่อมต่อเขา้กับ 

GoPro App (หน้า 58) 

2. ในแอพ ใหแ้ตะ  เพื่อควบคมุกลอ้ง
3. แตะ  แลว้ท�าตามค�าแนะน�าเพื่อต้ังค่าสตรมี

ส�าหรบัค�าแนะน�าทีละขัน้ตอนท้ังหมด ไปท่ี gopro.com/live-stream-setup

http://gopro.com/live_stream_setup
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น่ีคือโหมดและการต้ังค่าท่ีดท่ีีสดุบางสว่นส�าหรบับนัทึกกิจกรรมท่ีคณุชื่นชอบ ลองใช ้ 
จากน้ันทดลองเพื่อค้นหาวา่อะไรท่ีเหมาะกับคณุมากท่ีสดุ 

กิจกรรม วดิโีอ ภาพถ่าย

ติดกับรถ • 1440p60, Wide FOV 
• 4K60, Wide FOV
• วดิโีอ TimeWarp 5x

ภาพถ่ายหรอืภาพถ่ายต่อเน่ือง, 
Wide FOV

ครอบครวั/ท่องเท่ียว • 1440p60, Wide FOV
• 4K60, Wide FOV
• วดิโีอ TimeWarp 10x

ภาพถ่ายหรอืภาพถ่ายต่อเน่ือง, 
Wide FOV

ป่ันจกัรยาน,  
ป่ันจกัรยานขึ้นภเูขา

• 1440p60, Wide FOV
• 2.7K60 4:3, Wide FOV
• วดิโีอ TimeWarp 15x

ภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส ์ 
(ชว่งเวลา 10 วนิาที),  
Wide FOV

ปีนเขา • 1440p60, Wide FOV
• 4K30 4:3, Wide FOV
• วดิโีอ TimeWarp 15x

ภาพถ่าย, Wide FOV

จกัรยานยนต์,  
โมโตครอส

• 1440p60, Wide FOV
• 2.7K60 4:3, Wide FOV
• วดิโีอ TimeWarp 15x

ภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส ์ 
(ชว่งเวลา 5 วนิาที),  
Wide FOV

การบนัทึกแอ็คชนั การบนัทึกแอ็คชนั

กิจกรรม วดิโีอ ภาพถ่าย

สกี, สโนวบ์อรด์  
(ไมใ่ช ่POV  
(มุมมอง)*)

• 1080p120, Wide FOV
• 4K60, Wide FOV
• วดิโีอ TimeWarp 15x

ภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส ์ 
(ชว่งเวลา 1 วนิาที),  
Wide FOV หรอืถ่ายรวั 
(อัตรา 30/3), Wide FOV

สกี, สโนวบ์อรด์  
(POV (มุมมอง)*)

• 1440p60, Wide FOV
• 1440p120, Wide FOV
• วดิโีอ TimeWarp 15x

ภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส ์ 
(ชว่งเวลา 2 วนิาที),  
Wide FOV หรอืถ่ายรวั  
(อัตรา 30/3), Wide FOV

กระดานโต้คลื่น • 1080p240, Wide FOV ภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส ์ 
(ชว่งเวลา 5 วนิาที),  
Wide FOV หรอืถ่ายรวั  
(อัตรา 30/6), Wide FOV

กิจกรรมใต้น�า้ • 1440p60, Wide FOV

• 4K60, Wide FOV

ภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส ์ 
(ชว่งเวลา 2 วนิาที),  
Wide FOV

กิจกรรมทางน�า้ • 1440p60, Wide FOV

• 1080p240, Wide FOV

ภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส ์ 
(ชว่งเวลา 5 วนิาที),  
Wide FOV

*ภาพถ่ายมุมมอง (POV) คือภาพท่ีถ่ายจากมุมมองของคณุ ภาพถ่ายท่ีไมใ่ช ่POV  
(มุมมอง) คือภาพท่ีถ่ายจากมุมมองอ่ืน ๆ (เชน่ ภาพท่ีถ่ายโดยยดึ GoPro ไวบ้นไมส้กี 
หรอืเซริฟ์บอรด์)
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HERO7 Black จะสแกนท้ังฉากเพื่อเลอืกระดบัค่ารบัแสงใหภ้าพถ่ายของคณุ การควบคมุ
ค่ารบัแสงชว่ยใหค้ณุตัดสนิใจวา่ควรใชส้ว่นใดสว่นหน่ึงของภาพในการต้ังค่ารบัแสงหรอืไม ่

คณุสามารถดตัูวอยา่งภาพบนหน้าจอสมัผสัของคณุได้ ลองการควบคมุการรบัแสงหากมี
สว่นใดสว่นหน่ึงท่ีมดืหรอืสวา่งเกินไป 

การตัง้การควบคมุการรบัแสงโดยใชก้ารปรบัค่ารบัแสงอัตโนมติั
ตัวเลอืกน้ีจะชว่ยใหก้ลอ้งอ้างอิงการรบัแสงกับพื้นท่ีท่ีคณุเลอืกโดยอัตโนมติั
จนิตนาการวา่กลอ้งของคณุยดึติดอยูกั่บหน้าปัดรถ คณุอาจต้องการต้ังการควบคมุ 
ค่ารบัแสงอิงกับทิวทัศน์นอกรถแทนบนหน้าปัด ซึง่จะชว่ยปอ้งกันไมใ่หภ้าพถ่ายของคณุได้
รบัแสงมากเกินไป (สวา่งเกินไป)

1. กดหน้าจอสมัผสัจนกระท่ัง กรอบท่ีมจุีดตรงกลางปรากฏขึ้น ท่ีก่ึงกลางหน้าจอ  
น่ีคือการวดัแสงเฉพาะจุด จะอ้างอิงค่ารบัแสงบรเิวณก่ึงกลางภาพ 

2. ลากกรอบออกจากก่ึงกลางภาพหากคณุต้องการใชพ้ื้นท่ีอ่ืนของภาพในการต้ังค่ารบัแสง 
(คณุสามารถท�าการแตะเลอืกบรเิวณน้ันแทนการลากกรอบ) 

3. ตรวจสอบหน้าจอเพื่อดวูา่ค่ารบัแสงเหมาะสมดแีลว้ แตะ  ตรงมุมขวาลา่งของ
หน้าจอ 

AUTO EXPOSURE

การควบคมุค่ารบัแสง

การตัง้การควบคมุการรบัแสงโดยใชก้ารล็อกค่ารบัแสง
ตัวเลอืกน้ีจะท�าใหก้ลอ้งของคณุลอ็กค่ารบัแสงจนกวา่คณุจะยกเลกิ 

หากคณุก�าลงัเลน่สโนวบ์อรด์ในวนัท่ีแดดจา้ คณุอาจทดลองลอ็กค่ารบัแสงบนเสื้อแจค๊เก็ต
ของแบบ ซึง่จะชว่ยปอ้งกันไมใ่หภ้าพถ่ายของคณุไดร้บัแสงน้อยเกินไป (มดืเกินไป)  
เมื่อเปรยีบเทียบกับหมิะท่ีสวา่งจา้

1. กดหน้าจอสมัผัสจนกระท่ัง กรอบท่ีมจุีดตรงกลางปรากฏขึ้น ท่ีก่ึงกลางหน้าจอ  
น่ีคือการวดัแสงเฉพาะจุด จะอ้างอิงค่ารบัแสงบรเิวณก่ึงกลางภาพ 

2. ลากกรอบออกจากก่ึงกลางภาพหากคณุต้องการใชพ้ื้นท่ีอ่ืนของภาพในการต้ังค่ารบัแสง 
(คณุสามารถท�าการแตะเลอืกบรเิวณน้ันแทนการลากกรอบ)

3. แตะ ภายในกรอบ เพื่อ ลอ็กค่ารบัแสง
4. ตรวจสอบหน้าจอเพื่อดวูา่ค่ารบัแสงเหมาะสมดแีลว้ แตะ  ท่ีมุมลา่งขวาเพื่อลอ็ก

LOCKED EXPOSURE

การควบคมุค่ารบัแสง
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การปดิการควบคมุค่ารบัแสง
การควบคมุค่ารบัแสงจะถกูปิดโดยอัตโนมติัเมื่อคณุเปลีย่นโหมดการบนัทึกหรอื 
รสีตารท์กลอ้ง คณุยงัสามารถปิดดว้ยตนเอง 

1. กดหน้าจอสมัผัสจนกระท่ังปรากฏสีเ่หลีย่มจตัรุสัตรงกลาง
2. แตะ  ตรงมุมซา้ยลา่งของหน้าจอ

โปรดทราบ: หลงัจากยกเลกิการควบคมุค่ารบัแสงแลว้ กลอ้งของคณุจะกลบัสูโ่ดยอัตโนมติั
โดยใชท้ั้งฉากในการต้ังค่ารบัแสง

การควบคมุค่ารบัแสง

คณุสามารถใชไ้มโครโฟนภายนอกเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพเสยีงในวดิโีอของคณุ

1. ต่อไมโครโฟนเขา้กับพอรต์ USB-C ของกลอ้ง ดว้ยการใชอ้ะแดปเตอรไ์มโครโฟน  
3.5 มม. โปร ของทาง GoPro (มจี�าหน่ายแยกต่างหาก)

2. ใหปั้ดน้ิวลงเพื่อเขา้สูแ่ดชบอรด์จากหน้าจอหลกัของกลอ้ง
3. แตะ Preferences > Input/Output > Audio Input (การต้ังค่า >  

อินพุต/เอาต์พุต > อินพุตเสยีง)

4. แตะเลอืกตัวเลอืก 

ตัวเลือก ค�าอธบิาย

Standard Mic (ค่าเริม่ต้น) สนับสนุนไมโครโฟนแบบไมม่แีหลง่จา่ยไฟ

Standard Mic+
สนับสนุนไมโครโฟนแบบไมม่แีหลง่จา่ยไฟและมอบการบูทส ์
20dB

Powered Mic สนับสนุนไมโครโฟนแบบมแีหลง่จา่ยไฟในตัว

Powered Mic+ สนับสนุนไมโครโฟนแบบมแีหลง่จา่ยไฟและมอบการบูสท์ 
20dB

Line In สนับสนุนเอาท์พุต line-level จากอุปกรณ์เสยีงอ่ืน  
(บอรด์มกิซ ์พรแีอมปส์�าหรบักีตาร ์เครือ่งคาราโอเกะ ฯลฯ)

โปรดทราบ: ถ้าคณุไมแ่น่ใจวา่ควรเลอืกตัวเลอืกใด ใหต้รวจสอบขอ้มูลท่ีมาพรอ้มกับ
ไมโครโฟนของคณุ

การเชื่อมต่อกับไมโครโฟนภายนอก
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การควบคมุดว้ยเสยีงชว่ยใหค้ณุเพลดิเพลนิกับการควบคมุ GoPro ของคณุแบบแฮนดฟ์ร ี
เหมาะเป็นอยา่งยิง่ขณะท่ีคณุขบัขีพ่าหนะ ถือไมส้กี และอ่ืน ๆ เพยีงบอก GoPro วา่คณุ
ต้องการท�าอะไร

การเปิด + ปดิการควบคมุดว้ยเสยีง
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ  เพื่อเปิดหรอืปิดการควบคมุดว้ยเสยีง

การควบคมุ GoPro ดว้ยเสยีงของคณุ

รายการค�าสัง่เสยีง
ค�าสัง่เสยีงมอียู่ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ค�าสัง่ดว้ยท่าทาง และค�าสัง่โหมด 

การใชค้�าสัง่ดว้ยท่าทาง
ค�าสัง่เหลา่น้ีชว่ยใหค้ณุเปลีย่นโหมดไดอ้ยา่งรวดเรว็ หากคณุเพิง่บนัทึกวดิโีอ คณุสามารถ
พูดวา่ “GoPro take a photo” เพื่อถ่ายภาพโดยไมต้่องเปลีย่นโหมด

ค�าสัง่ดว้ยท่าทาง ค�าอธบิาย

GoPro start recording เริม่บนัทึกวดิโีอ

GoPro HiLight เพิม่แท็ก HiLight ลงในวดิโีอของคณุ 
ขณะท�าการถ่าย

GoPro stop recording หยุดการบนัทึกวดิโีอ

GoPro take a photo บนัทึกภาพถ่ายเดีย่ว

GoPro shoot burst บนัทึกภาพถ่ายรวั

GoPro start time lapse เริม่บนัทึกภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส์

GoPro stop time lapse หยุดการบนัทึกภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส์

GoPro turn on เปิดกลอ้ง (ต้องเปิดการควบคมุดว้ยเสยีง)

GoPro turn off ปิดกลอ้งของคณุ 

การควบคมุ GoPro ดว้ยเสยีงของคณุ
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การใชค้�าสัง่โหมด
ใชค้�าสัง่เหลา่น้ีเพื่อเปลีย่นโหมดการบนัทึกไดใ้นทันที แลว้พูดวา่ “GoPro Capture”  
หรอืกดปุม่ชตัเตอรเ์พื่อบนัทึกภาพ 

ค�าสัง่ดว้ยโหมด ค�าอธบิาย

GoPro Video mode เปลีย่นกลอ้งของคณุเขา้สูโ่หมดวดิโีอ  
(ไมเ่ร ิม่บนัทึก)

GoPro Photo mode เปลีย่นกลอ้งของคณุเขา้สูโ่หมดถ่ายภาพ  
(ไมถ่่ายภาพ)

GoPro Burst mode เปลีย่นกลอ้งของคณุเขา้สูโ่หมดถ่ายรวั  
(ไมเ่ร ิม่ถ่ายแบบรวั)

GoPro Time Lapse mode เปลีย่นกลอ้งของคณุเขา้สูโ่หมดภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส ์
(ไมเ่ร ิม่ถ่ายภาพไทมแ์ลป็ส)์

GoPro Capture เริม่บนัทึกวดิโีอหรอืภาพถ่ายในโหมดท่ีคณุเลอืก

GoPro Stop Capture หยุดบนัทึกในโหมดวดิโีอและโหมดไทมแ์ลป็ส ์
โหมดภาพถ่ายและถ่ายรวัจะหยุดเอง 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: หากคณุก�าลงัถ่ายภาพไทมแ์ลป็สห์รอืวดิโีออยู่ คณุต้องหยุดการ
ถ่ายก่อนลองใชค้�าสัง่เสยีงใหม ่

การควบคมุ GoPro ดว้ยเสยีงของคณุ การควบคมุ GoPro ดว้ยเสยีงของคณุ

เปิด GOPRO ของคณุดว้ยเสยีง
เมื่อต้ังค่าน้ี GoPro ของคณุจะเปิดท�างานและตอบสนองต่อค�าสัง่เสยีงเมื่อปิดใชง้าน 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ  เพื่อเปิดใชง้านการควบคมุดว้ยเสยีง
3. แตะ Preferences > Voice Control > Wake on Voice  

(การต้ังค่า > การควบคมุดว้ยเสยีง > เปิดเครือ่งดว้ยเสยีง)

4. ปิดกลอ้งของคณุโดยพูดวา่ “GoPro turn off” หรอืกดปุม่โหมด 

5. เปิดกลอ้งของคณุโดยพูดวา่ “GoPro turn on” หรอื “GoPro start recording” 

โปรดทราบ: กลอ้งจะฟงัค�าสัง่เป็นเวลา 8 ชัว่โมงหลงัจากท่ีคณุปิดกลอ้ง

ดรูายการค�าสัง่ทัง้หมดบนกล้องของคณุ
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Voice Control > Commands (การต้ังค่า > การควบคมุ

ดว้ยเสยีง > ค�าสัง่)

การเปล่ียนภาษาการควบคมุดว้ยเสยีงของคณุ
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Voice Control > Language (การต้ังค่า > การควบคมุ 

ดว้ยเสยีง > ภาษา)

โปรดทราบ: การควบคมุดว้ยเสยีงอาจไดร้บัผลกระทบจากลม เสยีงรบกวน และระยะหา่ง
ของคณุจากกลอ้ง รกัษาความสะอาดใหก้ลอ้งและคอยเชด็ฝุ่นเพื่อประสทิธภิาพการท�างาน
ท่ีดท่ีีสดุ
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ปัดน้ิวขึ้นเพื่อดวูดิโีอ ภาพถ่าย หรอืการถ่ายรวัครัง้ลา่สดุท่ีคณุถ่าย ปัดน้ิวไปทางซา้ยและขวา 
เพื่อดไูฟลอ่ื์น ๆ บนการด์ SD ของคณุ 

00:00 / 00:00 00:01 / 00:30

Media Gallery ประกอบดว้ยตัวเลอืกการเลน่ต่อไปน้ี:

หยุดเลน่ชัว่คราว

เลน่ต่อ

ดสูื่อท้ังหมดบนการด์ SD ของคณุ

ลบไฟลจ์ากการด์ SD ของคณุ

เลน่ ท่ีความเรว็ Slo-Mo/ปกติ

ใชตั้วเลื่อนเพื่อสแกนวดิโีอ การถ่ายรวั และภาพถ่ายไทมแ์ลป็สข์องคณุ

เพิม่/ลบ แท็ก HiLight

การเปดิชมผลงานของคณุ

ปรบัระดบัเสยีงการเลน่

ไปท่ีภาพก่อนหน้าหรอืถัดไปในการถ่ายรวัหรอืกลุม่ภาพถ่ายต่อเน่ือง

โปรดทราบ: ตัวเลอืกการเลน่จะต่างกันไปตามประเภทสื่อท่ีคณุด ู

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ไมส่ามารถใชตั้วเลอืกการเลน่บางอยา่งไดเ้มื่อคณุถือกลอ้ง 
ในแนวต้ัง ท�าการปรบัเปลีย่นการต้ังค่าเหลา่น้ันในแนวนอนก่อนหมุนกลอ้งของคณุ 

การเปดิชมผลงานของคณุ
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การใชมุ้มมอง GALLERY 
มุมมอง Gallery ชว่ยใหค้ณุเขา้ถึงภาพถ่ายและวดิโีอท่ีจดัเก็บบนการด์ SD ของคณุได้
อยา่งรวดเรว็ 

1. จากหน้าจอเลน่ ใหแ้ตะ  

00:10   

MEDIA (34)

2. ปัดน้ิวขึ้นเพื่อเลื่อนดสูื่อของคณุ 

3. แตะวดิโีอหรอืภาพถ่ายเพื่อชมแบบเต็มหน้าจอ
4. แตะ  เพื่อเพิม่แท็ก HiLight 

5. แตะ  เพื่อกลบัไปยงัหน้าจอเลน่

โปรดทราบ: ไมส่ามารถใชมุ้มมอง Gallery เมื่อคณุถือกลอ้งแนวต้ัง ยิง่คณุมเีน้ือหา 
บนการด์ SD มากเท่าใด จะใชเ้วลาโหลดมากขึ้นเท่าน้ัน 

การลบหลาย ๆ ไฟล์
1. แตะ  

2. แตะไฟลท้ั์งหมดท่ีคณุต้องการลบ แตะไฟลอี์กครัง้หากคณุต้องการยกเลกิลบ
3. แตะ  เพื่อลบไฟลท่ี์เลอืก

การเปดิชมผลงานของคณุ

การชมวดิโีอและภาพถ่ายบนอุปกรณเ์คล่ือนท่ี
1. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุเขา้กับ GoPro App อ่านรายละเอียดไดท่ี้ การเชื่อมต่อเขา้กับ 

GoPro App (หน้า 58) 

2. ใชก้ารควบคมุในแอพเพื่อเลน่ แก้ไข และแชรว์ดิโีอและภาพถ่ายของคณุ

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ใช ้GoPro App เพื่อถ่ายภาพน่ิงจากวดิโีอ สรา้งวดิโีอสัน้ ๆ  
ท่ีสามารถแชรไ์ดจ้ากภาพวดิโีอท่ีมคีวามยาว บนัทึกสื่อลงในโทรศัพท์ของคณุและอ่ืน ๆ 

การชมวดิโีอและภาพถ่ายบนคอมพวิเตอร ์
ในการดสูื่อบนคอมพวิเตอรข์องคณุ อันดบัแรกคณุต้อง บนัทึก ไฟลล์งในคอมพวิเตอร ์
หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู การถ่ายโอนสื่อของคณุไปยงัคอมพวิเตอร ์(หน้า 61)

การเปดิชมผลงานของคณุ
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ดวูดีิโอและภาพถ่ายบน HDTV 
น�าลงจอใหญ่ใหท้กุคนไดด้ ู

1. ใหปั้ดน้ิวลงเพื่อเขา้สูแ่ดชบอรด์จากหน้าจอหลกัของกลอ้ง
2. แตะ Preferences > Input/Output > HDMI Output > Media (การต้ังค่า > 

อินพุต/เอาต์พุต > เอาต์พุต HDMI > สื่อ) 

3. ใชส้าย Micro HDMI (จ�าหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อเชื่อมต่อกลอ้งกับ HDTV  
หรอืจอภาพ

4. เลอืกชอ่งรบัสญัญาณ HDMI ในทีวขีองคณุ
5. กดปุม่โหมด  บนกลอ้ง เพื่อเลื่อนดกูารควบคมุต่าง ๆ จากน้ันกดปุม่ชตัเตอร ์  

เพื่อเลอืกการควบคมุท่ีต้องการ 

เชน่ ใชปุ้ม่โหมด  เพื่อไปยงัภาพขนาดยอ่จนกระท่ังไปถึง  จากน้ันใชปุ่้มชตัเตอร ์
 แตะ 

6. หากต้องการเปิดไฟลใ์นมุมมองเต็มจอภาพ ใหแ้ตะ 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุยงัสามารถเปิดชมเน้ือหาของคณุดว้ยการใสก่ารด์ SD  
เขา้สูโ่ทรทัศน์ท่ีใชร้ว่มกันไดอี้กดว้ย 

การใชง้านกล้องของคณุรว่มกับ HDTV

การบนัทึกวดีิโอและภาพถ่ายขณะท่ียงัเชื่อมต่ออยูกั่บ HDTV  
ตัวเลอืกน้ีชว่ยใหค้ณุชมตัวอยา่งภาพ Live จากกลอ้งของคณุได้ ขณะท่ีกลอ้งยงัเชื่อมต่อ
อยูกั่บ HDTV หรอืจอภาพ

1. ใหปั้ดน้ิวลงเพื่อเขา้สูแ่ดชบอรด์จากหน้าจอหลกัของกลอ้ง
2. แตะ Preferences > Input/Output > HDMI Output จากน้ันเลอืก 

ตัวเลอืกใดตัวเลอืกหน่ึงต่อไปน้ี: 

• แตะ Monitor (จอภาพ) เพื่อชมตัวอยา่งภาพ Live จากกลอ้งพรอ้มดว้ยไอคอน
และขอ้มูลกลอ้งท่ีคณุมกัจะเหน็บนหน้าจอสมัผัส

• แตะ Live เพื่อชมภาพแบบสดโดยไมม่ไีอคอนและขอ้มูลกลอ้ง
3. ใชส้าย Micro HDMI (จ�าหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อเชื่อมต่อกลอ้งกับ HDTV  

หรอืจอภาพ
4. เลอืกชอ่งรบัสญัญาณ HDMI ในทีวขีองคณุ
5. ใชปุ้ม่ชตัเตอร ์  ท่ีตัวกลอ้งเพื่อเริม่และหยุดการบนัทึกภาพ

การใชง้านกล้องของคณุรว่มกับ HDTV
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การเชื่อมต่อกับ GOPRO APP 
ใช ้GoPro Mobile App เพื่อควบคมุ HERO7 Black ของคณุ แชรว์ดิโีอและภาพถ่าย 
แมข้ณะเดนิทาง และเปลีย่นภาพวดิโีอของคณุใหเ้ป็น QuikStories วดิโีอท่ีซงิค์กับ
เอฟเฟกต์และดนตรไีดโ้ดยอัตโนมติั

การเชื่อมต่อครัง้แรก
1. ดาวน์โหลด GoPro App จาก Apple App Store หรอื Google Play

2. ท�าตามขัน้ตอนท่ีปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกลอ้งของคณุ 

โปรดทราบเก่ียวกับ iOS: เมื่อไดร้บัการแจง้เตือน อยา่ลมืเปิดรบัการเตือนจาก  
GoPro App เพื่อใหค้ณุรูว้า่ QuikStory พรอ้มใชง้านเมื่อใด หากต้องการเรยีนรู ้
เพิม่เติม โปรดดท่ีู การสรา้ง QuikStory (หน้า 60) 

หลังการใชง้านครัง้แรก
หลงัจากท่ีคณุเชื่อมต่อครัง้แรกแลว้ คณุจะสามารถเชื่อมต่อผา่นเมนู Connections  
(การเชื่อมต่อ) ของกลอ้งของคณุได้
1. หากคณุยงัไมไ่ดเ้ปิดการเชื่อมต่อแบบไรส้ายของกลอ้ง ใหปั้ดน้ิวลงเพื่อเขา้สูแ่ดชบอรด์ 

2. แตะ Preferences > Connections > Connect Device (การต้ังค่า >  
การเชื่อมต่อ > เชื่อมต่ออุปกรณ์) 

3. ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอใน GoPro App เพื่อเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณอ่ื์น

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH 
คณุสามารถเชื่อมต่อ GoPro กับอุปกรณ์ Bluetooth ท่ีบนัทึกขอ้มูลภาพวดิโีอของคณุ 
ขอ้มูลน้ีใชเ้พิม่ประสทิธภิาพของวดิโีอดว้ยสถิติการผจญภัยของคณุได้

1. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุเขา้กับ GoPro App อ่านรายละเอียดไดท่ี้ การเชื่อมต่อเขา้กับ 
GoPro App (หน้า 58) 

2. ในแอพ ใหเ้ปิดการต้ังค่าของกลอ้ง จากน้ันแตะ Bluetooth Devices  
(อุปกรณ์ Bluetooth)

3. ท�าตามขัน้ตอนท่ีปรากฏบนหน้าจอ

การตัง้ค่าความเรว็การเชื่อมต่อ
GoPro ของคณุถกูต้ังค่าใหใ้ชแ้บนด์ Wi-Fi 5GHz (เรว็ท่ีสดุเท่าท่ีม)ี เมื่อเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์พกพาอ่ืน ๆ

เปลีย่นแบนด์ Wi-Fi ใหเ้ป็น 2.4GHz หากอุปกรณ์หรอืภมูภิาคของคณุไมส่นับสนุน 5GHz

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Connections > Wi-Fi Band (การต้ังค่า > การเชื่อมต่อ > 

แบนด์ Wi-Fi)

การเชื่อมต่อกับอุปกรณอ่ื์น
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การสรา้ง QUIKSTORY 
คณุสามารถต้ังค่า GoPro ของคณุใหส้ง่วดิโีอและภาพถ่ายไปยงัโทรศัพท์ของคณุ 
โดยอัตโนมติั GoPro App จะใชใ้นการสรา้ง QuikStories วดิโีอท่ีตัดต่ออยา่ง 
สมบูรณ์แบบพรอ้มใสเ่พลงและเอฟเฟกต์ประกอบ 

1. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุเขา้กับ GoPro App อ่านรายละเอียดไดท่ี้ การเชื่อมต่อเขา้กับ 
GoPro App (หน้า 58) 

2. ปัดน้ิวลงบนหน้าจอหลักของแอป ภาพถ่ายจากเซสชนัล่าสุดของคุณ 
จะถูกคัดลอกไปยังโทรศัพท์ของคุณแล้วเปลี่ยนเป็น QuikStory 

3. แตะ QuikStory ของคุณเพื่อดู หากคุณไม่มี Quik App คุณจะได้รบัการเตือนให้
ติดต้ัง

4. ท�าการตัดต่อใด ๆ ตามต้องการใน Quik App

5. บันทึก QuikStory หรอืแชรกั์บเพื่อน ๆ ครอบครวั หรอืผู้ติดตาม
การค้นหาภาพถ่ายท่ีดีท่ีสดุ
อยา่ลมืท�าเครือ่งหมายภาพถ่ายท่ีดท่ีีสดุดว้ยแท็ก HiLight QuikStories จะมองหาแท็ก
เมื่อสรา้งวดิโีอ ซึง่ชว่ยท�าใหม้ัน่ใจวา่จะมชีว่งเวลาพเิศษในเรือ่งราวของคณุ

HERO7 Black ยงัรบัรูเ้วลาท่ีคณุหนัหน้าเขา้กลอ้ง ยิม้ และอ่ืน ๆ กลอ้งจะแท็กภาพถ่าย 
ท่ีขอ้มูลโดยอัตโนมติั เพื่อให ้QuikStories สามารถเลอืกภาพเหลา่น้ีส�าหรบัวดิโีอของคณุ 

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู การเพิ่มแท็ก HiLight (หน้า 24) 

การถ่ายโอนสื่อของคณุ

การถ่ายโอนสื่อของคณุไปยงัคอมพวิเตอร์
คณุสามารถคัดลอกวดิโีอและภาพถ่ายของคณุไปยงัคอมพวิเตอรเ์พื่อการเลน่หรอืตัดต่อได้

การใชแ้อพ Quik เดสก์ท็อป
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรข์องคณุใชง้านระบบปฏิบติัการเวอรช์นัลา่สดุ
2. ดาวน์โหลดและติดต้ังแอพ Quik เดสก์ท็อปจาก gopro.com/apps

3. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุเขา้กับคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ยสาย USB-C ท่ีไดร้บั 

4. เปิดกลอ้งของคณุแลว้ท�าตามขัน้ตอนท่ีปรากฏบนหน้าจอของ Quik App

การถ่ายโอนโดยตรงจากการด์ SD ของคณุ
1. ถอดการด์ SD ออกจากกลอ้ง 

2. ใสก่ารด์ในตัวอ่านการด์ SD หรอือะแดปเตอร์
3. เสยีบปลัก๊ตัวอ่านการด์เขา้กับพอรต์ USB ของคอมพวิเตอรห์รอืเสยีบอะแดปเตอร ์

เขา้กับชอ่งการด์ SD 

4. คัดลอกไฟลล์งในคอมพวิเตอร์

การถ่ายโอนสื่อของคณุ

http://gopro.com/apps
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การอัพโหลดไปยงัระบบคลาวดอั์ตโนมติั 
คณุสามารถอัพโหลดสื่อของคณุขึ้นคลาวดไ์ดโ้ดยอัตโนมติัดว้ยการสมคัรสมาชกิ  
GoPro Plus ท่ีท่ีคณุสามารถดู ตัดต่อ และแชรไ์ดจ้ากอุปกรณ์ใดก็ตาม 

1. ลงทะเบยีนใชง้าน GoPro Plus:

a. ดาวน์โหลด GoPro App มายงัอุปกรณ์เคลื่อนท่ีของคณุจาก  
Apple App Store หรอื Google Play

b. ท�าตามขัน้ตอนท่ีปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกลอ้งของคณุ
c. หากคณุท�าการเชื่อมต่อเป็นครัง้แรก ใหท้�าตามค�าแนะน�าบนจอภาพ 

เพื่อสมคัรสมาชกิ GoPro Plus ไมเ่ชน่น้ัน ใหแ้ตะ  บนหน้าจอการเลอืก 
บนกลอ้ง 

2. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุกับแหลง่จา่ยไฟฟา้ อัพโหลดอัตโนมติัจะเริม่ท�างาน 
เมื่อชารจ์แบตเตอรีเ่ต็ม

หลงัจากการต้ังค่าครัง้แรก กลอ้งของคณุไมจ่�าเป็นต้องเชื่อมต่อกับแอพเพื่อเริม่การ
อัพโหลดอัตโนมติั 

โปรดทราบ: ไฟลเ์ดมิของคณุจะคงอยูบ่นกลอ้งของคณุแมว้า่จะไดส้�ารองไวบ้นคลาวดแ์ลว้

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: หากคณุบนัทึกไฟลไ์วบ้นคอมพวิเตอรแ์อพ Quik เดสก์ท็อป 
จะอัพโหลดไฟลด์งักลา่วโดยอัตโนมติัไปยงับญัช ีGoPro Plus ของคณุ

การถ่ายโอนสื่อของคณุ

การอัพโหลดไปยงัคลาวดด์ว้ยตนเอง 
ถ่ายโอนสื่อของคณุไปยงัคลาวดโ์ดยไมต้่องรอใหก้ลอ้งชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็มก่อน  
(ต้องเชื่อมต่อ GoPro ของคณุกับแหลง่จา่ยไฟ)

1. ลงทะเบยีนใชง้าน GoPro Plus 

2. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุกับแหลง่จา่ยไฟฟา้
3. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
4. แตะ Preferences > Manual Upload (การต้ังค่า > อัพโหลดดว้ยตนเอง) 

การเขา้ถึงสื่อคลาวดข์องคณุ
1. เปิด GoPro App บนอุปกรณ์ของคณุ
2. แตะ  แลว้เลอืกคลาวดเ์พื่อดู ตัดต่อ และแชรเ์น้ือหาของคณุ

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: สรา้ง QuikStory ดว้ยเน้ือหาบนคลาวด์ เปิดแอพ Quik  
แลว้แตะ  จากน้ันเลอืก GoPro Plus

การถ่ายโอนสื่อของคณุ
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การปดิการอัพโหลดอัตโนมติั
คณุสามารถปอ้งกันไมใ่หก้ลอ้งของคณุพยายามอัพโหลดทกุครัง้ท่ีเชื่อมต่อกับแหลง่จา่ยไฟ
และชารจ์แบตเตอรีเ่ต็มแลว้ 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > GoPro Plus > Auto Upload > Upload (การต้ังค่า > 

GoPro Plus > อัพโหลดอัตโนมติั > อัพโหลด)

3. แตะ Off (ปิด)

การเชื่อมต่อเขา้กับเครอืขา่ยไรส้ายต่าง ๆ
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > GoPro Plus > Networks (การต้ังค่า > GoPro Plus > 

เครอืขา่ย)

3. เลอืกเครอืขา่ย เครอืขา่ยท่ีเลอืกไมส่ามารถเป็นเครอืขา่ยท่ีซอ่นไวห้รอืเครอืขา่ยท่ี
ต้องการการยอมรบัในการใชง้านจากผูใ้ชเ้สยีก่อน (เชน่ เครอืขา่ยท่ีใชใ้นโรงแรม)

4. กรอกรหสัเมื่อจ�าเป็น 

5. แตะ  เพื่อบนัทึกเครอืขา่ย

การเปล่ียนการตัง้ค่า GOPRO PLUS 
จดัการการต้ังค่าการอัพโหลดอัตโนมติั ต้ังค่าเครอืขา่ยไรส้ายของคณุ และอ่ืน ๆ
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > GoPro Plus (การต้ังค่า > GoPro Plus) 

โปรดทราบ: จะปรากฏ GoPro Plus ในการต้ังค่าของคณุหลงัจากลงทะเบยีนแลว้

การถ่ายโอนสื่อของคณุ

การใชแ้ดชบอรด์ 
ขณะท่ีกลอ้งของคณุอยูใ่นแนวนอน ใหปั้ดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์และ Preferences 
(การต้ังค่า)

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

คณุสมบติัของแดชบอรด์ 
แดชบอรด์ท�าใหค้ณุสามารถแตะเปิดและปิดการต้ังค่าต่อไปน้ี:

การควบคมุดว้ยเสยีง

เสยีงของกลอ้ง

QuikCapture

การลอ็กหน้าจอ

การตัง้ค่า GoPro ของคณุ
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การตัง้ค่า GoPro ของคณุ

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

สถานะการเชื่อมต่อ
ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อท่ีดา้นบนของแดชบอรด์ 

เปิด GPS อยู่ (สขีาว)

ปิด GPS อยู่ (สเีทา)

GPS ไมพ่รอ้มใช ้(สเีทา)

กลอ้งเชื่อมต่ออยูกั่บ GoPro App (สขีาว)

ไมไ่ดจ้บัคูก่ลอ้งกับ GoPro App (สเีทา) 

ไมไ่ดเ้ชื่อมต่อกลอ้งกับ GoPro App (สเีทา)

เปิดการอัพโหลดอัตโนมติัอยูแ่ละพรอ้มแลว้ (สขีาว)

ปิดการอัพโหลดอัตโนมติัอยู่ (สเีทา) 

เปิดการอัพโหลดอัตโนมติัอยู่ แต่ยงัไมพ่รอ้ม (สเีทา)

การเปล่ียนการตัง้ค่า
Preferences (การต้ังค่า) ใหค้ณุต้ังค่า GoPro ของคณุในแบบท่ีต้องการ 

การเชื่อมต่อ
เปิดการเชื่อมต่อไรส้าย, เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม,่ ต้ังแบนด์ Wi-Fi และอ่ืน ๆ หากต้องการ
เรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู การเชื่อมต่อเขา้กับ GoPro App (หน้า 58) และ การต้ังค่า
ความเรว็การเชื่อมต่อ (หน้า 59) 

ทัว่ไป
สิง่ท่ีคณุพบไดภ้ายใต้การต้ังค่า General (ท่ัวไป) มดีงัต่อไปน้ี:

Beep Volume (ความดงัของเสยีงเตือน) 
เลอืกจาก High (ดงั) (ค่าเริม่ต้น), Med (ปานกลาง), Low (เบา) หรอื Off (ปิด)  
คณุสามารถเปิดหรอืปิดระดบัเสยีงท่ีคณุต้ังโดยใชแ้ดชบอรด์

Default Mode (โหมดเริม่ต้น)
ต้ังค่าโหมดท่ี GoPro จะบนัทึกเมื่อคณุเปิดกลอ้งโดยใชปุ้ม่โหมด  การต้ังค่าน้ี 
ไมม่ผีลใด ๆ ต่อ QuikCapture 

Auto Power Off (ปดิกล้องอัตโนมติั)
เลอืก 5 Min (5 นาที), 15 Min (15 นาที) (ค่าเริม่ต้น), 30 Min (30 นาที) หรอื Never 
(ไมเ่ลย) 

การตัง้ค่า GoPro ของคณุ
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การตัง้ค่า GoPro ของคณุ

LED 
ต้ังใหไ้ฟสถานะใดกะพรบิ เลอืก All On (เปิดท้ังหมด) (ค่าเริม่ต้น), All Off (ปิดท้ังหมด) 
หรอื Front Off (ปิดดา้นหน้า) 

Time and Date (เวลาและวนัท่ี)
ใชเ้พื่อปรบัเวลาและวนัท่ีดว้ยตนเอง ท้ัง 2 สิง่น้ีจะอัพเดตโดยอัตโนมติัเมื่อคณุเชื่อมต่อ
กลอ้งของคณุกับ GoPro App หรอืแอพ Quik เดสก์ท็อป

Date Format (รปูแบบวนัท่ี)
โดยจะต้ังค่ารปูแบบโดยอัตโนมติัอิงตามภาษาท่ีคณุเลอืกท่ีการต้ังค่า คณุยงัสามารถเปลีย่น
ดว้ยตัวเองท่ีน่ี 

Video Compression (การบบีอัดวดิโีอ) 
ต้ังค่ารปูแบบไฟลส์�าหรบัวดิโีอของคณุ เลอืก HEVC (เพื่อลดขนาดไฟล)์ หรอื  
H.264 + HEVC (เพื่อใช ้H.264 เพิม่ความเขา้กันไดกั้บอุปกรณ์ท่ีเก่ากวา่ ในขณะท่ีใช ้
HEVC ส�าหรบัการต้ังค่าขัน้สงู)

การควบคมุดว้ยเสยีง  
เปิดใชง้านการเปิดเครือ่งดว้ยเสยีง เลอืกภาษาการควบคมุดว้ยเสยีงของคณุแลว้ดรูายการ
ค�าสัง่ท้ังหมด 

หนา้จอสมัผสั 
เปิดการลอ็กแนวนอน ต้ัง Screen Saver (ภาพพกัหน้าจอ) แลว้ปรบัความสวา่งของ 
หน้าจอสมัผสั 

โปรดทราบ: ปุม่กลอ้งและการควบคมุดว้ยเสยีงจะยงัใชง้านไดแ้มจ้ะปิดหน้าจอแลว้ก็ตาม 

การตัง้ค่า GoPro ของคณุ

ภมูภิาค
เปิด GPS และต้ังค่า GoPro ใหท้�างานในภมูภิาคของคณุ 

GPS  
เปิด GPS เพื่อติดตามความเรว็ ระยะทาง และอ่ืน ๆ เพิม่สต๊ิกเกอรส์มรรถนะใน  
GoPro App เพื่อแสดงวา่คณุไปไดเ้รว็ ไกล และสงูเท่าใดในวดิโีอของคณุ ส�าหรบัขอ้มูล 
เพิม่เติม และความเขา้กันไดข้องอุปกรณ์พกพา โปรดดู gopro.com/telemetry 

Language (ภาษา) 
เลอืกภาษาท่ีปรากฏบนตัวกลอ้งของคณุ 

Video Format (รปูแบบวดิโีอ) 
เลอืก NTSC ส�าหรบัอเมรกิาเหนือ หรอื PAL หากคณุอยูน่อกอเมรกิาเหนือ การเลอืก 
รปูแบบท่ีเหมาะสมส�าหรบัภมูภิาคของคณุจะชว่ยปอ้งกันไมใ่หก้ะพรบิบน TV/HDTV  
เมื่อคณุเลน่วดิโีอท่ีบนัทึกในรม่

กฎขอ้บงัคับ 
ดใูบรบัรองท้ังหมดของ GoPro ของคณุ

เก่ียวกับ
อัพเดต GoPro ของคณุ และดชูื่อ หมายเลข และเวอรช์นัของซอฟต์แวรข์องกลอ้ง

http://gopro.com/telemetry
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อินพุต/เอาต์พุต 
ต้ังค่าวา่คณุต้องการใชเ้อาต์พุต HDMI ของกลอ้งอยา่งไร และค้นหาการต้ังค่าท่ีถกูต้อง
ส�าหรบัไมโครโฟนภายนอก 

รเีซต็ 
ฟอรแ์มตการด์ SD ของคณุ รเีซต็การต้ังค่าเริม่ต้นของกลอ้งของคณุ รเีซต็เคลด็ลบั 
ของกลอ้ง หรอืท�าการรเีซต็เป็นค่าเริม่ต้นเพื่อลา้งกลอ้งและคืนค่าสูก่ารต้ังค่าเริม่ต้น

การตัง้ค่า GoPro ของคณุ

แมว้า่โอกาสการเกิดปัญหาจะน้อย แต่ HERO7 Black จะแจง้ใหค้ณุทราบเมื่อพบ 
ปัญหาใด ๆ ตัวอยา่งขอ้ความท่ีคณุอาจพบ

อุณหภมูสิงู 
ไอคอนอุณหภมูจิะปรากฏบนหน้าจอสมัผัสหากกลอ้งรอ้นเกินไปและจ�าเป็นต้องลด 
ความรอ้นกลอ้งของคณุถกูออกแบบมาใหรู้จ้กัเมื่อเกิดความเสีย่งจากความรอ้นสงู  
และจะปิดการท�างานเมื่อจ�าเป็น ควรวางกลอ้งท้ิงไวใ้หเ้ยน็ลงก่อนใชง้านใหมอี่กครัง้ 

โปรดทราบ: อุณหภมูท่ีิสงูจะท�าใหก้ลอ้งของคณุใชพ้ลงังานเพิม่ขึ้นและใชแ้บตเตอรี ่
หมดเรว็ขึ้น

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: การถ่ายวดิโีอความละเอียดและเฟรมเรตสงูจะท�าใหก้ลอ้งรอ้น 
เรว็ขึ้น โดยเฉพาะในสภาพอากาศรอ้น พยายามสลบัเป็นความละเอียดและเฟรมเรตต�า่จะชว่ย
ลดความเสีย่งจากความรอ้นสงูได้

ขอ้ความท่ีส�าคัญต่าง ๆ
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ขอ้ความท่ีส�าคัญต่าง ๆ

การซอ่มแซมไฟล์ 
HERO7 Black จะซอ่มแซมไฟลท่ี์เสยีหายโดยอัตโนมติั ไฟลอ์าจไดร้บัความเสยีหายหากเกิด
พลงังานสะดดุขณะบนัทึกหรอืหากมปัีญหาในการบนัทึกไฟล์ จะปรากฏไอคอนซอ่มแซมไฟล์
บนหน้าจอสมัผสัขณะท่ีการซอ่มแซมด�าเนินอยู ่กลอ้งจะบอกใหค้ณุทราบเมื่อซอ่มแซมเสรจ็
และผลการซอ่มแซม 

การด์หนว่ยความจ�าเต็ม
กลอ้งจะบอกใหค้ณุทราบเมื่อการด์ SD ของคณุเต็ม คณุต้องยา้ยหรอืลบบางไฟลห์ากคณุ
ต้องการบนัทึกต่อ

การรสีตารท์ GOPRO ของคณุ 
หากกลอ้งของคณุไมต่อบสนอง ใหก้ดปุ่มโหมด  ค้างไว ้10 วนิาที น่ีจะเป็นการรสีตารท์
กลอ้งของคณุ จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงการต้ังค่าของคณุ

เรยีกคืนการตัง้ค่าทัง้หมดใหเ้ปน็ค่าเริม่ต้น
ตัวเลอืกน้ีจะรเีซต็การต้ังค่าท้ังหมดในกลอ้งของคณุใหก้ลบัไปเป็นค่าเริม่ต้น ยกเวน้ชื่อและ
รหสัผา่น ภาษา และรปูแบบวดิโีอของกลอ้งของคณุ

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Reset > Reset Defaults (การต้ังค่า > รเีซต็ >  

รเีซต็เป็นค่าเริม่ต้น) 

การรเีซต็การเชื่อมต่อ
ตัวเลอืกน้ีจะลา้งการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคณุ และรเีซต็รหสัผา่นของกลอ้งดว้ย การรเีซต็
การเชื่อมต่อหมายความวา่คณุจะต้องเชื่อมต่อ อุปกรณ์ใหมท้ั่งหมด 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Connections > Reset Connections (การต้ังค่า >  

การเชื่อมต่อ > รเีซต็การเชื่อมต่อ)

การรเีซต็เคล็ดลับกล้อง 
ต้องการดเูคลด็ลบักลอ้งอีกครัง้หรอืไม ่วธิดีท้ัูงหมดจากจุดเริม่ต้น
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Reset > Reset Camera Tips (การต้ังค่า > รเีซต็ > 

เซต็เคลด็ลบักลอ้ง) 

การรเีซต็กล้อง
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การรเีซต็กล้อง

การเรยีกคืนการตัง้ค่าจากโรงงาน
ตัวเลอืกน้ีจะเรยีกคืนการต้ังค่าเดมิท้ังหมดของกลอ้งของคณุ ลา้งการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ท้ังหมด และยกเลกิการลงทะเบยีนกลอ้งของคณุจาก GoPro Plus ตัวเลอืกน้ีมปีระโยชน์ 
เมื่อคณุต้องการยกกลอ้งใหเ้พื่อนและต้องการรเีซต็กลอ้ง ใหก้ลบัไปอยูใ่นสภาพแรกเริม่ 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Reset> Factory Reset (การต้ังค่า > รเีซต็ >  

รเีซต็เป็นค่าจากโรงงาน) 

โปรดทราบ: การเรยีกคืนเป็นการต้ังค่าจากโรงงานจะไม่ลบเน้ือหาใด ๆ จากการด์ SD 
ของคุณ และไม่มีผลใด ๆ ต่อซอฟต์แวรก์ล้องของคุณ

การติดตัง้ GoPro ของคณุ

อุปกรณย์ดึกล้อง
1. The Frame

2. สลกัยดึกลอ้ง 
 

3. สกรหูวัแมม่อื
4. ฐานยดึพรอ้มแผ่นกาวติด 

พื้นผิวโค้งและพื้นผวิเรยีบ

4

1 2

3
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การใช ้THE FRAME  
ใช ้The Frame ในการยดึกลอ้งของคณุกับตัวยดึกลอ้ง GoPro 

1. ปลดลอ็กสลกัแลว้เปิดฝา
2. เลื่อนกลอ้งของคณุเขา้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งของคณุแนบสนิทกับขอบดา้นหน้า

ของ The Frame 

3. ปิดฝา
4. ลอ็กสลกัใหเ้ขา้ท่ี 

การติดตัง้ GoPro ของคณุ การติดตัง้ GoPro ของคณุ

ติดตัง้กล้องของคณุเขา้กับตัวยดึกล้อง
เมื่อกลอ้งของคณุอยูใ่น The Frame แลว้ คณุก็พรอ้มท่ีจะติดต้ัง ขึ้นอยูกั่บตัวยดึท่ีคณุใช ้
คณุจะใชส้ลกัยดึกลอ้ง หรอืยดึ The Frame เขา้กับตัวยดึกลอ้งโดยตรง 

ดู เคลด็ลบัการยดึกลอ้ง (หน้า 79) ส�าหรบัเคลด็ลบัการใชตั้วยดึกลอ้งแบบกาว

1. เชื่อมต่อขายึดบน The Frame กับขายึดบนสลักยึด 

2. ยึด The Frame เข้ากับสลักยึดกล้องด้วยสกรูหวัแม่มือ 
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การติดตัง้ GoPro ของคณุ

เคล็ดลับการยดึกล้อง 
ท�าตามแนวทางเหลา่น้ีเมื่อท�าการติดแผ่นกาวส�าหรบัยดึกับหมวกกันน็อค ยานพาหนะ และ
อุปกรณ์ต่าง :ๆ

• ติดต้ังท่ียดึอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงก่อนใชง้าน
• ตัดต้ังท่ียดึบนพื้นผิวเรยีบเท่าน้ัน จะติดยดึไดไ้มด่กัีบพื้นผวิท่ีมรีพูรนุหรอืขรขุระ
• ออกแรงกดท่ียดึใหเ้ขา้ท่ีอยา่งแน่นหนา ใหม้ัน่ใจวา่กาวสมัผสักับพื้นผวิอยา่งเต็มท่ี
• ใหใ้ชกั้บพื้นผวิสะอาดและแหง้เท่าน้ัน ขีผ้ึ้ง น�า้มนั ดนิ หรอืเศษวสัดอ่ืุน ๆ จะลดแรง 

ยดึติด และกลอ้งอาจหลดุออกได้
• ติดตัวยดึในสภาวะอุณหภมูหิอ้ง กาวจะท�างานไดไ้มด่ใีนสภาพแวดลอ้มท่ีหนาวหรอืชื้น 

หรอืบนพื้นผวิท่ีเยน็หรอืชื้น
• ตรวจสอบขอ้บงัคับและกฎหมายของรฐัและในท้องถิน่เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การติดต้ังกลอ้ง 

กับอุปกรณ์ (เชน่ อุปกรณ์ลา่สตัว)์ น้ันไดร้บัอนุญาต ปฏิบติัตามกฎระเบยีบท่ีจ�ากัด 
การใชง้านอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกสห์รอืกลอ้งอยูเ่สมอ

ค�าเตือน: เพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจบ็ อยา่ใชส้ายคล้องเมื่อท�าการยดึกล้องกับ
หมวกนริภัย อยา่ติดตัง้กล้องบนสกีหรอืสโนวบ์อรด์โดยตรง

ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับอุปกรณ์ยดึ ไปท่ี gopro.com

การติดตัง้ GoPro ของคณุ

3. การติดต้ังสลักยึดกล้องเข้ากับขายึด
a. หมุนจุกสลกัยดึกลอ้งขึ้น
b. เลื่อนตัวสลกัยดึกลอ้งเขา้ไปในขายดึใหเ้ขา้ท่ีจนเกิดเสยีงคลกิ
c. ดนัสลกัลงใหอ้ยูใ่นแนวราบเดยีวกับสลกัยดึกลอ้ง

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุอาจต้องการใหก้ลอ้งของคณุอยูใ่น The Frame  
แมว้า่จะไมไ่ดย้ดึอยูก็่ตาม The Frame จะชว่ยปกปอ้งกลอ้งของคณุเพิม่ขึ้นเลก็น้อย 
ในกรณีท่ีท�าตก 

http://gopro.com
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ค�าเตือน: ใชห้มวกท่ีตรงกับมาตรฐานการใชง้านอยา่งปลอดภัย หากคณุใชห้มวก
หรอืสายยดึ GoPro 

เลือกหมวกนริภัยท่ีเหมาะสมกับกีฬาท่ีคณุเล่นหรอืกิจกรรมท่ีคณุท�า และ 
ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่คณุสวมหมวกนริภัยไดอ้ยา่งพอดี ตรวจสอบวา่หมวกนิรภัย
ของคณุอยูใ่นสภาพดี และปฏิบติัตามค�าแนะน�าดา้นการใชง้านท่ีปลอดภัย 
ของผูผ้ลิตเสมอ 

แทนท่ีหมวกนริภัยใด ๆ ท่ีถกูกระทบกระแทกรุนแรง ไมม่หีมวกนิรภัยใดสามารถ
ปอ้งกันอาการบาดเจบ็ได้ในทกุอุบติัเหตุ ปลอดภัยไวก่้อน

การใช ้GOPRO ของคณุกับน�า้
HERO7 Black สามารถกันน�า้ไดล้กึ 10 เมตร เมื่อปิดฝา ไมต้่องใชก้รอบเพิม่เติมใด ๆ  
ในการใชง้านขณะด�าน�า้ 

หน้าจอสมัผสัไดร้บัการออกแบบมาใหใ้ชง้านในท่ีเปียกได้ แต่อาจต้องเชด็น�า้ออกถ้ามปัีญหา
ในการตรวจจบัค�าสัง่ของคณุ นอกจากน้ี คณุยงัสามารถใชง้านปุ่มต่าง ๆ ของกลอ้งใต้น�า้ได ้
หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู การใชง้านปุม่กด (หน้า 21)

โปรดทราบ: ตัว The Frame ไมไ่ดเ้พิม่คณุสมบติักันน�า้ใด ๆ ใหแ้ก่กลอ้ง

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ใชส้ายคลอ้งกลอ้งและ Floaty (จ�าหน่ายแยกต่างหาก)  
เพื่อท�าใหก้ลอ้งของคณุลอยน�า้ไดห้ากหลดุออกจากท่ียดึ 

เมื่อต้องการบนัทึกภาพการผจญภัยสดุระทึกท่ีด�าดิง่ลงไป 60 ม.  
เลอืก GoPro Super Suit (กรอบปกปอ้งและกรอบด�าน�า้ลกึ) ท่ีจ�าหน่ายแยกต่างหาก

ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับสายคลอ้งกลอ้ง, Floaty และ Super Suit  
ไปท่ี gopro.com 

การติดตัง้ GoPro ของคณุ

อาจมบีางครัง้ท่ีคณุต้องการน�าฝากลอ้งออก เชน่ เมื่อคณุต้องการชารจ์ขณะท่ีอยูใ่น  
The Frame 

ค�าเตือน: เปิดฝาในท่ีแหง้และปราศจากฝุ่นเท่านัน้ กล้องจะไมกั่นน�า้เมื่อเปิด
หรอืน�าฝาออก 

การถอดฝาขา้ง
1. กดปุม่ปลดลอ็กค้างไวแ้ละเลื่อนเพื่อเปิดฝา
2. ดงึฝาออก 

การถอดฝาขา้ง

http://gopro.com
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การติดฝาขา้งเขา้กับตัวกล้องใหม่
1. กดปุม่ปลดลอ็กค้างไวแ้ละยดืสลกับนฝาออก
2. กดสลกัดงักลา่วใหเ้ขา้กับแถบสเีงินเลก็ ๆ บนตัวกลอ้ง

การถอดฝาขา้ง

ท�าตามค�าแนะน�าเหลา่น้ีเพื่อใหไ้ดซ้ึง่ประสทิธภิาพสงูสดุจากกลอ้งของคณุ:

• GoPro ของคณุสามารถกันน�า้ได้ 10 เมตร โดยไมต้่องใชก้รอบใด ๆ ตรวจสอบใหม้ัน่ใจ
วา่ฝาปิดสนิทเรยีบรอ้ย ก่อนจะใชก้ลอ้งในน�า้ โคลน หรอืทราย 

• ก่อนปิดฝา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซลีปอ้งกันเครือ่งนัน้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง  
เชด็ท�าความสะอาดซลีดว้ยผ้าหากจ�าเป็น

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ GoPro ของคณุแหง้และสะอาดก่อนเปิดฝา ลา้งกลอ้งใหส้ะอาด
ดว้ยน�า้จากน้ันเชด็ดว้ยผา้ใหแ้หง้หากจ�าเป็น

• ถ้ามคีราบทรายหรอืเศษฝุ่นเกาะแน่นอยูต่รงบรเิวณ จุม่ตัวกลอ้งของคณุลงในน�า้อุ่น
ประมาณ 15 นาที แลว้ลา้งท�าความสะอาดคราบเหลา่น้ันออกเสยีก่อนท่ีจะเปิดฝากลอ้ง

• เพื่อคณุภาพเสยีงท่ีดท่ีีสดุ ใหเ้ขยา่กลอ้งหรอืเปา่ท�าความสะอาดรไูมโครโฟนใหป้ราศจาก
น�า้หรอืฝุ่นละออง หา้มใชล้มอัดอากาศเพื่อเปา่เขา้ไปในรไูมโครโฟน เพราะอาจท�าใหเ้ยื่อหุม้
กันน�า้ภายในไดร้บัความเสยีหาย

• หลงัจากใชง้านกลอ้งในน�า้เค็มทกุครัง้ ใหล้า้งกลอ้งของคณุในน�า้สะอาดแลว้เชด็ใหแ้หง้
ดว้ยผ้าเน้ือนุ่ม

• ฝาครอบเลนสน้ั์นท�าจากกระจกท่ีแขง็แกรง่เป็นอยา่งยิง่ แต่ก็สามารถเกิดรอยขดีขว่น
หรอืรา้วได้ เชด็ท�าความสะอาดดว้ยผา้อ่อนนุ่มปราศจากฝุ่น 

• หากมเีศษฝุ่นติดอยูร่ะหวา่งเลนสกั์บแหวนรดัขอบ ใหล้า้งดว้ยน�า้หรอืใชล้มเป่าไลเ่ศษฝุ่น
น้ันออก หา้มใชว้สัดใุด ๆ แคะตรงบรเิวณเลนสโ์ดยเดด็ขาด

การบ�ารงุรกัษา



84 85

การยดือายุการใชง้านแบตเตอรีใ่หส้งูสดุ
จะมขีอ้ความเตือนแบตเตอรีต่�า่บนหน้าจอสมัผสัเมื่อระดบัแบตเตอรีเ่หลอืน้อยกวา่ 10% 

เมื่อพลงังานแบตเตอรีห่มดขณะบนัทึกวดิโีอ กลอ้งของคณุจะหยุดการบนัทึก บนัทึกวดิโีอ 
และปิดตัวเอง

วธิกีารท่ีคณุสามารถท�าไดเ้พื่อยดือายุการใชง้านแบตเตอรีใ่หส้งูท่ีสดุ:

• ถ่ายวดิโีอดว้ยเฟรมเรตและความละเอียดท่ีน้อยลง
• ปิด Protune

• ใชภ้าพพกัหน้าจอและปรบัความสวา่งหน้าจอ
• ปิด GPS

• ปิดการเชื่อมต่อแบบไรส้าย
• ปรบัการต้ังค่าต่อไปน้ี:

• QuikCapture (หน้า 22)

• ปิดกลอ้งอัตโนมติั (หน้า 67)

การบนัทึกเมื่อเสยีบปลักเขา้กับแหล่งจา่ยไฟ
คณุสามารถใชส้าย USB-C ท่ีมาพรอ้มกับกลอ้งในการบนัทึกวดิโีอและภาพถ่ายไดใ้นขณะท่ี
กลอ้งของคณุเสยีบอยูกั่บเครือ่งชารจ์ USB, GoPro Supercharger, เครือ่งชารจ์อ่ืน ๆ 
ของ GoPro หรอืชุดพลงังานแบบพกพา GoPro เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรบัการบนัทึกวดิโีอท่ีมี
ความยาวและเหตกุารณ์ไทมแ์ลป็ส์

แมว้า่คณุจะเชื่อมต่อกลอ้งอยู่ แบตเตอรีจ่ะไมถ่กูชารจ์ขณะบนัทึก กลอ้งจะเริม่ชารจ์ 
เมื่อคณุหยุดบนัทึก ทวา่คณุไมส่ามารถบนัทึกขณะชารจ์ดว้ยคอมพวิเตอร์

โปรดทราบ: กลอ้งของคณุจะไมกั่นน�า้ขณะท่ีท�าการชารจ์เน่ืองจากฝาของกลอ้งน้ันเปิดอยู่

ขอ้มูลแบตเตอรี่

ค�าเตือน: การชารจ์ดว้ยท่ีชารจ์ติดผนงัท่ีไมใ่ชข่อง GoPro อาจท�าใหแ้บตเตอรี่
ของกล้องไดร้บัความเสยีหาย และอาจท�าใหเ้กิดไฟไหมห้รอืการรัว่ นอกเหนอืจาก
ท่ีชารจ์ Supercharger ของ GoPro (มจี�าหนา่ยแยกต่างหาก) แล้ว ใหใ้ชท่ี้
ชารจ์ดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้: Output 5V 1A หากคณุไมท่ราบแรงดนัและกระแสไฟ
ของเครื่องชารจ์ของคณุ ใหใ้ชส้าย USB ท่ีแถมมาใหใ้นการชารจ์กล้องของคณุ
ดว้ยคอมพวิเตอร์

การใชง้านและการเก็บรกัษาแบตเตอรี่
HERO7 Black น้ันเต็มไปดว้ยสว่นประกอบท่ีละเอียดอ่อน รวมถึงแบตเตอรี ่หลกีเลีย่ง 
ไมใ่หก้ลอ้งสมัผสักับอุณหภมูริอ้นหรอืเยน็ อุณหภมูท่ีิรอ้นหรอืเยน็มากอาจท�าใหอ้ายุ 
การท�างานของแบตเตอรีน้ั่นสัน้ลง หรอือาจท�าใหก้ลอ้งของคณุไมส่ามารถท�างานไดป้กติ
ชัว่คราว หลกีเลีย่งการเปลีย่นแปลงของอุณหภมูหิรอืความชื้นอยา่งรวดเรว็ เน่ืองจาก 
อาจเกิดการควบแน่นภายในกลอ้งได ้

อยา่ท�าใหก้ลอ้งของคณุแหง้ดว้ยการใชแ้หลง่พลงังานความรอ้นภายนอกอยา่งไมโครเวฟ
หรอืไดรเ์ปา่ผม ความเสยีหายท่ีเกิดขึ้นกับกลอ้งหรอืแบตเตอรีอั่นเกิดจากการสมัผัสกับ
ของเหลวภายในกลอ้งน้ันไมอ่ยูภ่ายใต้การรบัประกัน

หา้มจดัเก็บแบตเตอรีไ่วร้ว่มกับวตัถท่ีุเป็นโลหะ เชน่ เหรยีญ กญุแจ หรอืสรอ้ยคอ  
อาจเกิดไฟไหมข้ึ้นไดห้ากขัว้ของแบตเตอรีไ่ดส้มัผสัเขา้กับวตัถท่ีุเป็นโลหะ

หา้มท�าการดดัแปลงกลอ้งของคณุโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต การกระท�าดงักลา่วอาจลด
ประสทิธภิาพความปลอดภัย ฝ่าฝืนกฎระเบยีบขอ้บงัคับ และอาจท�าใหก้ารรบัประกันเป็นโมฆะ 

โปรดทราบ: ความจุของแบตเตอรีจ่ะลดลงเมื่อใชง้านในสภาพอากาศเยน็ ซึง่จะสง่ผลกระทบ
เป็นพเิศษต่อแบตเตอรีเ่ก่า ดงัน้ัน หากใชง้านในพื้นท่ีท่ีมอุีณหภมูติ�า่เป็นประจ�า โปรดเปลีย่น
แบตเตอรีท่กุปีเพื่อสมรรถนะการท�างานท่ีดท่ีีสดุ

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ชารจ์กล้องของคุณจนเต็มก่อนจดัเก็บเพื่อยืดอายุการใชง้าน 
แบตเตอรีใ่หสู้งสุด 

ขอ้มูลแบตเตอรี่
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ขอ้มูลแบตเตอรี่

ค�าเตือน: หา้มท�าตก แยกชิน้สว่น เปดิดู ทบุ งอ ท�าใหผ้ดิรูป เจาะรู ตัดใหเ้ปน็ชิน้ 
ใชค้ล่ืนไมโครเวฟ เผา หรอืทาสตัีวกล้องหรอืแบตเตอรีข่องคณุโดยเดด็ขาด  
หา้มเสยีบสิง่แปลกปลอมเขา้ไปในชอ่งวา่งใด ๆ ของกล้อง เชน่ พอรต์ USB-C 
อยา่ใชก้ล้องของคณุท่ีได้รบัความเสยีหาย เชน่ กล้องท่ีแตกรา้ว ถกูเจาะ  
หรอืเสยีหายจากน�า้ การแยกชิน้สว่นหรอืเจาะแบตเตอรีภ่ายใน อาจก่อใหเ้กิด 
ไฟลกุไหมห้รอืการระเบดิได้

การท้ิงแบตเตอรี่
แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนท่ีชารจ์ไฟใหมไ่ดส้ว่นใหญ่ไดร้บัการจดัวา่เป็นของเสยีท่ีไมม่อัีนตราย
และปลอดภัยในการท้ิงรว่มกับระบบการก�าจดัขยะท่ัวไป กฎหมายในหลายภมูภิาค 
ก�าหนดใหร้ไีซเคิลแบตเตอรี ่ตรวจสอบกฎหมายในพื้นท่ีของคณุเสยีก่อน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 
คณุสามารถท้ิงแบตเตอรีช่ารจ์ใหมไ่ดน้ี้รว่มกับการท้ิงขยะธรรมดาได้ เพื่อการก�าจดั 
แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนไดอ้ยา่งปลอดภัย หุม้บรเิวณขัว้ของแบตเตอรีด่ว้ยเทปกาวหรอื
เทปพนัสายไฟเพื่อปอ้งกันไมใ่หข้ัว้ดงักลา่วสมัผัสกับโลหะอ่ืน ๆ อันจะท�าใหเ้กิดไฟไหมข้ณะ
ท�าการขนสง่ได้

อยา่งไรก็ตาม แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนมวีสัดท่ีุสามารถรไีซเคิลได้ และไดร้บัการยอมรบั
ส�าหรบัการรไีซเคิลโดย Battery Recycling Program ของ Rechargeable Battery 
Recycling Corporation (RBRC) เราแนะน�าใหค้ณุเขา้ไปดู Call2Recycle  
ไดท่ี้ call2recycle.org หรอืโทร 1-800-BATTERY ส�าหรบัพื้นท่ีอเมรกิาเหนือ  
เพื่อค้นหาสถานท่ีรไีซเคิลใกลตั้วคณุ

หา้มเผาแบตเตอรีโ่ดยเดด็ขาด เพราะอาจท�าใหเ้กิดการระเบดิได้

ค�าเตือน: ใชแ้บตเตอรีส่�ารองส�าหรบักล้อง GoPro ของคณุเท่านัน้

ฉันเปิดกล้อง GOPRO ไมไ่ด้
ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ GoPro ของคณุน้ันไดร้บัการชารจ์ไฟแลว้ ดู การชารจ์ (หน้า 10)  
ถ้าการชารจ์แบตเตอรีไ่มท่�างาน ใหล้องรสีตารท์กลอ้ง ดู การรสีตารท์ GoPro ของคณุ 
(หน้า 73)

GOPRO ของฉันไมต่อบสนองเมื่อฉันกดปุม่
ดู การรสีตารท์ GoPro ของคณุ (หน้า 73)

การเปดิชมผลงานในคอมพวิเตอรข์องฉันติดขดั
การเปิดชมผลงานท่ีติดขดัมกัจะไมไ่ดเ้กิดจากปัญหาท่ีตัวไฟล์ หากภาพวดิโีอของคณุ 
มกีารกระโดดขา้ม หน่ึงในเหตผุลเหลา่น้ีมกัเป็นสาเหต:ุ

• คอมพวิเตอรไ์มส่ามารถท�างานไดกั้บไฟล์HEVC ทดลองดาวน์โหลดแอพ Quik  
เดสก์ท็อปเวอรช์นัลา่สดุไดฟ้รท่ีี gopro.com/apps

• คอมพวิเตอรข์องคณุไมม่คีณุสมบติัตามขอ้ก�าหนดขัน้ต�า่ส�าหรบัซอฟต์แวรท่ี์คณุ 
ใชเ้ลน่วดิโีอ

ฉันลืมชื่อผูใ้ชห้รอืรหสัผา่นของกล้อง
ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์ จากน้ันแตะ Preferences > Connections >  
Camera Info (การต้ังค่า > การเชื่อมต่อ > ขอ้มูลกลอ้ง) 

ฉันไมท่ราบวา่ฉันมซีอฟต์แวรเ์วอรช์นัอะไร 
ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์ จากน้ันแตะ Preferences > About > Camera Info 
(การต้ังค่า > เก่ียวกับ > ขอ้มูลกลอ้ง) 

ฉันหาหมายเลขของกล้องไมเ่จอ 
หมายเลขของกลอ้งถกูพมิพอ์ยูข่า้งในชอ่งแบตเตอรีข่องกลอ้ง คณุยงัสามารถดไูดด้ว้ย
การปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์ จากน้ันแตะ Preferences > About > Camera Info 
(การต้ังค่า > เก่ียวกับ > ขอ้มูลกลอ้ง)

สามารถอ่านค�าตอบเพิม่เติมส�าหรบัค�าถามท่ีพบบอ่ยอ่ืน ๆ ไดท่ี้ gopro.com/help

วธิกีารแก้ไขปัญหา

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/help
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ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ

ความละเอียดของวดีิโอ (RES) 
ความละเอียดของวดิโีอน้ันอ้างอิงจากจ�านวนเสน้ตามแนวนอนท่ีใชใ้นแต่ละเฟรมของวดิโีอ 
วดิโีอ 1080p ประกอบดว้ยเสน้แนวนอน 1080 เสน้ แต่ละเสน้มคีวามกวา้ง 1920 พกิเซล 
วดิโีอ 4K ประกอบดว้ยเสน้แนวนอน 3840 เสน้ แต่ละเสน้มคีวามกวา้ง 2160 พกิเซล 
เน่ืองจากการมเีสน้มากขึ้นหมายถึงความละเอียดท่ีเพิม่ขึ้น ระดบั 4K จงึใหภ้าพละเอียด
มากกวา่ท่ี 1080p 

ความละเอียดวดิโีอ ใชง้านไดเ้หมาะกับ

4K
วดิโีอความละเอียดสงูสดุของเรา แนะน�าใหใ้ชคู้กั่บ 
ขาต้ังกลอ้ง หรอืการบนัทึกอยูกั่บท่ี สามารถใชบ้นัทึก 
ภาพน่ิง 8MP จากวดิโีอ 

4K 4:3
วดิโีอความละเอียดสงูสดุของเรา สดัสว่นภาพแบบสงู 4:3 
จะบนัทึกฉากไดม้ากกวา่ภาพ 16:9 เหมาะส�าหรบัภาพวดิโีอ
มุมมอง

2.7K
วดิโีอความละเอียดสงู 16:9 มคีณุภาพระดบัภาพยนตร ์
อันน่าท่ึง ก่อใหเ้กิดผลงานระดบัมอือาชพี 

2.7K 4:3
เหมาะส�าหรบัการถ่ายภาพมุมมองความละเอียดสงูท่ียดึ
กลอ้งกับรา่งกายและติดกับอุปกรณ์ พรอ้มท้ังการเลน่ 
แบบสโลวโ์มชนัท่ีไหลลื่น

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ

ความละเอียดวดิโีอ ใชง้านไดเ้หมาะกับ

1440p
สดัสว่นภาพแบบสงู 4:3 เหมาะกับเฟรมมากกวา่ท่ี 1080p 
เหมาะส�าหรบัการบนัทึกการเคลื่อนไหวท่ีรวดเรว็ ภาพถ่าย 
มุมมอง และการแชรไ์ปยงัโซเชยีลมเีดยี

1080p

เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรบัการถ่ายภาพทกุรปูแบบและการแชร ์
ไปยงัโซเชยีลมเีดยี ตัวเลอืกท่ีสงู 240 fps และ 120 fps  
จะชว่ยใหใ้ชซู้เปอรส์โลวโ์มชนัไดใ้นระหวา่งการตัดต่อ 
ใชไ้ดใ้นขอบเขตการเหน็ท้ังหมด

960p
รวมสดัสว่นภาพแบบสงู 4:3 กับการบนัทึก 240 fps และ 
120 fps ส�าหรบัการเลน่แบบซูเปอรส์โลวโ์มชนัอันน่าต่ืนตา 

720p
รวมตัวเลอืก 240 fps ส�าหรบัการบนัทึกวดิโีอเฟรมเรตสงู 
ท่ีสามารถเลน่บนอุปกรณ์ท่ีเก่ากวา่ได ้
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ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ

แผนภาพน้ีจะเปรยีบเทียบขนาดเฟรมของแต่ละความละเอียด:

4K
2.7K 4:3

2.7K
1440p

1080p
960p

4K 4:3

720p

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพท์ คอมพวิเตอร ์หรอืทีวขีองคณุ
รองรบัการต้ังค่าท่ีเลอืก โดยเฉพาะเมื่อคณุใชค้วามละเอียดและเฟรมเรตระดบัสงู

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ

เฟรมต่อวนิาที (FPS) 
เฟรมต่อวนิาที หมายถึงจ�านวนเฟรมท่ีบนัทึกในแต่ละวนิาทีของวดิโีอ ค่า FPS ท่ีสงูกวา่ 
(60, 120 หรอื 240) จะดกีวา่ในการบนัทึกภาพท่ีมกีารเคลื่อนไหวรวดเรว็ คณุยงัสามารถ 
ใชภ้าพวดิโีอ fps สงูส�าหรบัการเลน่แบบสโลวโ์มชนั

ความละเอียด + FPS  
วดิโีอความละเอียดสงูกวา่จะบนัทึกรายละเอียดและความคมชดัไดม้ากกวา่ แต่มกัใชไ้ดกั้บ
ค่า fps ท่ีต�า่ 

วดิโีอความละเอียดต�า่จะบนัทึกรายละเอียดและความคมชดัไดน้้อยกวา่ แต่สามารถถ่าย 
ดว้ยค่า FPS ท่ีสงูกวา่ 

เมื่อเลอืกความละเอียดท่ีหน้าจอ RES | FPS เฟรมเรตท้ังหมดท่ีใชไ้ดส้�าหรบัความละเอียด 
ท่ีคณุเลอืกจะแสดงเป็นตัวหนังสอืสขีาว เฟรมเรตท่ีใชไ้มไ่ดจ้ะเป็นสเีทา 
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ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ

สดัสว่นภาพ 
สดัสว่นภาพหมายถึงความกวา้งและความสงูของภาพ HERO7 Black ถ่ายภาพวดิโีอและ
ภาพถ่ายดว้ยสดัสวนความสงูสองอยา่งคือ 

4:3 
รปูแบบสงู 4:3 จะบนัทึกฉากไดม้ากกวา่รปูแบบจอกวา้ง 16:9 เหมาะส�าหรบัเซลฟี่และ 
ภาพวดิโีอมุมมอง 

16:9 
น่ีคือรปูแบบมาตรฐานท่ีใชส้�าหรบั HDTV และโปรแกรมตัดต่อ รปูแบบจอกวา้งน้ีเหมาะ
ส�าหรบัการถ่ายภาพวดิโีอละครภาพยนตร์

โปรดทราบ: แถบสดี�าจะปรากฏท่ีท้ังสองดา้นของหน้าจอเมื่อเลน่ภาพวดิโีอ 4:3 บน HDTV 

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ

ขอบเขตการมองเหน็ (วดิโีอ) 
ขอบเขตการมองเหน็หมายความวา่กลอ้งของคณุจะบนัทึกฉากไดม้ากเพยีงใด ส�าหรบัโหมด
วดิโีอ SuperView จะบนัทึกไดม้ากท่ีสดุ ในขณะท่ี Linear (ลเินียร)์ จะบนัทึกไดน้้อยท่ีสดุ

FOV ใชง้านไดเ้หมาะกับ

SuperView

ขอบเขตการมองเหน็ท่ีน่าต่ืนตาท่ีสดุในโลกคือ SuperView 
ท่ีสามารถขยายเน้ือหา 4:3 ใหพ้อดกัีบหน้าจอ 16:9 ได ้
แนะน�าใหใ้ชส้�าหรบัการบนัทึกแบบยดึกลอ้งติดกับรา่งกายและ
ติดกับอุปกรณ์ 

Wide (กวา้ง) (ค่าเริม่ต้น)
ขอบเขตการมองเหน็ขนาดใหญ่ใชไ้ดด้สี�าหรบัการถ่าย 
การเคลื่อนไหว ซึง่คณุต้องการบนัทึกใหไ้ดม้ากท่ีสดุในเฟรม 

Linear (ลเินียร)์

ขอบเขตการมองเหน็ระดบักลาง ซึง่จะขจดัเอฟเฟกต์ 
ฟชิอายท่ีพบใน SuperView และ Wide (กวา้ง)  
เหมาะส�าหรบัภาพวดิโีอจากมุมสงูและเมื่อใดก็ตามท่ีคณุ
ต้องการมุมมองแบบดัง้เดมิ

โปรดทราบ: เฉพาะขอบเขตการเหน็ท่ีเขา้กันไดกั้บความละเอียดและเฟรมเรตท่ีคณุเลอืก
เท่าน้ันท่ีจะใชไ้ด้
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การตัง้ค่าวดิโีอ HERO7 BLACK
น่ีคือขอ้สรุปความละเอียดวดิโีอของกลอ้งรว่มกับ fps, FOV และสดัสว่นภาพท่ีใชส้�าหรบั
แต่ละค่าความละเอียด

ความละเอียด
วดิโีอ (RES)

FPS 
(NTSC/
PAL)*

FOV ความละเอียด
หนา้จอ

สดัสว่น
จอภาพ

4K 60/50 Wide (กวา้ง) 3840x2160 16:9

4K 
30/25 
24/24

Wide (กวา้ง), 
SuperView

3840x2160 16:9

4K 4:3
30/25 
24/24 Wide (กวา้ง) 4096x3072 4:3

2.7K 120/100 Wide (กวา้ง) 2704x1520 16:9

2.7K
60/50 
30/25 
24/24

Linear (ลเินียร)์, 
Wide (กวา้ง), 
SuperView

2704x1520 16:9

2.7K 4:3 60/50 Wide (กวา้ง) 2704x2028 4:3

2.7K 4:3
30/25 
24/24

Linear (ลเินียร)์,  
Wide (กวา้ง)

2704x2028 4:3

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ

ความละเอียด
วดิโีอ (RES)

FPS 
(NTSC/
PAL)*

FOV ความละเอียด
หนา้จอ

สดัสว่น
จอภาพ

1440p 120/100 Wide (กวา้ง) 1920x1440 4:3

1440p
60/50 
30/25 
24/24

Linear (ลเินียร)์,  
Wide (กวา้ง)

1920x1440 4:3

1080p 240/200 Wide (กวา้ง) 1920x1080 16:9

1080p

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

Linear (ลเินียร)์,  
Wide (กวา้ง), 
SuperView

1920x1080 16:9

960p
240/200 
120/100 Wide (กวา้ง) 1280x960 4:3

720p 240/200 Wide (กวา้ง) 1280x720 16:9

720p 60/50 Linear (ลเินียร)์,  
Wide (กวา้ง)

1280x720 16:9

*NTSC และ PAL หมายถึงรูปแบบของวดิโีอ ซึง่ขึ้นอยูกั่บภมูภิาคท่ีคณุอยู ่ 
เรยีนรูเ้พิม่เติมไดท่ี้ รปูแบบวดิโีอ (หน้า 69)

ส�าหรบัการต้ังค่าท่ีแนะน�า ดู การบนัทึกแอ็คชนั (หน้า 42) 
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ความละเอียดสงู/ค่าเฟรมสงู

ถ่ายภาพความละเอียดสงูหรอืวดิโีอ fps สงูเมื่ออากาศรอ้นอาจท�าใหก้ลอ้งรอ้นขึ้น 
และใชพ้ลงังานมากขึ้นได้

การท่ีอากาศรอบตัวกลอ้งระบายไมด่แีละการเชื่อมต่อกับ GoPro App อาจท�าใหก้ลอ้ง 
รอ้นขึ้น ใชพ้ลงังานมากขึ้น และมเีวลาบนัทึกภาพท่ีสัน้ลง 

ถ้ามปัีญหากลอ้งรอ้น ควรลองถ่ายวดิโีอใหส้ัน้ลง นอกจากน้ี ควรจ�ากัดการใชค้ณุสมบติั 
ท่ีกินไฟมาก เชน่ GoPro App GoPro Smart Remote (แยกจ�าหน่าย) จะสามารถ
ควบคมุ GoPro พรอ้มท้ังใชพ้ลงังานน้อยลงได้

กลอ้งจะแจง้คณุถ้าต้องปิดกลอ้งและระบายความรอ้น หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม  
โปรดดท่ีู ขอ้ความท่ีส�าคัญต่าง ๆ (หน้า 71) 

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ

การลดการสัน่ไหวของวดิโีอ
GoPro จะตัดวดิโีอ 5% ในแต่ละดา้น (รวม 10%) ในระหวา่งบนัทึก ซึง่จะใชใ้นการส�ารอง
ภาพวดิโีอและชว่ยก�าจดัการสัน่ไหวของกลอ้งในระหวา่งบนัทึก เหมาะส�าหรบัการถ่าย 
ขณะขีจ่กัรยาน เลน่สเกต เลน่สกี ถือถ่ายภาพ และอ่ืน ๆ 

กลอ้งจะแจง้ระดบัลดการสัน่ไหวท่ีใชเ้มื่อคณุต้ังค่าความละเอียดและเฟรมเรต 

โปรดทราบ: อาจใชง้านคณุสมบติัลดการสัน่ไหวขณะถ่ายภาพในท่ีท่ีมอุีณหภมูเิยน็จดัไมไ่ด ้
(32°F/0°C หรอืต�า่กวา่) ความจุของแบตเตอรีจ่ะลดลง จงึอาจท�างานในโหมดท่ีต้องใช้
สมรรถนะสงูเหลา่น้ีไมไ่ด ้

ความละเอียดวดิโีอ  
(RES)

FPS (NTSC/PAL)* สดัสว่นจอภาพ

4K 60/50 16:9

4K 24/24 4:3

2.7K 60/50 4:3
 

ก�าหนดความละเอียดหรอืเฟรมเรตใหต้�า่ลงเพื่อบนัทึกวดิโีอท่ีไรภ้าพสัน่ไหว 
ในสภาพอากาศหนาวจดั
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การลดการสัน่ไหวของวดิโีอ HyperSmooth
HyperSmooth ใหภ้าพวดิโีอแบบมอือาชพีท่ีไหลลื่น โดยการคาดการเคลื่อนไหวของคณุ
อยา่งแมน่ย�า และแก้ไขการสัน่ของกลอ้ง 
HyperSmooth ใชไ้ดใ้นความละเอียดและการต้ังค่าดงัต่อไปน้ี:

ความละเอียด
วดิโีอ (RES)

FPS 
(NTSC/
PAL)*

FOV ความละเอียด
หนา้จอ

สดัสว่น
จอภาพ

4K 60/50 Wide (กวา้ง) 3840x2160 16:9

4K 
30/25 
24/24

Wide, SuperView 3840x2160 16:9

2.7K
60/50 
30/25 
24/24

Linear (ลเินียร)์,  
Wide (กวา้ง), 
SuperView

2704x1520 16:9

2.7K 
30/25 
24/24

Linear (ลเินียร)์,  
Wide (กวา้ง)

2704x2028 4:3

1440p
60/50 
30/25 
24/24

Linear (ลเินียร)์,  
Wide (กวา้ง)

1920x1440 4:3

1080p
60/50 
30/25 
24/24

Linear (ลเินียร)์,  
Wide (กวา้ง), 
SuperView

1920x1080 16:9

720p 60/50 Linear (ลเินียร)์,  
Wide (กวา้ง)

1280x720 16:9

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ

การลดการสัน่ไหวของวดิโีอตามมาตรฐาน
การต้ังค่าน้ีจะชว่ยลดการสัน่ไหวในระดบัมาตรฐาน ซึง่ดท่ีีสดุส�าหรบัความละเอียดดงัต่อไปน้ี
ท่ีเฟรมเรตท่ีสงูกวา่: 

ความละเอียด
วดิโีอ (RES)

FPS 
(NTSC/
PAL)*

FOV ความละเอียด
หนา้จอ

สดัสว่น
จอภาพ

4K 24/24 Wide (กวา้ง) 3840x2160 4:3

1440p 120/100 Wide (กวา้ง) 1920x1440 4:3

1080p 120/100
Linear (ลเินียร)์,  
Wide (กวา้ง), 
SuperView

1920x1080 16:9

960p 120/100 Wide (กวา้ง) 1280x960 4:3

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุสามารถท�าใหภ้าพวดิโีอไหลลื่นมากขึ้นโดยใชก้ารซูม 
แบบสมัผัส เพื่อตัดภาพก่อนเริม่บนัทึก ซึง่จะท�าใหก้ลอ้งมกีารส�ารองท่ีใหญ่ขึ้นส�าหรบั 
ใชป้อ้งกันภาพวดิโีอสัน่ไหว 
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ปรบัค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมติั 
HERO7 Black สามารถบอกไดถ้้ามแีสงไมพ่อท่ีจะถ่ายภาพ และจะลดเฟรมเรตโดยอัตโนมติั
เพื่อปรบัปรงุคณุภาพของวดิโีอ คณุสมบติัน้ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่เมื่อคณุเขา้และออกจาก
สภาวะแสงน้อย 

ปรบัค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมติัจะถกูต้ังค่าไวต้ามค่าเริม่ต้น ใชไ้ดกั้บความละเอียดท้ังหมด
เมื่อถ่ายท่ี 50 หรอื 60 fps

การปดิคณุสมบติัปรบัค่าสภาวะแสงนอ้ยอัตโนมติั
1. จากหน้าจอวดิีโอ แตะท่ีการต้ังค่า 

2. แตะ ปรบัค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติ 

ชว่งเวลาการถ่ายแบบวน 
คณุสามารถต้ังค่า GoPro ใหบ้นัทึกการถ่ายวน 5 (ค่าเริม่ต้น), 20, 60 หรอื 120 นาที 
นอกจากน้ียงัสามารถต้ังค่าเป็น สงูสดุ ซึง่จะบนัทึกจนกวา่การด์ SD จะเต็ม ก่อนท่ีจะถ่าย 
วนกลบัไปทับท่ีจุดเริม่ต้นวดิโีอ

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ

ปอ้งกันภาพสัน่ไหว
ความละเอียดและการต้ังค่าดงัต่อไปน้ีจะไมส่ามารถปอ้งกันภาพสัน่ไหวได้ เน่ืองจากเฟรมเรต
ท่ีสงูเป็นพเิศษและปัจจยัอ่ืน ๆ: 

ความละเอียด
วดิโีอ (RES)

FPS 
(NTSC/
PAL)*

FOV ความละเอียด
หนา้จอ

สดัสว่น
จอภาพ

4K 30/25 Wide (กวา้ง) 3840x2160 4:3

2.7K 120/100 Wide (กวา้ง) 2704x1520 16:9

1080p 240/200 Wide (กวา้ง) 1920x1080 16:9

960p 240/200 Wide (กวา้ง) 1280x960 4:3

720p 240/200 Linear (ลเินียร)์,  
Wide (กวา้ง)

1280x720 16:9

*NTSC และ PAL หมายถึงรปูแบบของวดิโีอ ซึง่ขึ้นอยูกั่บภมูภิาคท่ีคณุอยู ่ 
เรยีนรูเ้พิม่เติมไดท่ี้ รปูแบบวดิโีอ (หน้า 69)

การปดิการลดการสัน่ไหวของวดีิโอ
การลดการสัน่ไหวของวดิโีอจะเปิดอยูต่ามค่าเริม่ต้น แต่คณุสามารถปิดได ้

1. จากหน้าจอวดิีโอ แตะท่ีการต้ังค่า 

2. แตะ ลดการสั่นไหว

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: วดิโีอ
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ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: ภาพถ่าย

SUPERPHOTO 
SuperPhoto จะวเิคราะหฉ์ากโดยอัตโนมติัและใชก้ารประมวลผลภาพท่ีดท่ีีสดุอยา่ง 
ชาญฉลาดส�าหรบัการถ่ายน้ัน 

SuperPhoto จะเลอืกหน่ึงในสีตั่วเลอืกต่อไปน้ี โดยขึ้นอยูกั่บสภาวะแสง การเคลื่อนไหว 
ในการถ่าย และเง่ือนไขอ่ืน ๆ:

High Dynamic Range (HDR) 
ถ่ายและรวมหลายๆ ภาพเขา้เป็นภาพเดยีวเพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดในฉากท่ีอาจผสมแสงสวา่ง
และเงาเขา้ดว้ยกัน 

Local Tone Mapping 
เพิม่คณุภาพของภาพโดยการเพิม่รายละเอียดและคอนทราสต์ในจุดท่ีจ�าเป็น 

Multi-Frame Noise Reduction 
รวมหลาย ๆ ภาพเขา้เป็นภาพถ่ายเดีย่วโดยอัตโนมติัโดยมกีารบดิเบีย้วทางดจิติอลน้อยลง 
(น้อยส)์ 

ไมม่กีารประมวลผล 
บนัทึกภาพโดยไมม่กีารประมวลผลขัน้สงูเมื่ออยูใ่นสภาวะท่ีสมบูรณ์แบบ 

SuperPhoto ใชไ้ดเ้ฉพาะกับภาพถ่ายเดีย่วเท่าน้ัน เน่ืองจากต้องใชเ้วลามากขึ้นในการ 
ใชก้ารประมวลผลภาพ จงึอาจใชเ้วลานานขึ้นเลก็น้อยในการประมวลผลและบนัทึก 
แต่ละภาพ

โปรดทราบ: SuperPhoto ไมท่�างานรว่มกับ RAW Photo หรอื Protune 

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: ภาพถ่าย

การเปดิ SuperPhoto
SuperPhoto จะปิดอยูต่ามค่าเริม่ต้น โดยมวีธิเีปิดดงัน้ี 

1. จากหน้าจอภาพถ่าย แตะท่ีการต้ังค่า
2. แตะ SuperPhoto 

3. เลือก อัตโนมัติ

การเปดิ HDR
High Dynamic Range (HDR) คือหน่ึงในเทคนิคการประมวลผลภาพท่ี SuperPhoto 
ใชเ้พิม่ประสทิธภิาพการถ่ายของคณุ คณุสามารถต้ังค่า GoPro ใหใ้ช ้HDR ทกุครัง้ 
ท่ีถ่ายภาพ 

1. จากหน้าจอภาพถ่าย แตะท่ีการต้ังค่า
2. แตะ SuperPhoto 

3. เลือก เปิด HDR

เปิด HDR จะใชไ้ดเ้ฉพาะกับภาพถ่ายเดยีวเท่าน้ัน เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธด์ท่ีีสดุ ใหใ้ชใ้นการ 
ถ่ายภาพคอนทราสต์สงูท่ีมกีารเคลื่อนไหวน้อย 

โปรดทราบ: HDR ไมท่�างานรว่มกับ RAW Photo หรอืการควบคมุค่ารบัแสง 
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ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: ภาพถ่าย

ความเรว็ชตัเตอร ์(กลางคืน + ภาพถ่ายไนท์แล็ปส)์
ความเรว็ชตัเตอรใ์หค้ณุก�าหนดวา่จะเปิดชตัเตอรก์ลอ้งนานเท่าใดในโหมดกลางคืนและ 
โหมดภาพถ่ายไนท์แลป็ส์ ตัวเลอืกและเคลด็ลบัวา่ควรใชตั้วเลอืกเหลา่น้ีเมื่อใด มดีงัต่อไปน้ี

ความเรว็ ตัวอยา่ง

Auto (อัตโนมติั)  
(นานถึง 30 วนิาที)

พระอาทิตยข์ึ้น พระอาทิตยล์ง รุง่อรณุ ยามค�า่ ชว่งสนธยา 
กลางคืน

2, 5, 10 หรอื 15 วนิาที รุง่อรณุ ยามค�า่ ชว่งสนธยา การจราจรยามค�า่คืน  
ชงิชา้สวรรค์ ดอกไมไ้ฟ การวาดภาพดว้ยไฟ

20 วนิาที ท้องฟา้ยามค�า่คืน (พรอ้มแสงไฟ)

30 วนิาที ดาวบนท้องฟา้ยามค�า่คืน ทางชา้งเผอืก (สภาวะท่ีมดืมดิ)

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ในการลดความเบลอเมื่อใชโ้หมดกลางคืนและภาพถ่ายไนท์แลป็ส ์
ใหย้ดึกลอ้งของคณุเขา้กับขาต้ังสามขา หรอืวางพื้นผิวท่ีมัน่คง ไมโ่ยกเยกหรอืขยบัเขยื้อน

อัตราการถ่ายรวั 
บนัทึกฉากท่ีมกีารเคลื่อนไหวรวดเรว็ดว้ยการต้ังค่าความเรว็สงูเหลา่น้ี:

• Auto (อัตโนมติั) (สงูสดุ 30 รปูภาพใน 1 วนิาที ขึ้นอยูกั่บสภาพแสง)

• 30 ภาพใน 1, 2, 3 หรอื 6 วนิาที 

• 10 ภาพใน 1, 2, หรอื 3 วนิาที
• 5 ภาพ ใน 1 วนิาที
• 3 ภาพ ใน 1 วนิาที

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: ภาพถ่าย

ขอบเขตการมองเหน็ (ภาพถ่าย)
ขอบเขตการมองเหน็ (FOV) หมายความวา่กลอ้งของคณุจะบนัทึกฉากไดม้ากเพยีงใด 
HERO7 Black ถ่ายภาพโดยใชข้อบเขตการเหน็สองขนาด 

FOV ค�าอธบิาย

Wide (กวา้ง)
ขอบเขตการมองเหน็ขนาดใหญ่ใชไ้ดด้สี�าหรบัการถ่าย 
การเคลื่อนไหว ซึง่คณุต้องการบนัทึกใหไ้ดม้ากท่ีสดุในเฟรม

Linear (ลิเนียร)์
ขอบเขตการมองเหน็ระดบักลาง ซึง่จะขจดัเอฟเฟกต์ฟชิอาย
ท่ีพบใน Wide (กวา้ง) เหมาะส�าหรบัภาพวดิโีอจากมุมสงูและ
เมื่อใดก็ตามท่ีคณุต้องการมุมมองแบบดัง้เดมิ 

รูปแบบ RAW 
เมื่อเปิดการต้ังค่าน้ี จะบนัทึกภาพถ่ายท้ังหมดเป็นภาพ .jpg (ส�าหรบัดท่ีูกลอ้งหรอืแชรกั์บ 
GoPro App) และไฟล์ .gpr ไฟล์ .gpr จะอยูบ่นพื้นฐานของรปูแบบ Adobe .dng  
ไฟลเ์หลา่น้ีสามารถน�าไปใชไ้ดกั้บ Adobe Camera Raw (ACR) เวอรช์นั 9.7 หรอืใหมก่วา่ 
และคณุยงัสามารถน�าไปใชไ้ดกั้บ Adobe Photoshop Lightroom CC (รุน่ 2015.7 หรอื
ใหมก่วา่) และ Adobe Photoshop Lightroom 6 (เวอรช์นั 6.7 หรอืใหมก่วา่) ไดอี้กดว้ย
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ในโหมดภาพถ่าย รูปแบบ RAW จะใชง้านไดส้�าหรบั Photo (ภาพถ่าย), Night (กลางคืน), 
Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส)์ และ Night Lapse Photo (ภาพถ่ายไนท์
แลป็ส)์ โดยมขีอ้ยกเวน้เหลา่น้ี: 

• ต้องปิด SuperPhoto 

• FOV ต้องต้ังค่าเป็นกวา้ง
• การซูมต้องปิดอยู่
• รปูแบบ RAW ไมส่ามารถใชง้านไดใ้นการถ่ายภาพต่อเน่ือง
• ส�าหรบัภาพถ่ายไทมแ์ลป็ส ์ชว่งเวลาต้องต้ังค่าเป็นอยา่งน้อย 5 วนิาที 

• ส�าหรบัภาพถ่ายไนท์แลป็ส ์การต้ังค่าชตัเตอรต้์องอยูท่ี่อยา่งน้อย 5 วนิาที

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ภาพถ่ายในรปูแบบ .gpr จะบนัทึกไวใ้นต�าแหน่งเดยีวกัน และ
มชีื่อไฟลเ์ดยีวกันกับไฟล์ .jpg คณุสามารถเขา้ถึงไฟลเ์หลา่น้ีไดด้ว้ยการเสยีบการด์ SD  
ของคณุเขา้กับการด์รดีเดอร ์แลว้ท�าการค้นหาไฟลผ์า่นคอมพวิเตอรข์องคณุ

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: ภาพถ่าย

ความเรว็วดิโีอ TIMEWARP 
คณุสามารถเพิม่ความเรว็วดิโีอ TimeWarp ไดถึ้ง 30x เพื่อเปลีย่นกิจกรรมยาว ๆ  
ใหก้ลายเป็นชว่งเวลาท่ีสามารถแชรไ์ด ้

ใชแ้ผนภมูน้ีิเพื่อก�าหนดความยาวของวดิโีอ เชน่ การบนัทึกท่ีความเรว็ 2x เป็นเวลา 1 นาที  
จะใหว้ดิโีอ TimeWarp ในเวลาประมาณ 30 วนิาที การบนัทึกท่ีความเรว็ 2x เป็นเวลา  
4 นาที จะใหว้ดิโีอ TimeWarp ในเวลาประมาณ 2 นาที 

ความเรว็ เวลาท่ีบนัทึก ความยาววดีิโอ

2x 1 นาที 30 วนิาที

5x 1 นาที 10 วนิาที

10x 5 นาที 30 วนิาที

15x 5 นาที 20 วนิาที

30x 5 นาที 10 วนิาที

โปรดทราบ: เวลาการบนัทึกเป็นการประมาณ ความยาววดิโีออาจแตกต่างกันขึ้นอยูกั่บ 
การเคลื่อนไหวในการถ่ายของคณุ 

ความเรว็ ตัวอยา่ง

2x-5x การขบัขีไ่ปตามเสน้ทางท่ีสวยงาม

10x การปีนเขาและการส�ารวจ

15x-30x การวิง่และการขีจ่กัรยานเสอืภเูขา

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: เพื่อผลลพัธท่ี์ดท่ีีสดุ ใหล้องใชค้วามเรว็ 10x ขึ้นไป 
เมื่อการถ่ายภาพวดิโีออาจเกิดความขลกุขลกั 

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: ไทมแ์ล็ปส์
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ความละเอียดวดิโีอ (TIMEWARP + วดิโีอไทมแ์ล็ปส)์
HERO7 Black ถ่าย TimeWarp และวดิโีอไทมแ์ลป็สโ์ดยมรีะดบัความละเอียดสีร่ะดบั  
การต้ังค่าเริม่ต้นคือ 4K โดยมสีดัสว่นภาพอยูท่ี่ 16:9 และมค่ีาขอบเขตการมองเหน็ 
แบบกวา้ง
ตัวเลอืกท้ังหมดมดีงัน้ี:

ความละเอียด สดัสว่นจอภาพ

4K 16:9

2.7K 4:3

1440p 4:3

1080p 16:9

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู:

• ความละเอียดวดิโีอ (RES) (หน้า 88) 

• สดัสว่นจอภาพ (หน้า 92)

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: ไทมแ์ล็ปส์

ชว่งเวลาไทมแ์ล็ปส ์
ชว่งเวลาจะเป็นตัวต้ังค่าความถ่ีท่ีกลอ้งจะถ่ายภาพในโหมดวดิโีอไทมแ์ลป็สแ์ละภาพถ่าย 
ไทมแ์ลป็ส ์

ชว่งเวลาท่ีมใีหเ้ลอืก คือ 0.5 (ค่าพื้นฐาน), 1, 2, 5, 10, 30 และ 60 วนิาที 

ชว่งเวลา ตัวอยา่ง

0.5-2 วนิาที การเลน่กระดานโต้คลื่น ขีจ่กัรยาน หรอืกีฬาอ่ืน ๆ

2 วนิาที มุมถนนท่ีพลกุพลา่น

5-10 วนิาที ฉากก้อนเมฆหรอืกลางแจง้ท่ีมรีะยะเวลายาว

10-60 วนิาที กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกินเวลานาน เชน่ โครงการก่อสรา้งหรอื
ศิลปะ

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: ไทมแ์ล็ปส์
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เวลาการบนัทึกวดิโีอไทมแ์ล็ปส ์ 
ใชต้ารางน้ีเพื่อก�าหนดความยาววดิโีอ เชน่ บนัทึกเป็นเวลา 5 นาทีโดยมชีว่งเวลา 0.5 วนิาที 
จะใหว้ดิโีอไทมแ์ลป็ส์ 20 วนิาที การบนัทึกเป็นเวลา 15 นาทีจะใหว้ดิโีอ 1 นาที

ชว่งเวลา เวลาท่ีบนัทึก ความยาววดิโีอ

0.5 วนิาที 5 นาที 20 วนิาที

1 วนิาที 5 นาที 10 วนิาที

2 วนิาที 10 นาที 10 วนิาที

5 วนิาที 1 ชัว่โมง 20 วนิาที

10 วนิาที 1 ชัว่โมง 10 วนิาที

30 วนิาที 5 ชัว่โมง 20 วนิาที

60 วนิาที 5 ชัว่โมง 10 วนิาที

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ใหย้ดึกลอ้งของคณุเขา้กับขาต้ังสามขา หรอืวางพื้นผิวท่ีมัน่คง 
ไมโ่ยกเยกหรอืขยบัเขยื้อน เพื่อใหผ้ลลพัธท่ี์ดท่ีีสดุ ใชว้ดิโีอ TimeWarp บนัทึกวดิโีอ 
ไทมแ์ลป็สใ์นขณะท่ีคณุเคลื่อนไหว 

หากต้องการเรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู TimeWarp (หน้า 38)

ชว่งเวลาของภาพถ่ายไนท์แล็ปส ์
เลอืกความถ่ีท่ีจะใหก้ลอ้ง GoPro ถ่ายภาพในโหมดภาพถ่ายไนท์แลป็ส ์ชว่งเวลาของ  
Night Lapse (ไนท์แลป็ส)์ ท่ีต้ังไดคื้อ Auto (อัตโนมติั), 4, 5, 10, 15, 20 และ 30 วนิาที 
และแบบ 1, 2, 5, 30 และ 60 นาที 

Auto (อัตโนมติั) (ค่าเริม่ต้น) จะซงิค์กับชว่งเวลาท่ีมกีารต้ังค่าชตัเตอร ์ถ้าความเรว็ชตัเตอร์
ถกูต้ังค่าไวอ้ยูท่ี่ 10 วนิาทีและชว่งเวลาถกูต้ังเป็น อัตโนมติั กลอ้งของคณุจะท�าการถ่ายภาพ
ในทกุ ๆ 10 วนิาที

ชว่งเวลา ตัวอยา่ง

Auto (อัตโนมติั)
เหมาะส�าหรบัค่ารบัแสงทกุระดบั (สามารถบนัทึกไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ ขึ้นอยูกั่บการต้ังค่าชตัเตอร)์

4-5 วนิาที ฉากเมอืงตอนเยน็ แสงไฟถนน หรอืฉากการเคลื่อนไหว

10-15 วนิาที หรีไ่ฟดว้ยการเปลีย่นฉากท่ีชา้ เชน่ ก้อนเมฆตอนกลางคืน 
ท่ีมดีวงจนัทรส์อ่งสวา่ง

20-30 วนิาที ภาวะแสงน้อยมากหรอืการเปลีย่นฉากท่ีชา้มาก เชน่  
ดาวท่ีมแีสงต�า่หรอืแสงไฟจากถนน

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: ไทมแ์ล็ปส์ ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: ไทมแ์ล็ปส์
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PROTUNE 
Protune ปลดลอ็กสมรรถนะของกลอ้งอยา่งเต็มรปูแบบ โดยใหค้ณุควบคมุกลอ้ง 
แบบแมนนวลในสว่นของส ีสมดลุแสงสขีาว ความเรว็ชตัเตอร ์และอ่ืน ๆ สามารถใชร้ว่มกัน
กับเครือ่งมอืปรบัสรีะดบัมอือาชพีคือแอพ Quik เดสก์ท็อป และซอฟต์แวรก์ารตัดต่ออ่ืนๆ

สิง่ท่ีควรทราบคือ:

• Protune สามารถใชไ้ดใ้นฐานะการต้ังค่าขัน้สงูส�าหรบัทกุโหมด ยกเวน้โหมด Looping 
(การถ่ายวน), TimeWarp และ Time Lapse Video (วดิโีอไทมแ์ลป็ส)์

• เมื่อเปิดใชง้าน Protune เมนูการต้ังค่าจะขยายออกเพื่อใหคุ้ณเข้าถึงการต้ังค่า
ท้ังหมดได้อย่างเต็มท่ี ปัดขึ้นเพื่อดูท้ังหมด

• การต้ังค่า Protune บางอย่างไม่สามารถใชไ้ด้เมื่อคุณใช ้Exposure Control  
(การควบคุมค่ารบัแสง) อยู ่

• การเปลี่ยนแปลงการต้ังค่า Protune น้ีจะมีผลกับเฉพาะโหมดการบันทึก 
โหมดเดียวท่ีคุณได้ท�าการเปลี่ยนแปลงใหเ้ท่าน้ัน เชน่ การเปลี่ยนแปลงค่า  
White Balance (สมดุลแสงสีขาว) ส�าหรบั Night Photo (ภาพถ่ายกลางคืน)  
จะไม่ส่งผลต่อค่าสมดุลแสงสีขาวส�าหรบัภาพถ่าย Burst (ถ่ายรวั)

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุสามารถเรยีกคืนการต้ังค่า Protune ท้ังหมดเป็นค่าเริม่ต้น
ตามเมนูการต้ังค่าน้ี 

• ถ้า Protune เปิดอยู ่ใหแ้ตะ settings > Protune Settings (การต้ังค่า >  
การต้ังค่า Protune) 

• ถ้า Protune ปิดอยู ่ใหแ้ตะ settings > Protune > Protune Settings  
(การต้ังค่า > Protune > การต้ังค่า Protune) 

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: Protune

COLOR (ส)ี  
จะชว่ยใหค้ณุสามารถปรบัแต่งโปรไฟลข์องสสี�าหรบัวดิโีอหรอืภาพถ่ายของคณุได ้ 
เลื่อนระหวา่งตัวเลอืกท่ีดา้นขวาของหน้าจอสี เพื่อดตัูวอยา่งภาพ Live ส�าหรบัแต่ละ 
การต้ังค่า จากน้ันแตะการต้ังค่าท่ีคณุต้องการ 

การตัง้ค่าสี โปรไฟล์ของสท่ีีเกิดขึ้น

GoPro Color (ค่าเริม่ต้น)
ใหโ้ปรโฟลส์ท่ีีถกูต้องตามแบบฉบบั GoPro (สสีนัท่ีสวยงาม 
ขณะไมเ่ปิดการใชง้าน Protune)

เรยีบ

มอบโปรไฟลส์ท่ีีเป็นกลางท่ีสามารถปรบัแต่งสเีพื่อใหต้รงกับ 
ภาพวดิโีอท่ีบนัทึกดว้ยอุปกรณ์อ่ืนไดด้ขีึ้น มอบความยดืหยุน่
ใหกั้บงานโพสต์โปรดกัชนั เน่ืองจากมเีคิรฟ์ท่ียาว การบนัทึก 
แบบแฟลท็จะเก็บรายละเอียดของเงา และแสงไฮไลท์ได้
มากกวา่

WHITE BALANCE (สมดลุแสงสขีาว) 
สมดลุแสงสขีาวชว่ยใหค้ณุสามารถปรบัอุณหภมูขิองวดิโีอและภาพถ่ายเพื่อปรบัใหม้ี
ประสทิธภิาพดท่ีีสดุส�าหรบัสภาวะแสงโทนเยน็หรอืโทนรอ้น เลื่อนระหวา่งตัวเลอืกท่ีดา้นขวา
ของหน้าจอสมดลุแสงสขีาว เพื่อดตัูวอยา่งภาพ Live ส�าหรบัแต่ละการต้ังค่า จากน้ัน 
แตะการต้ังค่าท่ีคณุต้องการ 

ตัวเลอืกส�าหรบัการต้ังค่าน้ีไดแ้ก่ Auto (ค่าเริม่ต้น), 2300K, 2800K, 3200K, 4000K, 
4500K, 5500K, 6000K, 6500K และ Native (แบบเดมิ) ค่าน้อยลงจะใหส้โีทนอุ่น
ยิง่ขึ้น

คณุสามารถเลอืก Native (แบบเดมิ) เพื่อสรา้งไฟลท่ี์มกีารปรบัแต่งส ีซึง่จะท�าให ้
การปรบัแต่งสดีว้ยตนเองในภายหลงัมคีวามถกูต้องมากยิง่ขึ้น

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: Protune
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ISO MINIMUM/MAXIMUM (ISO ต�่าสดุ/สงูสดุ) 
ISO ต�า่สดุและ ISO สงูสดุ ชว่ยใหค้ณุสามารถก�าหนดชว่งส�าหรบัความไวของกลอ้งท่ีมต่ีอ 
แสงและน้อยสข์องภาพ น้อยสข์องภาพถ่ายหมายถึงอาการจุดรบกวนท่ีก่อใหเ้กิดความหยาบ 
ของภาพ

ในภาวะแสงน้อย ค่า ISO ท่ีสงูกวา่จะสง่ผลใหภ้าพสวา่ง แต่เกิดน้อยสข์องภาพมากขึ้น  
ค่า ISO ท่ีต�า่ท�าใหไ้ดภ้าพท่ีมดื แต่เกิดน้อยสน้์อยลง เลื่อนระหวา่งตัวเลอืกท่ีดา้นขวาของ
หน้าจอสี เพื่อดตัูวอยา่งภาพ Live ส�าหรบัแต่ละการต้ังค่า จากน้ันแตะการต้ังค่าท่ีคณุ
ต้องการ 

ค่าบรยิายส�าหรบั ISO Maximum (ISO สงูสดุ) คือ 1600 ส�าหรบัวดิโีอและ 3200  
ส�าหรบัภาพถ่าย ค่าเริม่ต้นส�าหรบั ISO Minimum (ISO ต�า่สดุ) คือ 100

โปรดทราบ: ส�าหรบัโหมดวดิโีอและภาพถ่าย ลกัษณะการท�างานของ ISO จะขึ้นอยูกั่บ 
การต้ังค่าชตัเตอรใ์น Protune ค่า ISO สงูสดุท่ีคณุเลอืกไวจ้ะถกูต้ังใหเ้ป็นค่า ISO  
สงูสดุ ค่า ISO ท่ีใชง้านจรงิอาจจะต�า่กวา่น้ันได้ ขึ้นอยูกั่บสภาวะแวดลอ้มแสง 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: หากต้องการลอ็กค่า ISO ใหต้ั้งค่า ISO ต�า่สดุ และสงูสดุ 
เป็นค่าเดยีวกัน

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: Protune

ภาพมดืขึ้น
น้อยสข์องภาพน้อยลง

ภาพสวา่งขึ้น  
น้อยสข์องภาพมากขึ้น

100 200 400 800 1600 3200 6400

SHUTTER (ชตัเตอร)์ 
การต้ังค่าชตัเตอร ์Protune จะใชไ้ดกั้บโหมดวดิโีอและภาพถ่ายเท่าน้ัน การต้ังค่าน้ีจะก�าหนด
ระยะเวลาท่ีเปิดชตัเตอร ์เลื่อนระหวา่งตัวเลอืกท่ีดา้นขวาของหน้าจอชตัเตอร ์เพื่อดตัูวอยา่ง
ภาพ Live ส�าหรบัแต่ละการต้ังค่า จากน้ันแตะการต้ังค่าท่ีคณุต้องการ ค่าเริม่ต้นคือ Auto 
(อัตโนมติั)

ส�าหรบัภาพถ่าย ตัวเลอืกคือ Auto (อัตโนมติั), 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 และ 
1/2000 วนิาที

ส�าหรบั Video (วดิโีอ) ตัวเลอืกน้ีขึ้นอยูกั่บการต้ังค่า fps ตามท่ีระบุดา้นลา่ง

ชตัเตอร์ ตัวอยา่ง 1:  
1080p30

ตัวอยา่ง 2:  
1080p60

Auto (อัตโนมติั) Auto (อัตโนมติั) Auto (อัตโนมติั)

1/fps 1/30 วนิาที 1/60 วนิาที

1/(2xfps) 1/60 วนิาที 1/120 วนิาที

1/(4xfps) 1/120 วนิาที 1/240 วนิาที

1/(8xfps) 1/240 วนิาที 1/480 วนิาที

1/(16xfps) 1/480 วนิาที 1/960 วนิาที

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ในการลดระดบัความเบลอในวดิโีอและภาพถ่ายของคณุ 
เมื่อใชก้ารต้ังค่าชตัเตอร ์ยดึกลอ้งของคณุเขา้กับขาต้ังสามขาหรอืพื้นผิวอ่ืนท่ีมัน่คง 
ไมโ่ยกเยกและไมข่ยบัเขยื้อน

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: Protune
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EXPOSURE VALUE COMPENSATION (EV COMP) (การชดเชยค่ารบัแสง) 
การชดเชยค่ารบัแสงสง่ผลกับความสวา่งของวดิโีอและภาพถ่ายของคณุ การปรบัแต่งค่าน้ี
สามารถชว่ยเพิม่คณุภาพของภาพเมื่อถ่ายในฉากท่ีมสีภาพแวดลอ้มของแสงท่ีมคีวาม 
แตกต่างสงู 

ตัวเลอืกส�าหรบัการต้ังค่าน้ี มรีะยะต้ังแต่ -2.0 ถึง +2.0 การต้ังค่าเริม่ต้นคือ 0 

เลื่อนระหวา่งตัวเลอืกท่ีดา้นขวาของหน้าจอ EV Comp เพื่อดตัูวอยา่งภาพ Live ส�าหรบั
แต่ละการต้ังค่า จากน้ันแตะการต้ังค่าท่ีคณุต้องการ ค่าท่ีสงูกวา่จะท�าใหภ้าพสวา่งมากยิง่ขึ้น 

โปรดทราบ: ส�าหรบั Video (วดิโีอ) การต้ังค่าในสว่นน้ีจะสามารถใชง้านไดก็้ต่อเมื่อต้ังค่า 
Shutter (ชตัเตอร)์ เป็น Auto (อัตโนมติั) เท่าน้ัน 

นอกจากน้ี คณุสามารถปรบัแต่งค่ารบัแสงโดยยดึตามพื้นท่ีของฉากของคณุ หากต้องการ
เรยีนรูเ้พิม่เติม โปรดดท่ีู การควบคมุค่ารบัแสง (หน้า 44) 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: การชดเชยค่ารบัแสง จะปรบัแต่งความสวา่งภายใต้การต้ังค่า 
ISO ท่ีมอียู่ หากความสวา่งไดถึ้งขอบเขตค่า ISO ในสภาพแวดลอ้มท่ีมแีสงน้อยแลว้  
การเพิม่การชดเชยค่ารบัแสงจะไมส่ง่ผลใด ๆ ในการเพิม่ความสวา่งต่อเน่ือง เลอืกค่า ISO 
ในระดบัสงู

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: Protune

SHARPNESS (ความคมชดั) 
ความคมชดัจะควบคมุคณุภาพของรายละเอียดท่ีบนัทึกไวใ้นภาพวดิโีอหรอืภาพถ่าย 
ของคณุ ตัวเลอืกส�าหรบัการต้ังค่าน้ี คือ High (สงู) (ค่าเริม่ต้น), Medium (ปานกลาง)  
และ Low (ต�า่) 

เลื่อนระหวา่งตัวเลอืกท่ีดา้นขวาของหน้าจอความคมชดั เพื่อดตัูวอยา่งภาพ Live  
ส�าหรบัแต่ละการต้ังค่า จากน้ันแตะการต้ังค่าท่ีคณุต้องการ 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: หากคณุวางแผนท่ีจะเพิม่ความคมชดัระหวา่งการตัดต่อ  
ใหเ้ลอืก Low (ต�า่) ส�าหรบัการต้ังค่าน้ี

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: Protune
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RAW AUDIO (เสยีง RAW) 
การต้ังค่าน้ีจะสรา้งไฟล์ .wav แยกต่างหากส�าหรบัวดิโีอของคณุ นอกเหนือจากไฟลเ์สยีง 
.mp4 มาตรฐาน คณุสามารถเลอืกระดบัการประมวลผลท่ีจะใชส้�าหรบัไฟลเ์สยีง RAW  
ไดด้ว้ย 

ตัวเลือก ค�าอธบิาย

Off (ปิด) (ค่าเริม่ต้น) ไมม่กีารสรา้งไฟล์ .wav แยกต่างหาก

Low (ต�า่)
ใชก้ารประมวลผลแบบต�า่สดุ เป็นตัวเลอืกท่ีเหมาะสม  
หากคณุจะท�าการประมวลผลเสยีงในกระบวนการตัดต่อ 
ในภายหลงัอยูแ่ลว้

Med (ปานกลาง)

ใชก้ารประมวลผลท่ีอ้างอิงจากการต้ังค่าการควบคมุเสยีง
ดว้ยตัวเอง (แบบลมและ/หรอืสเตอรโิอ) หาก Manual 
Audio Control (การควบคมุเสยีงดว้ยตัวเอง) น้ันปิดอยู ่
กลอ้งจะเปลีย่นไปมาระหวา่งการกรองเสยีงลมและ 
เสยีงสเตอรโิอโดยอัตโนมติั

High (สงู)
ใชก้ารประมวลผลเสยีงแบบครบชุด (การขยายอัตโนมติั,  
การเขา้รหสั AAC และการต้ังค่าการควบคมุเสยีงดว้ยมอื)

ใสก่ารด์ SD ในการด์รดีเดอรเ์พื่อเขา้ไฟล์ .wav ดว้ยคอมพวิเตอร ์ไฟลจ์ะถกูบนัทึก 
เป็นชื่อเดยีวกันในต�าแหน่งเดยีวกันกับไฟล์ .mp4 

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: Protune

การตัง้ค่าไมโครโฟน
GoPro ใชไ้มโครโฟนสามตัวเพื่อบนัทึกเสยีงขณะบนัทึกวดิโีอ คณุสามารถก�าหนดการ
ใชไ้มโครโฟนเหลา่น้ีไดโ้ดยขึ้นอยูกั่บสภาวะท่ีคณุบนัทึกวดิโีอ และประเภทของเสยีงท่ีคณุ
ต้องการในวดิโีอท่ีท�าเสรจ็

ตัวเลือก ค�าอธบิาย

Auto (อัตโนมติั)  
(ค่าพื้นฐาน)

สลบัโดยอัตโนมติัระหวา่งบนัทึกเป็นสเตอรโิอและกรองเสยีง
รบกวนจากลมเพื่อใหไ้ฟลเ์สยีงท่ีสะอาดท่ีสดุ 

Stereo (สเตอรโิอ)
ใชเ้มื่อลมไมใ่ชปั่จจยัและคณุต้องการให ้GoPro บนัทึกเสยีง
ในระบบสเตอรโิอ 

Wind (ลม)
กรองเสยีงรบกวนในวนัท่ีมลีมแรงหรอืเมื่อยดึ GoPro  
ไวกั้บยานพาหนะท่ีเคลื่อนท่ี 

ขอ้มูลจ�าเพาะทางเทคนคิ: Protune



120 121

GoPro ทุม่เทใหกั้บการมอบบรกิารท่ีดท่ีีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้ ติดต่อแผนกการสนับสนุนลกูค้า
ของ GoPro ไดท่ี้ gopro.com/help

GoPro, HERO และโลโก้ผลติภัณฑเ์ป็นเครือ่งหมายการค้าและเครือ่งหมายการค้า 
จดทะเบยีนของ GoPro, Inc. ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอ่ืน ๆ  
© 2018 GoPro, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์ผลติในประเทศจนี Hecho en China. ส�าหรบัขอ้มูล
สทิธบิตัร ไปท่ี gopro.com/patents GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San 
Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

ฝ่ายสนบัสนนุลกูค้า

เครื่องหมายการค้า

หากต้องการดรูายงานใบรบัรองตามประเทศท่ีสมบูรณ์ โปรดอ่าน Important Product + 
Safety Instructions ท่ีมมีาพรอ้มกับกลอ้งของคณุ หรอืไปท่ี gopro.com/help

ขอ้มูลเก่ียวกับกฎขอ้บงัคับ

130-26451-000 REVB

ผลิตภัณฑ์น้ีจ�าหน่ายโดยมีการอนุญาตแบบจ�ากัดและใหอ้นุญาตใชง้านเฉพาะ 
ท่ีเก่ียวกับเน้ือหา HEVC โดยต้องเป็นไปตามคุณสมบัติแต่ละข้อท้ังสามข้อดังต่อไปน้ี: 
(1) เน้ือหาของ HEVC ส�าหรบัการใชง้านส่วนบุคคลเท่าน้ัน; (2) เน้ือหาของ HEVC  
ไม่ได้น�าเสนอเพื่อการขาย และ (3) เน้ือหาของ HEVC สรา้งขึ้นโดยเจา้ของผลิตภัณฑ์
น้ี หา้มใชผ้ลิตภัณฑ์น้ีโดยเก่ียวข้องกับเน้ือหาท่ีเข้ารหสั HEVC ท่ีสรา้งโดยบุคคลท่ีสาม 
ซึ่งผู้ใชส้ั่งซื้อหรอืซื้อจากบุคคลท่ีสาม ยกเวน้ผู้ใชไ้ด้รบัสิทธิใ์นการใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีมี
เน้ือหาดังกล่าวแยกต่างหากจากผู้จ�าหน่ายเน้ือหาท่ีได้รบัอนุญาต การใชผ้ลิตภัณฑ์น้ี
ของคุณโดยเก่ียวข้องกับเน้ือหาท่ีเข้ารหสั HEVC จะถือวา่ยอมรบัการอนุญาต 
แบบจ�ากัดใหใ้ชต้ามท่ีระบุข้างต้น

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

