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HERO7 Silver تعرّف عىل كاميراHERO7 Silver تعرّف عىل كاميرا

 GoPro راجع تركيب كاميرا .GoPro تعلّم كيفّية استخدام الملحقات المرفقة بكاميرا

)الصفحة 57(.
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MICROSD بطاقات 

ستحتاج إىل بطاقة microSD )تُباع بشكل منفصل( لحفظ مقاطع الفيديو والصور 

الخاصة بك. استخدم بطاقة من عالمة تجارية تستوفي المتطلبات التالية:

 	microSDXC أو ،microSDHC أو ،microSD

	 UHS-I تصنيف الفئة 10 أو

بسعة تصل إىل 128 غيغابايت 	

 لالطالع عىل قائمة بطاقات microSD الموصى بها، تفّضل بزيارة 

.gopro.com/microsdcards

 .SD معلومات مفيدة: تأّكد من أن يديك نظيفتان وجافتان قبل اإلمساك ببطاقة 

راجع تعليمات الجهة المصّنعة لالّطالع عىل نطاق درجات الحرارة المقبولة لبطاقتك 

وغيرها من المعلومات المهّمة. 

نصيحة للمحترفين: حافظ عىل بطاقة SD بحالة جيدة من خالل إعادة تهيئتها بشكل 
منتظم. سيؤدّي ذلك إىل مسح كل الوسائط، لذا احرص عىل حفظها أوالً. 

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

2 . Format > )إعادة الضبط( Reset > )التفضيالت( Preferences اضغط عىل

.)SD تهيئة بطاقة( SD Card

 لمعرفة كيفية حفظ مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك، راجع

 نقل الوسائط )الصفحة 43(.

إعداد الكاميراإعداد الكاميرا

MICROSD تثبيت بطاقة

اضغط مع االستمرار عىل زر فتح المزالج عىل الباب الجانبي، ثم حرّك الباب . 1

حتى يفتح. 

بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، أدِخل بطاقة SD في فتحة البطاقة مع توجيه . 2

 .USB العالمة نحو منفذ

يمكنك إخراج البطاقة من خالل الضغط عليها في الفتحة بظفرك. 
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 شحن البطارية

تتمّيز كاميرا HERO7 Silver ببطارية مضّمنة. تأّكد من شحن البطارية بالكامل قبل 

االنطالق في مغامرتك. 

اضغط مع االستمرار عىل زر فتح المزالج عىل الباب الجانبي، ثم حرّك الباب . 1

 حتى يفتح. 

2 . USB-C آخر باستخدام كابل USB قم بتوصيل الكاميرا بكمبيوتر أو شاحن

 المضّمن. 

يستغرق شحن البطارية بالكامل حواىل ساعَتين. عندما ينتهي شحن البطارية، ينطفئ 

ضوء حالة الكاميرا. راجع معلومات حول البطارية )الصفحة 66(.

نصيحة للمحترفين: ألسرع عملية شحن، استخدم شاحن Supercharger من 

GoPro )يُباع بشكل منفصل(.

إعداد الكاميراإعداد الكاميرا

 تحديث برنامج الكاميرا

للحصول عىل آخر الميزات وأفضل أداء من كاميرا GoPro، احرص عىل أن تستخدم 

الكاميرا دائًما أحدث برنامج. 

GoPro التحديث باستخدام تطبيق

1 ..Google Play أو Apple App Store نزّل التطبيق من

اتبع تعليمات التطبيق التي تظهر عىل الشاشة لتوصيل الكاميرا بجهازك . 2

المحمول. في حال توّفر برنامج كاميرا جديد، سيطلعك التطبيق عىل كيفية 

تثبيته. 

التحديث بواسطة تطبيق Quik للكمبيوتر المكتبي

1 ..gopro.com/apps نزّل التطبيق من

قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل USB-C المضّمن. في حال . 2

توّفر برنامج كاميرا جديد، سيطلعك التطبيق عىل كيفية تثبيته. 

التحديث يدويًا

1 ..gopro.com/update تفّضل بزيارة

اختر HERO7 Silver من قائمة الكاميرات. . 2

حدد Update your camera manually )خيار تحديث الكاميرا يدويًا( واتبع . 3

التعليمات.

نصيحة للمحترفين: هل تريد أن تعرف إصدار البرنامج الذي تستخدمه؟ إليك كيفية 

معرفة ذلك. 

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

2 . Camera Info > )حول( About > )التفضيالت( Preferences اضغط عىل 

)معلومات عن الكاميرا(.

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

.HERO7 Silver الوضع( لتشغيل كاميرا( Mode اضغط عىل زر

 إيقاف التشغيل

اضغط مع االستمرار عىل زر Mode )الوضع( إليقاف تشغيلها.

3 ثواٍن

تحذير: توخَّ الحذر لدى استخدام كاميرا GoPro وأدوات التركيب والملحقات 

ذات الصلة. ُكن عىل دراية دائًما باألشياء المحيطة بك لتجنب إصابة 

نفسك واآلخرين. 

احرص عىل االلتزام بكل القوانين المحلية، بما فيها قوانين الخصوصية، 

التي قد تمنع التسجيل في بعض المناطق.

 أوضاع االلتقاط 

تتضّمن كاميرا GoPro ثالثة أوضاع التقاط رئيسية: Video )الفيديو( وPhoto )الصورة( 

وTime Lapse Video )لقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني محدد(.

VIDEO

 يمكنك تغيير األوضاع من خالل التمرير إىل اليسار أو اليمين للوصول إىل الوضع 

الذي تريده.

نصيحة للمحترفين: عىل الرغم من أن كاميرا GoPro مقاومة للماء، إال أن شاشة 

اللمس ال تعمل تحت الماء. عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل، يمكنك الضغط عىل زر 

Mode )الوضع(  لتبديل األوضاع. 

 GoPro التعرّف عىل كاميرا GoPro التعرّف عىل كاميرا
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 GoPro التعرّف عىل كاميرا  GoPro التعرّف عىل كاميرا

 اتجاه الكاميرا

يمكن لكاميرا GoPro التبديل بسهولة بين الوضع األفقي والوضع العمودي. باإلضافة 

إىل ذلك، تلتقط مقاطع الفيديو والصور باالتجاه الصحيح حتى ولو تّم تركيبها 

بالمقلوب. فستقوم قائمة شاشة اللمس بالضبط تلقائًيا وسيتم تشغيل الوسائط 

باالتجاه الصحيح.

يتم تثبيت االتجاه عند الضغط عىل زر الغالق  . إذا تمت إمالة الكاميرا أثناء 

التسجيل، كما يحصل عند ركوب األلعاب مدينة المالهي، فستميل اللقطة معها. 

وستلتقط كل الحركات والمنعطفات.

 تثبيت االتجاه األفقي

لتثبيت الكاميرا في االتجاه األفقي. لن تتغّير قائمة الكاميرا التي تظهر عىل الشاشة إذا 

بّدلت الكاميرا إىل االتجاه العمودي. 

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

اضغط عىل Preferences )التفضيالت( < Touch Screen )شاشة اللمس( < . 2

Landscape Lock )تثبيت االتجاه األفقي(. 

معلومات مفيدة: سيتم تشغيل مقاطع الفيديو والصور التي تم التقاطها بوضع االتجاه 

العمودي لدى تشغيل Landscape Lock )قفل وضع االتجاه األفقي( جانبًيا.

نصيحة للمحترفين: استخدم تثبيت االتجاه األفقي لتفادي تصوير فيديو باالتجاه 
العمودي عن غير قصد. ويُعّد هذا الخيار مثالًيا لدى استخدام أدوات التركيب المحمولة 

باليد وتلك الخاصة بتثبيت الكاميرا عىل الجسم.

 شاشة االلتقاط

تسمح لك هذه الشاشة بالوصول الكامل إىل إعدادات االلتقاط الخاصة بالكاميرا وتزّودك 

بمعلومات حول كاميرا GoPro. تختلف اإلعدادات التي تظهر بحسب الوضع.  

1H:36 100% 100%

4K

وضع الكاميرا. 1

وقت التسجيل المتبقي/الصور المتبقية. 2

حالة البطارية. 3

خيارات االلتقاط. 4

1

2

4

3
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 GoPro التعرّف عىل كاميرا

 استخدام شاشة اللمس

الضغط

لتحديد عنصر، وتشغيل/إيقاف تشغيل إعداد.

التمرير إىل اليسار أو اليمين

للتبديل بين أوضاع الفيديو، والصور، واللقطات المتتابعة وفق 

فاصل زمني محدد.

التمرير إىل األسفل من حافة الشاشة

يقوم بفتح لوحة المعلومات عند استخدام الكاميرا بالوضع 

األفقي.

التمرير إىل األعىل من حافة الشاشة

لعرض مقاطع الفيديو والصور في معرض الوسائط. 

الضغط مع االستمرار

لتشغيل التحكّم بالتعرّض وضبطه.

 1440p :فيديو عالي الدقة بمستويَين قياسَيين من الدقة HERO7 Silver تلتقط كاميرا 

.1080pو

1440p: تستخدم أعىل ارتفاع لإلطار للحصول عىل أكبر قدر ممكن من اللقطة. 	 
مثالية للقطات الذاتية ولقطات مجال الرؤية )POV(. ستظهر أشرطة سوداء عىل 

جانَبي الشاشة عند تشغيل اللقطات عىل التلفزيون لديك.

1080p: تقوم باقتصاص القليل من جهة اإلطار العلوية والسفلية إلمكانية 	 
التشغيل بملء الشاشة عىل التلفزيون.

تغيير دقة الفيديو االفتراضية

تم تعيين كاميرا GoPro للتسجيل بدقة 1440p بشكل افتراضي، إال أنه يمكن تغييرها 

 .1080p بسهولة إىل دقة

مرر إىل األسفل للوصول إىل لوحة المعلومات.. 1

اضغط عىل Preferences )التفضيالت( < Defaults )القيم االفتراضية( < . 2

Video Resolution )دقة الفيديو(.

تسجيل فيديو

مرر إىل اليسار أو اليمين إىل  . . 1

1H:36 100% 100%

4K

اضغط عىل زر الغالق   لبدء التسجيل. . 2

اضغط عىل زر الغالق  مجددًا إليقاف التسجيل.. 3

تسجيل فيديو
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معلومات مفيدة: ستدخل الشاشة وضع السكون بعد مرور دقيقة واحدة من 

التسجيل لتوفير استهالك الطاقة. اضغط عىل الشاشة إلعادة تشغيلها. سيتم 

بالتالي تشغيلها لعشر ثواٍن قبل العودة إىل وضع السكون.

 نصيحة للمحترفين: يمكنك أيًضا تسجيل فيديو باستخدام األوامر الصوتية. 

راجع التحكم في كاميرا GoPro عبر الصوت )الصفحة 34(.

 4K التسجيل بدّقة 

4K هي دقة فيديو عالية جًدا تقّدم نتائج محترفة. 

من شاشة الفيديو، اضغط عىل  . . 1

1H:36 100% 100%

4K

اضغط عىل زر الغالق   لبدء التسجيل.. 2

اضغط عىل زر الغالق  مجددًا إليقاف التسجيل.. 3

معلومات مفيدة: انتبه إىل عمر البطارية أثناء التسجيل بدقة 4K. فتستهلك هذه 

الدقة طاقة أكبر وستفرغ بطاريتك بسرعة أكبر. 

 .SD 4 مساحة كبيرة عىل بطاقةK نصيحة للمحترفين: تستهلك ملفات الفيديو بدقة

لذلك، فكّر في شراء بطاقة بسعة أكبر إذا كنت ستصّور بدقة 4K. وتأّكد أيًضا من أن 

هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك يدعم التشغيل بدقة 4K قبل التسجيل.

تسجيل فيديوتسجيل فيديو

 تسجيل مقاطع فيديو قصيرة

بإمكان كاميرا HERO7 Silver تصوير مقاطع فيديو قصيرة سريعة، يسهل حفظها عىل 

 QuikStories هاتفك ومشاركتها عىل مواقع التواصل االجتماعي. وهي مثالية البتكار

 .GoPro بواسطة تطبيق

من شاشة الفيديو، اضغط عىل  . . 1

1H:36 100% 100%

4K

اضغط عىل زر الغالق   لبدء التسجيل. سيبدأ إطار بالدوران حول الشاشة . 2

إلظهار الوقت المتبّقي من الفيديو الصغير.  

وستتوقف الكاميرا عن التسجيل تلقائًيا في نهاية الفيديو الصغير. يمكنك أيًضا 

 التوقف عن التسجيل من خالل الضغط عىل زر الغالق  قبل انتهاء الفيديو الصغير.
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تسجيل فيديو

 تغيير مدة الفيديو الصغير

تبلغ مدة الفيديو الصغير االفتراضية 15 ثانية، ولكن يمكنك تعيينها لتسجيل فيديو 

صغير لمدة 30 ثانية بداًل من ذلك. 

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

اضغط عىل Preferences )التفضيالت( < Defaults )القيم االفتراضية( < . 2

Clip Length )مدة الفيديو الصغير(.

 نصيحة للمحترفين: يمكن تصوير مقاطع الفيديو الصغيرة بالحركة البطيئة 

.4K أو بدقة

تسجيل فيديو

 تسجيل بالحركة البطيئة

تسمح لك كاميرا HERO7 Silver بتصوير الحركة بسرعة 60 إطارًا لكل ثانية، وتشغيلها 

الحقاً بحركة بطيئة حتى مرتَين. 

من شاشة الفيديو، اضغط عىل  .. 1

1H:36 100% 100%

4K

اضغط عىل زر الغالق   لبدء التسجيل. . 2

ثم اضغط عىل زر الغالق  مجددًا إليقاف التسجيل.. 3

 HERO7 Silver 4 قيد التشغيل، فستقوم كاميراK معلومات مفيدة: إذا كانت دقة

بإيقاف تشغيل هذه الميزة تلقائًيا عند التبديل إىل التسجيل بالحركة البطيئة. 

نصيحة للمحترفين: يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو التي سجّلتها بالحركة البطيئة 

حتى مرتَين أو بالسرعة العادية. راجع تشغيل الوسائط )الصفحة 38(.
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تسجيل فيديو

 استخدام ميزة التكبير والتصغير باللمس

تسمح لك ميزة التكبير والتصغير باللمس بالتقاط صورة أقرب للحدث. 

من شاشة الفيديو، اضغط عىل  . . 1

1H:36 100% 100%

4K

استخدم شريط التمرير الختيار مجال التكبير والتصغير. يمكنك أيًضا ضبط . 2

التكبير والتصغير أثناء التسجيل. 

انقر فوق أي مكان عىل الشاشة للخروج. يبقى مستوى التصغير والتكبير ثابتاً . 3

إىل أن يتم ضبطه من جديد، أو التبديل بين أوضاع االلتقاط، أو إيقاف تشغيل 

الكاميرا. 

معلومات مفيدة: تقوم كاميرا HERO7 Silver بإيقاف تشغيل دقة 4K والتصوير 

بالحركة البطيئة تلقائًيا عند تفعيل ميزة التكبير والتصغير باللمس. 

نصيحة للمحترفين: يمكنك تكبير الصورة لتفادي مظهر عدسة عين السمكة حول 

أطراف الفيديو. 

 ثبات صورة الفيديو

تقوم كاميرا GoPro بتثبيت اللقطة للمساعدة في القضاء عىل اهتزاز الكاميرا، سواء 

أكنت تحملها بيدك أم ترّكبها عىل المعدات. هذه الميزة مثالية لتصوير لقطات سلسة 

من ركوب الدراجة والتزحلق عىل الجليد والتزلج عىل الثلج، والمزيد غير ذلك. 

 تصوير الفيديو بواسطة QUIKCAPTURE )االلتقاط السريع(

 GoPro االلتقاط السريع( هي الطريقة األسرع واألسهل لتشغيل كاميرا( QuikCapture
وبدء التسجيل. وما عليك سوى الضغط عىل زر واحد.  

1 . . بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط عىل زر الغالق 

اضغط عىل زر الغالق  مجددًا إليقاف التسجيل وإيقاف تشغيل الكاميرا.  . 2

 إيقاف تشغيل QUIKCAPTURE )االلتقاط السريع(

تكون QuikCapture قيد التشغيل بصورة افتراضية، إال أنه يمكنك إيقاف تشغيلها.

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

اضغط عىل  .. 2

معلومات مفيدة: إذا كانت الكاميرا متوقفة عن التشغيل لفترة تزيد عن 12 ساعة، 

فستستغرق مدة أطول لبدء التشغيل والتسجيل. لدى االنتهاء من التسجيل، ستبقى 

 QuikCapture الكاميرا جاهزة وتبدأ التشغيل عىل الفور في أي وقت تستخدم فيه

)االلتقاط السريع( خالل الـ 12 ساعة المقبلة.  

نصيحة للمحترفين: بما أن QuikCapture )االلتقاط السريع( تشّغل الكاميرا أثناء 

التسجيل، فهي وسيلة رائعة إلطالة عمر البطارية إىل أقصى حّد.

تسجيل فيديو
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 إضافة عالمات تمييز

مّيز لحظاتك المفّضلة في مقاطع الفيديو من خالل الضغط عىل زر Mode )الوضع( 

 أثناء التسجيل أو التشغيل. سيؤدّي ذلك إىل إضافة عالمة تمييز لتسهيل العثور 

عىل تلك اللحظات أثناء مشاهدتك اللقطات، أو إنشاء فيديو، أو البحث عن لقطة 

معّينة. 

معلومات مفيدة: تبحث خاصية QuikStories عن عالمات التمييز لدى إنشاء مقاطع 

فيديو. مما يضمن إدراج تلك اللحظات المفّضلة في قصصك.

نصيحة للمحترفين: يمكنك أيًضا إضافة عالمات تمييز من خالل استخدام تطبيق 
GoPro أو قول عبارة "GoPro HiLight" عندما يكون التحكّم الصوتي قيد التشغيل. 

تسجيل فيديو

تلتقط كاميرا HERO7 Silver صورًا بدقة 10 ميغابكسل مع مجال رؤية )FOV( واسع. 

 يساعدك مجال الرؤية الواسع في التقاط أكبر عدد ممكن من المشاهد والمناظر 

ضمن اإلطار. 

التقاط صورة فردية

مرر إىل اليمين إىل  .. 1

999+ 100% 100%

اضغط عىل زر الغالق   اللتقاط صورة.. 2

نصيحة للمحترفين: يمكنك استخدام تطبيق GoPro القتصاص صورك إذا أردت 

إزالة مظهر عدسة عين السمكة حول أطراف اإلطار. 

التقاط الصور
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 إعداد مؤقت الصور

استخدم المؤقت اللتقاط الصور الذاتية، والصور الجماعية، والمزيد غير ذلك.

في شاشة الصور، اضغط عىل  .. 1

999+ 100% 100%

اختر مدة 3 ثواٍن )رائعة للصور الذاتية( أو عشر ثواٍن )رائعة للصور الجماعية(. . 2

10s

3s

التقاط الصور التقاط الصور

 التقاط الصور المتواصل

اضغط مع االستمرار عىل زر الغالق  اللتقاط صور بمعدل 4 صور في الثانية. حرر الزر 

إليقاف االلتقاط. 

 صور بتتابع االلتقاط السريع

يقوم تتابع االلتقاط السريع بالتقاط 15 صورة في ثانية واحدة. وتُعّد هذه الميزة مثالية 

اللتقاط الحركات السريعة. 

في شاشة الصور، اضغط عىل  .. 1

999+ 100% 100%

اضغط عىل زر الغالق   اللتقاط صور بتتابع االلتقاط السريع.. 2

نصيحة للمحترفين: راجع الصور بتتابع االلتقاط السريع في معرض الوسائط واحتفظ 

 .SD بأفضل اللقطات فقط. سيؤّدي ذلك إىل تحرير بعض المساحة عىل بطاقة 

راجع تشغيل الوسائط )الصفحة 38(.
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باستخدام ميزة التكبير والتصغير باللمس

تسمح لك ميزة التكبير والتصغير باللمس بالتقاط صورة أقرب للحدث.

في شاشة الصور، اضغط عىل  .. 1

999+ 100% 100%

استخدم شريط التمرير الختيار مجال التكبير والتصغير. . 2

انقر فوق أي مكان عىل الشاشة للخروج. يبقى مستوى التصغير والتكبير ثابتاً . 3

إىل أن يتم ضبطه من جديد، أو التبديل بين أوضاع االلتقاط، أو إيقاف تشغيل 

الكاميرا. 

نصيحة للمحترفين: يمكنك إعداد لقطتك باستخدام مزيج من ميزات تتابع االلتقاط 

السريع، ومؤقت الصور، وميزة التكبير والتصغير باللمس. 

التقاط الصور

اضغط عىل زر الغالق  . ستبدأ الكاميرا في العّد العكسي. وسوف تصدر . 3

إشارة صوتية وسوف يومض ضوء الحالة األمامي. وسوف تزيد سرعة كليهما 

مع اقتراب انتهاء الوقت قبل التقاط الصورة. 

3

معلومات مفيدة: سيبقى مؤقت الصور قيد التشغيل إىل أن تقوم بالضغط عليه 

إليقاف تشغيله.

التقاط الصور
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 النطاق الديناميكي الواسع

النطاق الديناميكي الواسع )WDR( هو معالجة متقّدمة للصور، اللتقاط صور رائعة 

وتنبض بالحياة، حتى في اللقطات الصعبة التي تشكّل تحديًا والتي يمتزج فيها النور 

الساطع بالظالل. وتستخدم كاميرا HERO7 Silver ميزة النطاق الديناميكي الواسع 

)WDR( تلقائًيا لتزويدك بأفضل صورة عىل اإلطالق في أي ظرف. 

معلومات مفيدة: ال تتوفر ميزة النطاق الديناميكي الواسع )WDR( إال لدى التقاط صور 

فردية. فهي ليست متوافقة مع ميزتَي التقاط الصور المتواصل أو تتابع التقاط الصور 

السريع.

التقاط الصور

يسرّع وضع لقطات الفيديو المتتابعة وفق فاصل زمني محدد الحركة من خالل التقاط 

إطار كل 0.5 ثواٍن. وعند تشغيل المحتوى بالسرعة العادية، تتحّرك كل العناصر بسرعة 

أكبر بـ 15 مرة من السرعة العادية. 

التقاط لقطات الفيديو المتتابعة وفق فاصل زمني

مرر إىل اليسار إىل  . . 1

2H:11 100% 100%

اضغط عىل زر الغالق   لبدء التسجيل. . 2

اضغط عىل زر الغالق  مجددًا إليقاف التسجيل.. 3

نصيحة للمحترفين: بما أن الفيديو بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد يجعل 

كل العناصر تتحرّك بسرعة أكبر بـ 15 مرة، فالتسجيل لمدة 5 دقائق سيلتقط حواىل 

20 ثانية من الفيديو.

التقاط اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد
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التقاط اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد

 استخدام ميزة التكبير والتصغير باللمس

تسمح لك ميزة التكبير والتصغير باللمس بالتقاط صورة أقرب للحدث.

في شاشة اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد، اضغط عىل  . . 1

2H:11 100% 100%

استخدم شريط التمرير الختيار مجال التكبير والتصغير.. 2

انقر فوق أي مكان عىل الشاشة للخروج. يبقى مستوى التصغير والتكبير ثابتاً . 3

إىل أن يتم ضبطه من جديد، أو التبديل بين أوضاع االلتقاط، أو إيقاف تشغيل 

الكاميرا. 

معلومات مفيدة: ستقوم كاميرا HERO7 Silver بإيقاف تشغيل ميزة التكبير والتصغير 

باللمس تلقائًيا أثناء تسجيل مقاطع فيديو بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد 

.4K بدقة

تقوم كاميرا HERO7 Silver بمسح المكان بالكامل الختيار مستوى التعرّض المناسب 

للقطتك. وتسمح لك ميزة التحكّم بالتعرّض باختيار ما إذا كنت تريد استخدام جزء من 

اللقطة فحسب لتعيين التعرّض. 

تحقق من معاينة اللقطة عىل شاشة اللمس. جرّب التحكّم بالتعرّض إذا كانت بعض 

األجزاء مظلمة جًدا أو فاتحة جًدا. 

 إعداد التحكّم بالتعرّض باستخدام التعرّض التلقائي

بفضل هذا الخيار، تُرّكز الكاميرا التعرّض تلقائًيا عىل المنطقة التي تختارها.

فلنفترض بأن الكاميرا مرّكبة عىل لوحة المعلومات في السيارة. عىل األرجح، ترغب في 

تعيين التعرّض وفًقا للمشهد خارج السيارة بداًل من لوحة المعلومات. سيساعد ذلك في 

تفادي التعرّض المفرط للقطات )فاتحة جًدا(.

اضغط عىل شاشة اللمس حتى يظهر قوسان وفي وسطهما نقطة وسط . 1

الشاشة. هذه هي Spot Meter )نقطة القياس(. ستركز التعرّض عىل وسط 

اللقطة. 

اسحب القوسين بعيدًا عن الوسط إن أردت استخدام منطقة أخرى من اللقطة . 2

لتعيين التعرّض. )يمكنك أيًضا الضغط عىل هذه المنطقة بدالً من سحب 

القوسين.( 

انظر إىل الشاشة لترى إذا كان التعرّض جيًدا. اضغط عىل  في الزاوية . 3

اليمنى السفىل من الشاشة. 

AUTO EXPOSURE

بالتعرّض التحكّم 
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 تعيين التحكّم بالتعرّض باستخدام التعرّض المثّبت

بفضل هذا الخيار، تقوم الكاميرا بتثبيت التعرّض إىل أن تقوم بإلغائه. 

إذا كنت تمارس رياضة التزلّج عىل ألواح الثلج في يوم مشمس، يمكنك تثبيت التعرّض 

عىل سترتك. سيمنع ذلك التعرّض الخافت للقطات )مظلمة جًدا( مقارنة بلون الثلج 

الفاتح جًدا.

اضغط عىل شاشة اللمس حتى يظهر قوسان وفي وسطهما نقطة وسط . 1

الشاشة. هذه هي Spot Meter )نقطة القياس(. ستركز التعرّض عىل وسط 

اللقطة. 

اسحب القوسين بعيدًا عن الوسط إن أردت استخدام منطقة أخرى من اللقطة . 2

لتعيين التعرّض. )يمكنك أيًضا الضغط عىل هذه المنطقة بدالً من سحب 

القوسين.(

اضغط داخل القوَسين لتثبيت التعرّض.. 3

انظر إىل الشاشة لترى إذا كان التعرّض جيًدا. اضغط عىل  الزاوية اليمنى . 4

السفىل من الشاشة لتثبيته.

LOCKED EXPOSURE

بالتعرّض التحكّم 

 إيقاف تشغيل التحكّم بالتعرّض

يتوقف تشغيل التحكّم بالتعرّض تلقائًيا عند تغيير أوضاع االلتقاط أو عند إعادة تشغيل 

الكاميرا. ويمكن إيقاف تشغيله يدويًا أيًضا. 

اضغط عىل شاشة اللمس حتى يظهر مربع في الوسط.. 1

اضغط عىل  في الزاوية اليسرى السفىل من الشاشة.. 2

معلومات مفيدة: بعد إلغاء ميزة التحكّم بالتعرّض، ستعود الكاميرا إىل استخدام 

المشهد بالكامل تلقائًيا لتعيين مستوى التعرّض.

بالتعرّض التحكّم 
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 قائمة األوامر الصوتية

يتوفر نوعان من األوامر الصوتية: أوامر الحركة وأوامر األوضاع 

 استخدام أوامر الحركة.

تسمح لك هذه األوامر بتبديل األوضاع بسرعة تامة. إذا قمت للتو بتسجيل فيديو، 

يمكنك أن تقول عبارة "GoPro take a photo" اللتقاط صورة بسرعة من دون تغيير 

األوضاع يدويًا.

الوصفأمر الحركة

GoPro start recording.لبدء تسجيل الفيديو

 GoPro HiLight.إلضافة عالمة تمييز إىل الفيديو أثناء التسجيل

GoPro stop recording.إليقاف تسجيل الفيديو

GoPro take a photo.اللتقاط صورة فردية

 GoPro shoot burst.اللتقاط صور بتتابع التقاط سريع

GoPro start time lapse لبدء تسجيل فيديو بلقطات متتابعة وفق

فاصل زمني محدد.

GoPro stop time lapse إليقاف تسجيل الفيديو بلقطات متتابعة وفق

فاصل زمني محدد.

GoPro turn off .إليقاف تشغيل الكاميرا

معلومات مفيدة: يمكنك إيقاف تشغيل كاميرا 

GoPro بصوتك، ولكن يجدر بك استخدام زر 
Mode )الوضع(  لتشغيلها. 

التحكم بكاميرا GoPro عبر الصوت

يسمح لك التحكّم الصوتي بالتحكّم بكاميرا GoPro من دون استخدام يديك. تُعّد هذه 

الميزة رائعة عند اإلمساك بمقود الدراجة، وعصي التزلّج، وغيرها. ما عليك سوى أن 

تطلب من كاميرا GoPro ما تريدها أن تفعله.

تشغيل التحكّم الصوتي وإيقاف تشغيله

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

اضغط عىل  لتشغيل التحكّم الصوتي أو إيقاف تشغيله.. 2

التحكم بكاميرا GoPro عبر الصوت
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 استخدام أوامر األوضاع

 استخدم هذه األوامر للتبديل بين أوضاع االلتقاط بسرعة تامة. ثم ُقل عبارة 

"GoPro Capture" أو اضغط عىل زر الغالق لتصوير اللقطة. 

الوصفأمر الوضع

GoPro Video mode لتبديل الكاميرا إىل وضع الفيديو )ال تبدأ الكاميرا

بالتسجيل(.

GoPro Photo mode لتبديل الكاميرا إىل وضع الصورة )ال تلتقط

الكاميرا صورة(.

GoPro Burst mode لتبديل الكاميرا إىل وضع تتابع التقاط السريع

)ال تبدأ الكاميرا بالتقاط صور بتتابع االلتقاط 
السريع(.

GoPro Time Lapse mode لتبديل الكاميرا إىل وضع الفيديو بلقطات

متتابعة وفق فاصل زمني محدد )ال تبدأ الكاميرا 

بالتسجيل(.

GoPro Capture تبدأ الكاميرا بالتقاط مقاطع الفيديو أو الصور في

الوضع الذي حددته.

GoPro Stop Capture تتوقف الكاميرا عن االلتقاط في وضع الفيديو

ووضع الفيديو بلقطات متتابعة وفق فاصل 

زمني محدد. يتوقف وضعا الصور وتتابع 

االلتقاط السريع عن التشغيل تلقائًيا. 

نصيحة للمحترفين: إذا كنت تقوم بتسجيل فيديو أو لقطات متتابعة وفق فاصل 

زمني محدد، يجب إيقاف التسجيل قبل تجربة أمر جديد. 

التحكم بكاميرا GoPro عبر الصوت

اّطلع عىل قائمة األوامر الكاملة في الكاميرا

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

اضغط عىل Preferences )التفضيالت( < Voice Control )التحكّم الصوتي( < . 2

Commands )األوامر(.

تغيير لغة التحكم الصوتي

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

اضغط عىل Preferences )التفضيالت( < Voice Control )التحكّم الصوتي( < . 2

Language )اللغة(.

معلومات مفيدة: قد يتأثر التحكّم الصوتي بالرياح والضوضاء والمسافة التي تفصلك 

عن الكاميرا. لذا حافظ عىل الكاميرا نظيفة وخالية من األتربة واألوساخ لالستمتاع 

بأفضل أداء.

التحكم بكاميرا GoPro عبر الصوت
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مرر إىل األعىل لمشاهدة آخر فيديو، أو صورة أو تتابع التقاط سريع تم التقاطه. مرّر إىل 

    .SD اليسار واليمين لالنتقال عبر الملفات األخرى عىل بطاقة 

00:00 / 00:00 00:00 / 00:00

يتضّمن معرض الوسائط خيارات التشغيل التالية:

إيقاف التشغيل مؤقًتا

التشغيل استئناف 

SD مشاهدة كل الوسائط عىل بطاقة

SD حذف الملف من بطاقة

Play back )التشغيل( بالحركة البطيئة/السرعة العادية

استخدم شريط تمرير لمسح مقاطع الفيديز والصور بتتابع االلتقاط السريع 

والصور المتتابعة وفق فاصل زمني محدد

Add/remove )إضافة/إزالة( عالمة تمييز

تشغيل الوسائط

ضبط مستوى صوت التشغيل

االنتقال إىل الصورة السابقة أو التالية في تتابع التقاط سريع أو مجموعة من 

الصور المتواصلة

معلومات مفيدة: قد تختلف خيارات التشغيل باختالف الوسائط التي تشاهدها. 

نصيحة للمحترفين: ال تتوفر بعض خيارات التشغيل عند إمساك الكاميرا باالتجاه 

العمودي. قم بضبط هذه اإلعدادات في االتجاه األفقي قبل تغيير اتجاه الكاميرا. 

تشغيل الوسائط
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 استخدام ميزة عرض المعرض

تسمح لك ميزة عرض المعرض بالوصول سريعاً إىل كل مقاطع الفيديو والصور المخزّنة 

 .SD عىل بطاقة

في شاشة التشغيل، اضغط عىل  . . 1

00:10   

MEDIA (34)

مرر إىل األعىل للتنقل عبر الوسائط. . 2

اضغط عىل فيديو أو صورة لعرضها في ملء الشاشة.. 3

اضغط عىل  إلضافة عالمة تمييز. . 4

اضغط عىل  للعودة إىل شاشة التشغيل.. 5

معلومات مفيدة: ال يتوفر عرض المعرض عند إمساك الكاميرا باالتجاه العمودي. 

باإلضافة إىل ذلك، كلما ازداد المحتوى المخزّن عىل بطاقة SD، كان وقت التحميل 

المطلوب أطول. 

حذف ملفات متعددة

اضغط عىل  . . 1

تشغيل الوسائط

اضغط عىل كل الملفات التي تريد حذفها. اضغط عىل ملف من جديد إذا . 2

أردَت إلغاء تحديده.

اضغط عىل  لحذف الملفات المحددة.. 3

عرض مقاطع الفيديو والصور عىل جهاز محمول

ِصل الكاميرا بتطبيق GoPro. لمعرفة التفاصيل، راجع االتصال بتطبيق . 1

GoPro )الصفحة 42(.

استخدم أدوات التحكّم في التطبيق لتشغيل مقاطع الفيديو والصور وتحريرها . 2

ومشاركتها.

نصيحة للمحترفين: استخدم تطبيق GoPro اللتقاط صور ثابتة من مقاطع فيديو، 

وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة يمكن مشاركتها من لقطات طويلة، وحفظ الوسائط في 

هاتفك، والمزيد غير ذلك. 

 عرض مقاطع الفيديو والصور عىل كمبيوتر

لمشاهدة الوسائط عىل كمبيوتر، يتعّين عليك أواًل حفظ الملفات عىل الكمبيوتر. 

لمعرفة التفاصيل، راجع نقل الوسائط )الصفحة 43(.

تشغيل الوسائط
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 HERO7 الخاص باألجهزة المحمولة للتحكّم بكاميرا GoPro استخدم تطبيق

Silver، ومشاركة مقاطع الفيديو والصور أثناء التنّقل وتحويل اللقطات تلقائًيا إىل 
QuikStories، وهي عبارة عن مقاطع فيديو مذهلة متزامنة مع تأثيرات وموسيقى.

االتصال للمرة األوىل

1 ..Google Play أو Apple App Store من GoPro نزّل تطبيق

اتبع تعليمات التطبيق التي تظهر عىل الشاشة لالتصال بالكاميرا. . 2

معلومات مفيدة حول نظام التشغيل iOS: احرص عىل السماح باإلعالمات من 

 QuikStory عند مطالبتك بذلك، ليتم إعالمك عندما تصبح GoPro تطبيق

جاهزة. راجع إنشاء QuikStory )الصفحة 43(.

 بعد االتصال للمرة األوىل

بعد االتصال لمرة واحدة، يمكنك بدء االتصال من خالل قائمة االتصاالت في الكاميرا.

إذا لم يكن االتصال الالسلكي في بالكاميرا قيد التشغيل، فمرر إىل األسفل للوصول . 1

إىل لوحة المعلومات. 

 اضغط عىل Preferences )التفضيالت( < Connections )االتصاالت( < . 2

 .)GoPro تطبيق( GoPro App

اتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة في تطبيق GoPro لالتصال بالكاميرا.. 3

 إعداد سرعة االتصال

تم إعداد كاميرا GoPro الستخدام اتصال Wi-Fi بنطاق 5 غيغاهرتز )وهو أسرع اتصال 

متوفر( عند االتصال باألجهزة المحمولة األخرى.

غّير نطاق اتصال Wi-Fi إىل 2.4 غيغاهرتز إذا كان جهازك أو المنطقة ال تدعم نطاق 

5 غيغاهرتز.

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

2 . Wi-Fi > )االتصاالت( Connections > )التفضيالت( Preferences اضغط عىل

.)Wi-Fi نطاق اتصال( Band

GoPro االتصال بتطبيق

QUIKSTORY إنشاء 

يمكنك إعداد كاميرا GoPro إلرسال مقاطع الفيديو والصور إىل هاتفك تلقائًيا. 

فيستخدمها تطبيق GoPro إلنشاء QuikStories، وهي عبارة عن مقاطع فيديو كاملة 

تم تحريرها وإضافة الموسيقى والتأثيرات إليها. 

ِصل الكاميرا بتطبيق GoPro. راجع االتصال بتطبيق GoPro )الصفحة 42(.. 1

مرر إىل األسفل إىل شاشة التطبيق الرئيسية. سيتم نسخ لقطات من أحدث . 2

 .QuikStory جلسة تصوير قمت بها إىل هاتفك ومن ثم يتم تحويلها إىل

انقر فوق QuikStory لعرضها. إذا لم يكن لديك تطبيق Quik، فستتم مطالبتك . 3

بتثبيته.

4 ..Quik قم بإجراء عمليات التحرير التي تريدها في تطبيق

احفظ QuikStory، أو شاركها مع أصدقائك.. 5

نقل الوسائط
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 نقل الوسائط إىل كمبيوتر

يمكنك نسخ مقاطع الفيديو والصور إىل كمبيوتر لتشغيلها وتحريرها.

تأكد من أن الكمبيوتر يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل.. 1

2 ..gopro.com/apps للكمبيوتر المكتبي وثّبته من Quik نزّل تطبيق

قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل USB-C المضّمن. . 3

4 ..Quik شّغل الكاميرا واتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة في تطبيق

SD النقل مباشرًة من بطاقة

قم بإزالة بطاقة SD من الكاميرا.. 1

2 ..SD في قارئ أو محول بطاقات SD أدخل بطاقة

ِصل قارئ البطاقات في منفذ USB في جهاز الكمبيوتر أو أدخل المحول في . 3

  .SD فتحة بطاقة

انسخ الملفات إىل جهاز الكمبيوتر.. 4

نقل الوسائط

 التحميل التلقائي إىل السحابة

عند االشتراك في GoPro Plus، يمكنك تحميل الوسائط تلقائًيا إىل السحابة حيث 

يمكنك عرضها وتحريرها ومشاركتها من أي جهاز. 

1 .:GoPro Plus االشتراك في

نزّل تطبيق GoPro عىل جهازك من Apple App Store أو Google Play.أ. 

اتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة لالتصال بالكاميرا.ب. 

إذا كنت تقوم باالتصال للمرة األوىل، فاتبع التعليمات التي تظهر عىل ج. 

الشاشة لالشتراك في GoPro Plus. أو اضغط عىل  عىل شاشة االختيار 

في الكاميرا. 

ِصل الكاميرا بمأخذ طاقة. سيبدأ التحميل التلقائي عندما يتم شحن البطارية . 2

بالكامل.

بعد إعداد الكاميرا للمرة األوىل، لن تحتاج إىل االتصال بالتطبيق لبدء التحميل التلقائي.  

معلومات مفيدة: تبقى الملفات األصلية عىل الكاميرا، حتى بعد نسخها احتياطًيا إىل 

السحابة.

نصيحة للمحترفين: إذا كنت تقوم بحفظ ملفات في كمبيوترك، سيقوم تطبيق 

Quik للكمبيوتر المكتبي بتحميلها تلقائًيا عىل حساب GoPro Plus الخاص بك.

نقل الوسائط

http://gopro.com/apps


4647

 التحميل اليدوي إىل السحابة

انقل الوسائط إىل السحابة من دون الحاجة إىل انتظار شحن البطارية بالكامل. )يجب أن 

تكون كاميرا GoPro موصولة بمأخذ طاقة.(

اشترك في GoPro Plus. راجع التحميل التلقائي إىل السحابة )الصفحة 47(.. 1

ِصل الكاميرا بمأخذ طاقة.. 2

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 3

4 . Manual Upload >  GoPro Plus > )تفضيالت( Preferences اضغط عىل

)تحميل يدوي(. 

 إيقاف تشغيل التحميل التلقائي

يمكنك منع الكاميرا من محاولة التحميل في كل مرة تكون فيها موصولة بمأخذ طاقة 

بالكامل.  ومشحونة 

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

2 . Auto Upload >  GoPro Plus > )التفضيالت( Preferences اضغط عىل

تلقائي(. )تحميل 

اضغط عىل Off )إيقاف التشغيل(.. 3

الوصول إىل الوسائط المتوفرة في السحابة

افتح تطبيق GoPro عىل جهازك.. 1

اضغط عىل   ، وحدد عالمة التبويب Cloud )السحابة( لعرض المحتوى . 2

وتحريره ومشاركته.

نصيحة للمحترفين: إلنشاء QuikStory باستخدام الوسائط المتوفرة عىل السحابة، 

 شّغل تطبيق Quik المخصص لألجهزة المحمولة، واضغط عىل   ، ثم حدد 

.GoPro Plus

نقل الوسائط

االتصال بشبكة السلكية مختلفة

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

2 . Networks >  GoPro Plus > )التفضيالت( Preferences اضغط عىل

)الشبكات(.

اختر شبكة. ال يمكن للشبكة أن تكون مخفية، أو أن تتطلب اتفاقية ترخيص . 3

مستخدم نهائي )مثل الشبكة في الفنادق(.

أدِخل كلمة المرور إذا لزم األمر. . 4

اضغط عىل  لحفظ الشبكة. . 5

GOPRO PLUS تغيير تفضيالت 

قم بإدارة إعدادات التحميل التلقائي، وإعداد الشبكة الالسلكية والمزيد غير ذلك.

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

2 . .GoPro Plus > )التفضيالت( Preferences اضغط عىل

معلومات مفيدة: سيصبح GoPro Plus متوفرًا في التفضيالت بعد تسجيل اشتراكك.

نقل الوسائط
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 باستخدام لوحة المعلومات

 بعد تشغيل الكاميرا باالتجاه األفقي، مرر إىل األسفل للوصول إىل لوحة المعلومات 

وPreferences )التفضيالت(.

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

 ميزات لوحة المعلومات

تسمح لك لوحة المعلومات بالضغط سريًعا فوق اإلعدادات التالية لتشغيلها وإيقاف 

تشغيلها:

التحكم الصوتي

إشارات الكاميرا الصوتية

QuikCapture )االلتقاط السريع(

قفل الشاشة

GoPro تخصيص كاميراGoPro تخصيص كاميرا

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

 حالة االتصال

تفّقد الجهة العليا من لوحة المعلومات لالطالع عىل حالة االتصال. 

GPS قيد التشغيل )أبيض(

GPS متوقف عن التشغيل )رمادي(

GPS غير متوفر )رمادي(

الكاميرا مّتصلة بتطبيق GoPro )أبيض(

الكاميرا غير مقترنة بتطبيق GoPro )رمادي( 

الكاميرا غير مّتصلة بتطبيق GoPro )رمادي(

التحميل التلقائي قيد التشغيل وجاهز )أبيض(

التحميل التلقائي متوقف عن التشغيل )رمادي( 

التحميل التلقائي قيد التشغيل ولكنه ليس جاهزًا )رمادي(
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 إعداد التفضيالت

اضغط عىل Preferences )التفضيالت( إلعداد كاميرا GoPro بالطريقة التي تريدها. 

 االتصاالت

لتشغيل االتصاالت الالسلكية، واالتصال بأجهزة جديدة، وإعداد نطاق Wi-Fi، والمزيد غير 

ذلك. راجع االتصال بتطبيق GoPro )الصفحة 42( وإعداد سرعة االتصال )الصفحة 42(. 

 القيم االفتراضية

اختر الوضع االفتراضي )الوضع الذي ستلتقط فيه كاميرا GoPro عند تشغيلها 

باستخدام زر الوضع  (، وطول مقطع الفيديو الصغير ودقة الفيديو االفتراضية. 

GoPro تخصيص كاميراGoPro تخصيص كاميرا

 GENERAL )اإلعدادات العامة(
إليك ما ستجده ضمن اإلعدادات العامة:

 Beep Volume )مستوى صوت اإلشارة الصوتية(
 Off منخفض(، أو( Low أو ،)متوسط( Med أو ،)مرتفع )اإلعداد االفتراضي( High اختر

)إيقاف التشغيل(. يمكنك تشغيل مستوى الصوت الذي تعّده هنا أو إلغاء تشغيله 
باستخدام لوحة المعلومات.

 Auto Power Off )إيقاف التشغيل التلقائي(
 Min 30 15  دقيقة( )اإلعداد االفتراضي(، أو(  Min 15 أو ،)خمس دقائق(  Min 5 اختر

 )30  دقيقة(، أو Never )أبًدا(. 

LED أضواء 

إلعداد أضواء الحالة التي ستومض. يمكنك اختيار All On )إضاءة الكل( )اإلعداد 

االفتراضي(، وAll Off )إيقاف تشغيل الكل(، وFront Off )إيقاف تشغيل األضواء 

األمامية(. 

 Time and Date )الوقت والتاريخ(
 GoPro لضبط الوقت والتاريخ يدويًا. يتم تحديثهما تلقائًيا عند توصيل الكاميرا بتطبيق

أو بتطبيق Quik للكمبيوتر المكتبي.

 Date Format )تنسيق التاريخ(
يتم إعداده  تلقائًيابحسب اللغة التي اخترتها لدى اإلعداد. يمكنك تغييره يدويًا هنا. 
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GoPro تخصيص كاميرا

 التحكّم الصوتي

اختر لغة التحكّم الصوتي واّطلع عىل قائمة األوامر الكاملة. 

 شاشة اللمس

شّغل Landscape Lock )تثبيت االتجاه األفقي(، وقم بإعداد Screen Saver )شاشة 

التوقف(، واضبط سطوع شاشة اللمس.  

معلومات مفيدة: سيبقى بإمكانك استخدام أزرار الكاميرا والتحكّم الصوتي حتى عندما 

تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل. 

الخيارات اإلقليمية

شّغل GPS وقم بإعداد كاميرا GoPro لتعمل في منطقتك. 

GPS 
شّغل GPS لتتّبع سرعتك ومسافتك والمزيد غير ذلك. أِضف ملصقات األداء في 

تطبيق GoPro لتظهر إىل أي مدى كنت مسرًعا وبعيًدا ومرتفًعا أثناء تصوير مقاطع 

الفيديو. لمزيد من المعلومات ولالطالع عىل التوافق مع األجهزة المحمولة، تفّضل بزيارة 

 .gopro.com/telemetry

GoPro تخصيص كاميرا

 Language )اللغة(
الختيار اللغة التي تظهر عىل شاشة الكاميرا. 

 Video Format )تنسيق الفيديو(
الختيار NTSC لمنطقة أمريكا الشمالية أو PAL للمناطق خارج أمريكا الشمالية. 

يساعدك اختيار التنسيق المناسب لمنطقتك في تفادي الوميض عىل أجهزة 

التلفزيون/أجهزة التلفزيون العالية الدقة لدى تشغيل فيديو تم تصويره في أماكن 

داخلية.

 Regulatory )الخيارات التنظيمية(
لمراجعة شهادات االعتماد الخاصة بالكاميرا.

 حول

لتحديث كاميرا GoPro، ومعرفة اسم الكاميرا، ورقمها التسلسلي، وإصدار البرنامج.

 إعادة الضبط

لتهيئة بطاقة SD، أو ضبط إعدادات الكاميرا إىل القيم االفتراضية، أو إعادة ضبط 

النصائح التي تقدّمها الكاميرا، أو استخدام Factory reset )إعادة الضبط إىل إعدادات 

المصّنع( لمسح إعدادات الكاميرا واستعادة إعداداتها األصلية.

https://gopro.com/help/articles/Block/How-to-Use-Gauges-in-Quik-for-Desktop
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نادرًا ما ستواجه المشاكل، إال أن كاميرا HERO7 Silver سُتعلمك في حال طرأ أمر ما. 

إليك بعض الرسائل التي يمكن أن تظهر.

 درجة الحرارة مرتفعة

يظهر رمز ميزان الحرارة عىل شاشة اللمس عندما تصبح درجة حرارة الكاميرا مرتفعة 

جدًا وتحتاج إىل التبريد. تم تصميم الكاميرا للتعرّف عىل حاالت السخونة المفرطة 

وستتوّقف عن التشغيل عند الضرورة. ما عليك سوى أن تتركها لتبرد قبل استخدامها 

من جديد. 

معلومات مفيدة: ستؤدّي درجات الحرارة المرتفعة إىل استهالك الكاميرا لطاقة أكبر 

واستنفاد البطارية بسرعة أكبر.

 إصالح الملف

ستحاول كاميرا HERO7 Silver إصالح الملفات المتضررة تلقائًيا. قد تتضرّر الملفات 

إذا نفدت طاقة الكاميرا أثناء التسجيل أو في حال ظهرت مشكلة في حفظ الملف. 

سيظهر رمز إطالح الملف عىل شاشة اللمس عندما تكون عملية اإلصالح قيد التقّدم. 

وستبلغك الكاميرا عند انتهاء العملية وما إذا تم إصالح الملف. 

 MEMORY CARD FULL )بطاقة الذاكرة ممتلئة(
ستعلمك الكاميرا عندما تصبح بطاقة SD ممتلئة. ستحتاج عندها إىل نقل بعض 

الملفات أو حذفها إذا أردت متابعة التسجيل.

رسائل مهمة

GOPRO إعادة تشغيل كاميرا 

لمدة 
 

 في حال عدم تجاوب الكاميرا، اضغط مع االستمرار عىل زر Mode )الوضع( 

10 ثواٍن. سيؤدّي ذلك إىل إعادة تشغيل الكاميرا. ولن يحصل أي تغيير في إعداداتك.

 استعادة كل اإلعدادات إىل القيم االفتراضية

إلعادة ضبط كل إعدادات الكاميرا إىل القيم االفتراضية، باستثناء اسم الكاميرا، وكلمة 

المرور، واللغة وتنسيق الفيديو.

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

2 . Reset > )إعادة الضبط( Reset > )التفضيالت( Preferences اضغط عىل

Defaults )إعادة الضبط إىل القيم االفتراضية(. 

 إعادة ضبط االتصاالت

سيؤدّي هذا الخيار إىل مسح اتصاالت األجهزة وإعادة ضبط كلمة المرور الخاصة 

بالكاميرا. تشير إعادة ضبط االتصاالت إىل أنه يتعّين عليك إعادة توصيل كل أجهزتك.

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

اضغط عىل Preferences )التفضيالت( < Connections )االتصاالت( < . 2

Reset Connections )إعادة ضبط االتصاالت(.

 إعادة ضبط النصائح التي تقّدمها الكاميرا

هل تريد رؤية النصائح التي تقدّمها الكاميرا من جديد؟ إليك كيفية رؤيتها كلها منذ 

البداية.

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

2 . Reset > )إعادة الضبط( Reset > )التفضيالت( Preferences اضغط عىل

Camera Tips )إعادة ضبط النصائح التي تقدّمها الكاميرا(. 

 استعادة إعدادات المصّنع

إعادة ضبط الكاميرا
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إعادة ضبط الكاميرا

سيسمح لك هذا الخيار باستعادة كل إعدادات الكاميرا األصلية، ومسح كل االتصاالت 

األجهزة، وإلغاء االشتراك الكاميرا من GoPro Plus. ويكون هذا الخيار مفيًدا إذا كنت 

تعطي الكاميرا لصديق وتوّد إعادة ضبطها تماًما إىل حالتها األصلية.

مرر إىل األسفل للوصول إىل Dashboard )لوحة المعلومات(.. 1

2 . Factory > )إعادة الضبط( Reset > )التفضيالت( Preferences اضغط عىل

Reset )إعادة الضبط إىل إعدادات المصّنع(. 

معلومات مفيدة: لن تؤّدي استعادة إعدادات المصّنع إىل حذف أي محتوى عن بطاقة 

SD ولن تؤثر في برنامج الكاميرا.

جهاز التركيب

1 .The Frame

 مشبك تركيب. 2

برغي إبهامي. 3

أدوات التركيب الالصقة . 4

والمنحنية المسطحة 

4

1 2

3

GoPro تركيب كاميرا
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THE FRAME استخدام 

 .GoPro لتثبيت الكاميرا بأدوات التركيب من The Frame يُستخدم

افتح المزالج لفتح الباب.. 1

 مرر الكاميرا إىل الداخل، وتأكد من أن الكاميرا عىل محاذاة مع طرف . 2

The Frame األمامي. 

أغلق الباب.. 3

أقفل المزالج. . 4

GoPro تركيب كاميراGoPro تركيب كاميرا

 تثبيت الكاميرا عىل أدوات التركيب

عندما تصبح الكاميرا داخل The Frame، تصبح جاهزة لتركيبها. وبحسب أداة التركيب 

التي تستخدمها، يمكنك أن تستخدم مشبك تركيب أو تثبيت The Frame مباشرة 

عىل أداة التركيب. 

راجع نصائح للتركيب )الصفحة 61( للحصول عىل نصائح حول استخدام أدوات 

التركيب الالصقة.

اشبك وحدات التركيب في The Frame بوحدات التركيب في المشبك. . 1

ثّبت The Frame بمشبك التركيب بواسطة برغي إبهامي. . 2
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GoPro تركيب كاميرا

قم بتوصيل مشبك التركيب بأداة التركيب.. 3

ارفع سدادة مشبك التركيب.أ. 

مرر المشبك في أداة التركيب حتى يستقر في مكانه.ب. 

اضغط ألسفل عىل السدادة لتصبح بمحاذاة المشبك.ج. 

نصيحة للمحترفين: يُنصح بإبقاء الكاميرا ضمن The Frame حتى عندما ال تكون 

مرّكبة. فيوّفر The Frame حماية إضافية للكاميرا في حال سقوطها. 

 نصائح التركيب

اتبع هذه اإلرشادات عند تثبيت أدوات التركيب الالصقة بالخوذات، والمركبات 

والمعدات:

قم بتثبيت أدوات التركيب قبل 24 ساعة عىل األقل من استخدامها. 	

ال تثّبت أدوات التركيب إال عىل أسطح ملساء. فهي ال تلصق جيًدا عىل األسطح  	

المسامية أو الخشنة.

اضغط عىل أدوات التركيب بقوة لكي تثبت مكانها. تأّكد من أن الجزء الالصق  	

مّتصل تماًما بالسطح.

ال تستخدمها إال عىل أسطح نظيفة وجافة. فسيؤدّي الشمع أو الزيت أو التراب أو  	

غيرها من األوساخ إىل تثبيت غير محكم، وبالتالي قد تفقد الكاميرا.

ثّبت أدوات التركيب في درجة حرارة الغرفة. إذ أنها ال تلتصق بالشكل المناسب في  	

بيئة باردة أو رطبة، أو عىل سطح بارد أو مبلل.

راجع اللوائح التنظيمية والقوانين المحلية والعامة للتأكد من أّن تثبيت الكاميرا  	

بالمعدات )مثل معدات الصيد( مسموح به. احرص عىل االلتزام باللوائح التنظيمية 

التي تقّيد استخدام األجهزة اإللكترونية أو الكاميرات الخاصة بالمستهلك.

 تحذير: لتجنب اإلصابة، ال تستخدم الحبل عند تركيب الكاميرا عىل خوذة. 

ال ترّكب الكاميرا مباشرة عىل عصا أو لوح التزلج.

.gopro.com لمزيد من المعلومات عن أدوات التركيب، تفضل بزيارة

تحذير: احرص دائًما عىل استخدام خوذة تستوفي معايير السالمة السارية 

عند استخدام حزام أو أداة تركيب كاميرا GoPro عىل الخوذة. 

اختر الخوذة المالئمة لرياضتك أو نشاطك وتأكد من أن مقاسها مناسب 

لك. افحص الخوذة للتأكد من أنها بحالة جيدة، واتبع دائًما تعليمات الجهة 

الُمصّنعة للخوذة بشأن االستخدام اآلمن لها. 

استبدل أي خوذة قد تعرّضت لصدمة كبيرة. ال توجد خوذة يمكنها الوقاية 

من اإلصابة في كل حادث. توخَّ الحذر.

GoPro تركيب كاميرا

http://gopro.com
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 استخدام كاميرا GOPRO في الماء وحوله

إن كاميرا HERO7 Silver مقاومة للماء لغاية 10 أمتار عندما يكون بابها مغلًقا. لذلك، 

لن تحتاج إىل مبيت إضافي قبل الغطس. 

معلومات مفيدة: ال يوّفر "اإلطار" حماية إضافية مقاومة للماء.

نصيحة للمحترفين: استخدم حباًل للكاميرا وأداة الطفو Floaty )متوفران بشكل 

منفصل( إلبقاء الكاميرا طافية عىل سطح الماء في حال انفصالها عن أداة التركيب. 

 .gopro.com لمزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة

GoPro تركيب كاميرا

قد تحتاج في بعض األحيان إىل إزالة باب الكاميرا. وتشمل هذه الحاالت شحن الكاميرا 

 .The Frame عندما تكون مثّبتة داخل

تحذير: ال تقم بإزالة الباب إال في مكان جاف وخاٍل من الغبار. عند فتح الباب 

أو إزالته، ال تكون الكاميرا مقاومة للماء. 

إزالة الباب

اضغط مع االستمرار وألسفل عىل زر فتح المزالج وحرّك الباب حتى يفتح.. 1

 اسحب الباب إىل الخارج.. 2

إزالة الباب

http://gopro.com
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إعادة تركيب الباب

اضغط مع االستمرار عىل زر فتح المزالج وحرّك لسان الباب.. 1

اضغط باللسان عىل الشريط الفضي الصغير.. 2

إزالة الباب

اتبع النصائح أدناه للحصول عىل أفضل أداء للكاميرا:

كاميرا GoPro مقاومة للماء حتى عمق 10 أمتار، وبالتالي، ال داعي الستخدام  	

مبيت. تأكد من إغالق الباب قبل استخدام الكاميرا في الماء أو التراب أو الرمل 

أو حولها. 

قبل إغالق الباب، تأكد من أن القفل خاٍل من األوساخ. استخدم قطعة قماش  	

لتنظيف القفل إذا لزم األمر.

تأكد من أن كاميرا GoPro جافة ونظيفة قبل فتح الباب. إذا لزم األمر، اشطف  	

الكاميرا بالماء ثم جففها بقطعة من القماش.

إذا تصلبت الرمال أو األوساخ حول الباب، فَضع الكاميرا تحت ماء الحنفية الدافئ  	

لمدة 15 دقيقة ثم اشطفها جيًدا إلزالة األوساخ قبل فتح األبواب.

في حال تعرَّضت الكاميرا للبلل، جفف شاشة اللمس بقطعة قماش ناعمة لتصبح  	

قادرة عىل تسجيل بصمة إصبعك. 

للحصول عىل أفضل أداء صوتي، هّز الكاميرا أو انفخ عىل الميكروفون إلزالة الماء  	

واألوساخ من فتحات الميكروفون. ال تستخدم الهواء المضغوط وتنفخه داخل 

فتحات الميكروفون. فمن الممكن أن يؤدّي ذلك إىل إلحاق الضرر باألغشية 

الداخلية المقاومة للماء.

في كل مرة تستخدم فيها الكاميرا في الماء المالح، اشطفها بماء عذب، ثم جففها  	

بقطعة من القماش الناعم.

غطاء العدسة مصنوع من زجاج مدّعم وقوي جًدا ولكن عىل الرغم من ذلك، قد  	

يتعّرض للخدش أو التشقق. لذلك، حافظ عىل نظافته باستخدام قطعة قماش 

ناعمة وخالية من الوبر. 

نصيحة للمحترفين: إذا كان لديك أي أسئلة متعلّقة بصيانة الكاميرا، فاتصل بدعم 

 .gopro.com/support لمزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة .GoPro

الصيانة

http://gopro.com/support
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 إطالة عمر البطارية إىل أقصى حّد

تتمّيز كاميرا HERO7 Silver ببطارية مضّمنة ال يمكن إزالتها. وستظهر رسالة تشير 

إىل أن مستوى البطارية منخفض عىل شاشة اللمس عندما ينخفض مستوى شحن 

البطارية إىل ما دون %10. 

في حال نفاد الشحن )أو بلغت سعة بطاقة SD أقصى حد لها( أثناء تسجيل فيديو، 

ستتوقف الكاميرا عن التسجيل، وتحفظ الفيديو وتتوقف عن التشغيل تلقائًيا.

إليك بعض األمور التي يمكنك القيام بها إلطالة عمر البطارية إىل أقصى حّد:

أوقف تشغيل االتصاالت الالسلكية 	

استخدم اإلعدادات التالية: 	

QuikCapture )االلتقاط السريع( )الصفحة 21( 	

شاشة لمس )الصفحة 52( 	

إيقاف التشغيل التلقائي )الصفحة 51( 	

 التسجيل عند توصيل الكاميرا بمصدر طاقة

يمكنك استخدام كابل USB-C المرفق مع الكاميرا، اللتقاط مقاطع الفيديو والصور 

 GoPro من Supercharger أو شاحن USB عندما تكون الكاميرا متصلة بمحول شحن

أو شاحن GoPro آخر أو حزمة الطاقة المحمولة من GoPro. وهذا الحل مثالي اللتقاط 

مقاطع فيديو طويلة وأحداث بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد.

عىل الرغم من أن الكاميرا موصولة بالشاحن، إال أنه ال يتم شحن البطارية أثناء التسجيل. 

وسيبدأ الشحن عند إيقاف التسجيل. ال يمكنك التسجيل أثناء شحن الكاميرا عبر 

كمبيوتر.

معلومات مفيدة: نظرًا إىل أن الباب مفتوح، ال تكون الكاميرا مقاومة للماء أثناء الشحن.

نصيحة للمحترفين: اشحن الكاميرا بالكامل قبل توضيبها للمساعدة في إطالة عمر 
البطارية إىل أقصى حد. 

معلومات حول البطارية

 GoPro تحذير: قد يؤّدي استخدام شاحن حائط من عالمة تجارية غير

إىل إلحاق الضرر ببطارية الكاميرا، وقد يؤدي إىل نشوب حريق أو تسرّب. 

باستثناء شاحن GoPro Supercharger )يُباع بشكل منفصل(، ال تستخدم 

سوى الشواحن التي تحمل هذه البيانات: خرج 5 فولت وشدة 1 أمبير إذا لم 

 USB تكن تعرف الجهد الكهربي والتيار الخاَصين بالشاحن، فاستخدم كابل

المضّمن لشحن الكاميرا بواسطة كمبيوتر.

 تخزين البطارية واستخدامها

إن كاميرا HERO7 Silver مليئة بالمكونات الحساسة، بما فيها البطارية. لذلك، تجّنب 

تعريض الكاميرا لدرجات حرارة منخفضة أو مرتفعة جدًا. فقد تقلل درجات الحرارة 

القصوى عمر البطارية بصورة مؤّقتة أو قد تؤدّي إىل عدم عمل الكاميرا بطريقة صحيحة 

لمدة مؤّقتة. تجّنب التغييرات الكبيرة في درجات الحرارة أو الرطوبة عند استخدام 

الكاميرا، ألن ذلك قد يساهم في تكّون التكثيف عىل الكاميرا أو داخلها.

ال يمكن تصليح البطارية المضّمنة. اتصل بخدمة العمالء من GoPro للمشاكل 

بالبطارية.  المتعلّقة 

ال تجفف الكاميرا باستخدام مصدر حرارة خارجي، مثل فرن الميكروويف أو مجفف 

الشعر. ال يغطي الضمان أي ضرر يلحق بالكاميرا أو بالبطارية جراء تسرّب الماء إىل 

داخل الكاميرا.

ال تجرِ أي تعديالت غير مصرّح بها في الكاميرا. قد تؤدي التغييرات غير المصرح بها إىل 

تعريض السالمة، والتوافق التنظيمي، وأداء شاحن البطارية للخطر، وقد تبطل الضمان. 

معلومات حول البطارية
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تحذير: ال تقم بإسقاط الكاميرا أو البطارية أو تفكيكهما أو فتحهما أو 

سحقهما أو ثنيهما أو تشويههما أو ثقبهما أو تمزيقهما أو إدخالهما في 

فرن الميكروويف أو حرقهما أو طالئهما. ال تُدِخل أجساًما غريبة في أي فتحة 

موجودة في الكاميرا، مثل منفذ USB-C. توقف عن استخدام الكاميرا 

في حال تلفها، عىل سبيل المثال، في حال تعرّضها للتشقق أو الثقب 

أو األضرار من الماء. يمكن أن يؤدي تفكيك البطارية المدمجة أو ثقبها إىل 

حدوث انفجار أو حريق.

معلومات حول البطارية

GOPRO يتعّذر تشغيل كاميرا 

 تأكد من أن كاميرا GoPro مشحونة. راجع شحن البطارية )الصفحة 8(.

إذا لم ينجح شحن البطارية، فجرّب إعادة تشغيل الكاميرا. راجع إعادة تشغيل كاميرا 

GoPro )الصفحة 55(.

 ال تستجيب كاميرا GOPRO عند الضغط عىل أي زر

راجع إعادة تشغيل كاميرا GoPro )الصفحة 55(.

 التشغيل عىل الكمبيوتر متقطع

ال يشير التشغيل المتقطع إىل مشكلة في الملف بحّد ذاته. إذا تجاوز مقطع فيديو، 

فقد تعتبر المسائل التالية هي السبب:

	  Quik حاول تنزيل أحدث إصدار من تطبيق .H.264 ال يعمل الكمبيوتر مع ملفات

.gopro.com/apps للكمبيوتر المكتبي مجانًا عىل

ال يستوفي الكمبيوتر لديك المتطلبات الدنيا للبرنامج الذي تستخدمه للتشغيل. 	

 نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بالكاميرا

 Preferences مرر إىل األسفل للوصول إىل لوحة المعلومات، ثم اضغط عىل

)التفضيالت( < Connections )االتصاالت( < Camera Info )معلومات عن الكاميرا(. 

 ال أعرف إصدار البرنامج الذي استخدمه

 Preferences مرر إىل األسفل للوصول إىل لوحة المعلومات، ثم اضغط عىل

)التفضيالت( < About )حول( < Camera Info )معلومات عن الكاميرا(. 

 ال أجد رقم الكاميرا التسلسلي

يكون رقم الكاميرا التسلسلي مطبوًعا عىل الجهة الداخلية من باب الكاميرا. ويمكنك 

العثور عليه أيًضا من خالل التمرير إىل األسفل للوصول إىل لوحة المعلومات، ومن ثم 

الضغط عىل Preferences )التفضيالت( < About )حول( < Camera Info )معلومات 

عن الكاميرا(.

.gopro.com/help لالطالع عىل المزيد من اإلجابات عن األسئلة الشائعة، راجع

استكشاف األخطاء وإصالحها

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/help
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 ،GoPro بتقديم أفضل خدمة ممكنة. لالتصال بقسم دعم العمالء بشركة GoPro تلتزم

.gopro.com/help تفضل بزيارة

تعتبر GoPro وHERO والشعارات الخاصة بهما عالمات تجارية أو عالمات تجارية 

مسجلة لشركة  .GoPro, Inc في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى. © 2018 

 .Hecho en China .كل الحقوق محفوظة. ُصنع في الصين .GoPro, Inc.  لشركة

 .gopro.com/patents للحصول عىل معلومات حول براءة االختراع، تفّضل بزيارة

 GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH,

Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

لالطالع عىل القائمة الكاملة لشهادات اعتماد البلدان، راجع التعليمات المهمة حول 

.gopro.com/help المنتج والسالمة المرفقة مع الكاميرا أو تفّضل بزيارة

دعم العمالء

العالمات التجارية

التنظيمية المعلومات 

 130-26504-000 REVB

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

