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1. Бутон на затвора

6. Слот за microSD карта

2. Лампичка за състояние

7. USB-C порт

3. Микрофон

8. Сензорен екран

4. Вратичка
5. Бутон за освобождаване
на лостчето
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Научете как да използвате аксесоарите, които се доставят с Вашата
GoPro. Вижте Монтиране на Вашата GoPro (страница 58).

9. Високоговорител
10. Бутон за режим
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Настройка на камерата

MICROSD КАРТИ
Ще Ви трябва microSD карта (продава се отделно) за запаметяване на
Вашите видеоклипове и снимки. Използвайте маркова карта, която
отговаря на следните изисквания:

ИНСТАЛИРАНЕ НА ВАШАТА MICROSD КАРТА
1. Задръжте натиснат бутона за освобождаване на лостчето на
страничната вратичка, след което я плъзнете, за да се отвори.

• microSD, microSDHC или microSDXC
• Клас 10 или UHS-I рейтинг
• Капацитет до 128 GB
За списък на препоръчаните microSD карти посетете
gopro.com/microsdcards.
Предупреждение: Уверете се, че ръцете Ви са чисти и сухи преди работа
със SD картата. Проверете инструкциите на производителя, за да
видите приемливия температурен диапазон на Вашата карта и друга
важна информация.

2. Изключете камерата, поставете SD картата в слота за карта
с насочен към USB порта етикет.

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Съхранявайте своята SD карта
в добро състояние, като я преформатирате редовно. Това ще изтрие
цялото мултимедийно съдържание, така че не забравяйте първо
да го запазите.
1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Reset (Нулиране) >
Format SD Card (Форматиране на SD карта).

Можете да извадите картата, като я натиснете в слота с нокът.

За да научите как да запазвате своите видеоклипове и снимки, вижте
Прехвърляне на мултимедийните Ви файлове (страница 44).
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Настройка на камерата

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА
Вашата HERO7 Silver има вградена батерия. Уверете се, че е напълно
заредена, преди да заминете за своето приключение.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА НА ВАШАТА КАМЕРА
За да можете да използвате най-новите функции и да получите найдобра производителност от Вашата GoPro, уверете се, че камерата
Ви винаги използва най-актуалния софтуер.

1. Задръжте натиснат бутона за освобождаване на лостчето на
страничната вратичка, след което я плъзнете, за да се отвори.

Актуализиране с приложението GoPro
1. Изтеглете приложението от Apple App Store или от Google Play.
2. Следвайте инструкциите на екрана на приложението, за да
свържете Вашата камера към мобилното си устройство. Ако има
наличен нов софтуер за камерата, приложението ще Ви каже как
да го инсталирате.
Актуализиране с приложението Quik Desktop
1. Изтеглете приложението от gopro.com/apps.

2. Свържете камерата към компютър или към друго USB устройство
за зареждане чрез предоставения USB-C кабел.

2. Свържете камерата към компютъра си чрез предоставения USB-C
кабел. Ако има наличен нов софтуер за камерата, приложението ще
Ви каже как да го инсталирате.
Ръчно актуализиране
1. Посетете gopro.com/update.
2. Изберете HERO7 Silver от списъка с камери.
3. Изберете Update your camera manually (Ръчно актуализиране
на камерата Ви) и следвайте инструкциите.

Пълното зареждане на батерията отнема около 2 часа. Лампичките
за състояние на камерата ще изгаснат, когато е готово. Вижте
Информация за батерията (страница 68).
СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: За най-бързо зареждане
използвайте GoPro Supercharger (продава се отделно).
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СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Искате да знаете каква версия
на софтуера използвате? Ето къде можете да разберете.
1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > About (Относно) > Camera Info
(Информация за камерата).
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Опознайте своята GoPro

ВКЛЮЧВАНЕ
Натиснете бутона Mode (Режим), за да включите HERO7 Silver.

РЕЖИМИ ЗА СНИМАНЕ
Вашата GoPro има три основни режима на заснемане: Video
(Видеоклип), Photo (Снимки) и Time Lapse Video (Видеоклип през
междукадров интервал).

ИЗКЛЮЧВАНЕ
Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим), за да я изключите.

VIDEO

Сменяйте режимите, като плъзгате наляво или надясно до желания
от Вас режим.
3 сек

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете внимателни, когато използвате
своята GoPro и съответните приставки и аксесоари. Винаги
обръщайте внимание на заобикалящата Ви среда, за да
избегнете нараняване както на Вас, така и на други.

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Въпреки че Вашата камера GoPro
е водоустойчива, сензорният екран няма да работи под вода. Когато
камерата е включена, можете да натиснете бутона Mode (Режим)
за превключване на режими.

Не забравяйте да спазвате местните закони, включително
закони за поверителност, които може да забраняват
записването в определени зони.
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Опознайте своята GoPro

ОРИЕНТАЦИЯ НА КАМЕРАТА
Вашата GoPro може лесно да превключва между пейзажни и портретни
кадри. Тя също така заснема видеоклипове и снимки с правилна
ориентация дори ако е монтирана с горната част надолу. Менюто
на сензорния екран се регулира автоматично и мултимедийното
Ви съдържание ще се възпроизвежда с правилна ориентация.

ЕКРАН ЗА СНИМАНЕ
Това екран Ви предоставят пълен достъп до настройките за снимане
на Вашата камера и предоставя информация относно Вашата камера
GoPro. Показаните настройки се различават според режима.

Ориентацията е фиксирана, когато натиснете бутона на затвора
.
При накланяне на камерата по време на записване, например на
увеселително влакче, Вашите кадри ще се завъртят заедно с камерата.
Ще запишете всяко извиване и завъртане.
Landscape Lock (Пейзажно фиксиране)
Това фиксира Вашата камера в пейзажна ориентация. Екранното
меню на Вашата камера няма да се промени, ако завъртите камерата
до портретна ориентация.
1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Touch Screen
(Сензорен екран) > Landscape Lock (Пейзажно фиксиране).

1
2

4

1H:36 100%

100%

3

4K

1. Режим на камерата
2. Време на запис/оставащи снимки
3. Състояние на батерията
4. Опции за заснемане

Предупреждение: Видеоклипове и снимки, заснети в портретна
ориентация при пейзажно фиксиране, ще се възпроизвеждат настрани.
СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Използвайте Landscape Lock
(Пейзажно фиксиране), за да предотвратите случайно стартиране
на видеоклип в портретна ориентация. Идеално е при използване
на приставки за тяло и за ръчно снимане.
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Записване на видеоклип

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН

HERO7 Silver заснема HD видеоклип в две стандартни разделителни
способности: 1440p и 1080p.

Докосване
Служи за избиране на даден елемент или
за включване/изключване на настройка.

Плъзгане наляво или надясно
Превключва между Video (Видеоклип), Photo (Снимки)
и Time Lapse (Заснемане през междукадров интервал).

Плъзнете надолу от ръба на екрана
Отворете Dashboard (Табло), когато камерата
Ви е в пейзажна ориентация.

Плъзнете нагоре от ръба на екрана
Вижте своите видеоклипове и снимки
в мултимедийната галерия.

• 1440p: Използва максимално високи кадри, за да улови възможно
най-много в кадъра. Страхотна за селфита и POV кадри. При
възпроизвеждане на кадри на телевизора от двете страни на
екрана ще се покажат черни ленти.
• 1080p: Изрязва малко от горната и долната част на кадъра, за да
предостави възпроизвеждане на цял екран на Вашия телевизор.
ПРОМЯНА НА РАЗДЕЛИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
НА ВИДЕОКЛИПА
Вашата GoPro е настроена да записва на 1440p по подразбиране, но може
лесно да се промени на 1080p.
1. Плъзнете надолу за достъп до таблото.
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Defaults (По
подразбиране) > Video Resolution (Разделителна способност на
видеоклип).
ЗАПИСВАНЕ НА ВИДЕОКЛИП
1. Плъзнете наляво или надясно до

1H:36 100%

.

100%

Натискане и задържане
Включете и регулирайте контрола на експонацията.
4K

2. Натиснете бутона на затвора

, за да започнете да записвате.

3. Натиснете отново бутона на затвора
14

, за да спрете да записвате.
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Предупреждение: Екранът ще заспи след 1 минута записване за
пестене на енергия. Докоснете екрана, за да го включите отново.
Ще се активира за 10 секунди, преди отново да заспи.

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: 4K видеофайловете ще
заемат много място на SD картата. Обмислете закупуването на
карта с по-голям капацитет, ако ще снимате в 4K. Освен това преди
записване се уверете, че телефонът и компютърът Ви поддържат
възпроизвеждане на 4K.

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Можете също да заснемате
видеоклип, използвайки гласови команди. Вижте Гласово управление на
Вашата GoPro (страница 34).
ЗАПИСВАНЕ В 4K
4K е разделителна способност за видеоклип с изключително високо
качество, която осигурява професионални резултати.
1. От екрана за видеоклип докоснете

1H:36 100%

.

ЗАПИСВАНЕ НА КРАТКИ КЛИПОВЕ
HERO7 Silver може да заснема кратки видеоклипове, които са бързи
и лесни за запазване на телефона Ви и за споделяне в социални
мрежи. Те също така са идеални за създаване на QuikStories
с приложението GoPro.
1. От екрана за видеоклип докоснете

.

100%
1H:36 100%

100%

4K
4K

2. Натиснете бутона на затвора

, за да започнете да записвате.

3. Натиснете отново бутона на затвора

, за да спрете да записвате.

Предупреждение: Наблюдавайте живота на батерията, когато
записвате в 4K. Той използва повече мощност и ще източи батерията
Ви по-бързо.
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Записване на видеоклип
2. Натиснете бутона на затвора
, за да започнете да записвате.
Граница ще започне да заобикаля екрана, за да Ви покаже колко
време остава на Вашия видеоклип.

Записване на видеоклип
ЗАПИСВАНЕ В ЗАБАВЕН КАДЪР
HERO7 Silver Ви позволява да записвате в 60 кадъра в секунда (fps),
след което да го възпроизвеждате в 2x забавен кадър.
1. От екрана за видеоклип докоснете

1H:36 100%

.

100%

4K

Камерата Ви ще спре автоматично записването в края
на видеоклипа. Можете също да спрете записването, като
натиснете бутона на затвора
преди приключване на клипа.
ПРОМЯНА НА ДЪЛЖИНАТА НА КЛИПА
Дължината по подразбиране на клипа е 15 секунди, но можете вместо
това да зададете да се записват 30-секундни видеоклипове.
1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Defaults (По подразбиране) >
Clip Length (Дължина на видеоклип).

2. Натиснете бутона на затвора

, за да започнете да записвате.

3. Натиснете отново бутона на затвора

, за да спрете да записвате.

Предупреждение: Ако сте включили функцията 4K, HERO7
Silver ще я изключи автоматично, когато превключите на
записване в забавен кадър.
СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Можете да възпроизвеждате
видеоклипове, които сте записали в забавен кадър при 2x забавено
движение или при нормална скорост. Вижте Възпроизвеждане на
мултимедийните Ви файлове (страница 38).

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Можете да снимате
видеоклипове в забавен кадър или в 4K.
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Записване на видеоклип

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРНО УВЕЛИЧЕНИЕ
Сензорното увеличение Ви помага да записвате по-близък изглед
до действието.

Предупреждение: HERO7 Silver ще изключи автоматично 4K и забавен
кадър, когато активирате сензорното увеличение.

1. От екрана за видеоклип докоснете

1H:36 100%

.

100%

4K

2. Използвайте плъзгача, за да изберете колко искате да увеличите.
Можете също да регулирате увеличението, докато записвате.

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Можете да увеличите, за да
помогнете за отстраняване на ефекта на рибешкото око около ръба
на Вашия видеоклип.
VIDEO STABILIZATION
Вашата камера GoPro автоматично стабилизира кадрите Ви, за да
помогне за отстраняване на трептенето на камерата – независимо
дали я използвате ръчно, или е монтирана на Вашето оборудване.
Това я прави идеална за снимане на плавни кадри на колоездене,
каране на скейтборд, ски и много повече.
ЗАПИСВАНЕ НА ВИДЕОКЛИП С QUIKCAPTURE
QuikCapture е най-бързият и лесен начин за захранване на Вашата
GoPro и за започване на запис. Всичко, което трябва да направите,
е да натиснете един бутон.
1. При изключена камера натиснете бутона на затвора
2. Натиснете бутона на затвора
и изключите камерата.

.

отново, за да спрете записването

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА QUIKCAPTURE
QuikCapture е включен по подразбиране, но можете да го изключите.
3. Докоснете на произволно място, за да излезете. Нивото на
увеличение е заключено, докато не го регулирате повторно,
превключите режими на снимане или изключите камерата си.
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1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете

.
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Правене на снимки

Предупреждение: Ако камерата Ви е била изключена за повече от
12 часа, зареждането и започването на запис ще отнеме малко повече
време. Когато приключите със записването, Вашата камера ще остане
в готовност и ще стартира незабавно по всяко време, когато използвате
QuikCapture през следващите 12 часа.

HERO7 Silver прави 10 MP снимки с широко зрително поле (FOV).
Широкото зрително поле Ви помага да заснемете възможно наймного в рамките на един кадър.
ЗАСНЕМАНЕ НА ЕДИНИЧНА СНИМКА
1. Плъзнете надясно до

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Тъй като включва камерата
само когато записва, QuikCapture е страхотен начин за увеличаване
на живота на батерията.
ДОБАВЯНЕ НА МАРКЕРИ HILIGHT
Маркирайте любими моменти във Вашите видеоклипове, като
натиснете бутона Mode (Режим)
по време на записване или
възпроизвеждане. Това добавя маркер HiLight, който улеснява
намирането на тези моменти, когато гледате кадрите си,
създавате видеоклип или търсите определен кадър.

.

999+ 100%

2. Натиснете бутона на затвора

100%

, за да направите снимка.

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Можете да използвате
приложението GoPro, за да изрязвате снимките си, ако искате
да отстраните ефекта на рибешкото око по краищата на кадъра.

Предупреждение: QuikStories търси маркери HiLight, когато създава
видеоклипове. Това гарантира, че любимите моменти ще бъдат
включени във Вашите истории.
СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Можете също да добавите
маркери HiLight с помощта на приложението GoPro или като кажете
"GoPro HiLight", когато гласовото управление е включено.
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Правене на снимки

ПРАВЕНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СНИМКИ
Натиснете и задръжте бутона на затвора
, за да правите снимки при
скорост от 4 на секунда. Освободете бутона, за да спрете снимането.

НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРА ЗА СНИМКИ
Използвайте таймера за селфита, групови снимки и много повече.

ПРАВЕНЕ НА БЪРЗА ПОРЕДИЦА ОТ СНИМКИ
Поредицата от снимки прави 15 снимки за 1 секунда. Това е идеално
за заснемане на бързи действия.
1. От екрана за снимки докоснете

999+ 100%

1. От екрана за снимки докоснете

999+ 100%

.

100%

.

100%

2. Изберете 3 секунди (страхотно за селфита) или 10 секунди
(страхотно за групови снимки).

2. Натиснете бутона на затвора
от снимки.

, за да направите поредица

10s

3s

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Вижте своята поредица от
снимки в мултимедийната галерия и запазете само най-добрите кадри.
Това ще освободи място на Вашата SD карта. Вижте Възпроизвеждане
на мултимедийните Ви файлове (страница 38).
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Правене на снимки

3. Натиснете бутона на затвора
. Вашата камера ще започне да
обратното отброяване. Ще издаде също звуков сигнал и предната
лампичка за състояние ще премигне. И двете ще ускорят с
изминаване на времето – преди заснемане на снимка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ
Сензорното увеличение Ви помага да записвате по-близък изглед
до действието.
1. От екрана за снимки докоснете

999+ 100%

.

100%

3

Предупреждение: Таймерът за снимки ще остане включен,
докато не го докоснете за изключване.

2. Използвайте плъзгача, за да изберете колко искате да увеличите.

3. Докоснете на произволно място, за да излезете. Нивото на
увеличение е заключено, докато не го регулирате повторно,
превключите режими на снимане или изключите камерата си.

26

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Можете да настроите своя
кадър, като използвате всяка комбинация на Burst (Бърза поредица),
Photo Timer (Таймер за снимка) и Touch Zoom (Сензорно увеличение),
която пожелаете.
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Заснемане през междукадров интервал

ШИРОК ДИНАМИЧЕН ДИАПАЗОН
Широк динамичен диапазон (WDR) е разширена обработка на
изображения, която прави красиви, ярки снимки – дори при
предизвикателни кадри, които смесват ярка светлина и сенки.
HERO7 Silver автоматично използва WDR, за да Ви осигури
възможно най-добрата снимка във всяка ситуация.

Заснемане през междукадров интервал ускорява сцените, като заснема
един кадър на всеки 0,5 секунди. При възпроизвеждане на нормална
скорост всичко се движи 15 пъти по-бързо от нормалното.

Предупреждение: WDR се предлага само при правене на единични
снимки. Не е съвместимо с непрекъснати снимки или бърза
поредица от снимки.

ЗАСНЕМАНЕ НА ВИДЕОКЛИП ПРЕЗ МЕЖДУКАДРОВ ИНТЕРВАЛ
1. Плъзнете наляво до

.

2H:11 100%

2. Натиснете бутона на затвора

100%

, за да започнете да записвате.

3. Натиснете отново бутона на затвора

, за да спрете да записвате.

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Тъй като видеоклип през
междукадров интервал ускорява всичко до 15 пъти – при 5 минути
запис ще се заснеме около 20 секунди видеоклип.
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Заснемане през междукадров интервал

Контрол на експонацията

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРНО УВЕЛИЧЕНИЕ
Сензорното увеличение Ви помага да записвате по-близък изглед
до действието.

HERO7 Silver сканира цялата сцена, за да избере правилното ниво
на експонация за Вашия кадър. Контролът на експонацията Ви
позволява да решите дали само една секция от кадъра трябва
да се използва за задаване на експонацията.

1. От екрана за заснемане през междукадров интервал докоснете

2H:11 100%

100%

.

Вижте визуализацията на кадъра на сензорния Ви екран. Опитайте
контрола на експонацията, ако има секции, които са прекалено тъмни
или прекалено светли.
НАСТРОЙКА НА КОНТРОЛ НА ЕКСПОНАЦИЯТА ЧРЕЗ
АВТОМАТИЧНА ЕКСПОНАЦИЯ
С тази опция камерата автоматично задава експонация върху
избраната от Вас зона.

2. Използвайте плъзгача, за да изберете колко искате да увеличите.

Представете си, че камерата е закрепена на таблото на автомобила
Ви. Вероятно ще искате да зададете експонацията на базата на
сцената извън автомобила, вместо на таблото. Това ще помогне
да не преекспонирате кадрите си (прекалено ярки).
1. Натиснете сензорния екран, докато набор от скоби с точка в средата
се появи в центъра на екрана. Това е точковият експонометър.
Той ще базира експонацията на центъра на кадъра.
2. Плъзнете скобите далече от центъра, ако искате да използвате
друга зона от кадъра за задаване на експонацията. (Можете
също да докоснете тази зона, вместо да плъзнете скобите.).

3. Докоснете на произволно място, за да излезете. Нивото на
увеличение е заключено, докато не го регулирате повторно,
превключите режими на снимане или изключите камерата си.
Предупреждение: HERO7 Silver ще изключи автоматично
сензорното увеличение, когато записвате 4K видеоклипове
през междукадров интервал.
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Контрол на експонацията
3. Проверете екрана, за да видите дали експонацията изглежда
добре. Докоснете
в долния десен ъгъл.

Контрол на експонацията
3. Докоснете вътре в скобите, за да фиксирате експонацията.
4. Проверете екрана, за да видите дали експонацията изглежда
в долния десен ъгъл, за да я фиксирате.
добре. Докоснете

AUTO EXPOSURE
LOCKED EXPOSURE

НАСТРОЙКА НА КОНТРОЛ НА ЕКСПОНАЦИЯТА ЧРЕЗ
ФИКСИРАНА ЕКСПОНАЦИЯ
С тази опция Вашата камера фиксира експонацията, докато
не я отмените.
Ако карате сноуборд в слънчев ден, може да се опитате да фиксирате
експонацията върху якето на своя обект. Това ще Ви помогне да не
своите кадри (прекалено тъмни) спрямо яркия сняг.
1. Натиснете сензорния екран, докато набор от скоби с точка в средата
се появи в центъра на екрана. Това е точковият експонометър.
Той ще базира експонацията на центъра на кадъра.

Изключване на контрола на експонацията
Контролът на експонацията се изключва автоматично, когато
превключвате режими на снимане или рестартирате камерата си.
Може също да се изключва ръчно.
1. Натиснете сензорния екран, докато в средата се появи квадратче.
2. Докоснете

в долния ляв ъгъл.

Предупреждение: След отмяна на контрола на експонацията Вашата
камера ще се върне назад автоматично, използвайки цялата сцена,
за да зададе нивото на експонация.

2. Плъзнете скобите далече от центъра, ако искате да използвате
друга зона от кадъра за задаване на експонацията. (Можете
също да докоснете тази зона, вместо да плъзнете скобите.)
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Гласово управление на Вашата GoPro

Гласово управление на Вашата GoPro

Гласовото управление Ви дава контрол над Вашата GoPro без ръце.
Това е страхотно, когато ръцете Ви са заети с кормило, щеки на ски
и други. Просто кажете на своята GoPro какво искате да направи.

СПИСЪК С ГЛАСОВИ КОМАНДИ
Има два вида гласови команди – команди за действия
и команди за режим

ВКЛЮЧВАНЕ + ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

Използване на команди за действия.
Тези команди Ви позволяват да превключвате режими в движение.
Ако току-що сте записали видеоклип, можете да кажете "GoPro take
a photo", за да направите снимка, без да превключвате ръчно режимите.

1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
за включване или изключване
2. Докоснете
на гласовото управление.

Команда за действие

Описание

GoPro start recording

Започва записване на видеоклип.

GoPro HiLight

Добавя маркер HiLight към видеоклипа
по време на записване.

GoPro stop recording

Спира заснемането на видеоклип.

GoPro take a photo

Заснема единична снимка.

GoPro shoot burst

Заснема бърза поредица от снимки.

GoPro start time lapse

Стартира видеоклип през
междукадров интервал.

GoPro stop time lapse

Спира видеоклип през
междукадров интервал.

GoPro turn off

Изключва камерата Ви.
Предупреждение: Можете да изключите
Вашата GoPro с гласа си, но трябва да
използвате бутона Mode (Режим)
,
за да я включите.
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Гласово управление на Вашата GoPro

Използване на команди за режим
Използвайте тези команди, за да превключвате режими за заснемане
в движение. След това кажете, "GoPro Capture" или натиснете бутона
на затвора, за да направите снимката.

ВИЖТЕ ПЪЛЕН СПИСЪК ОТ КОМАНДИ НА ВАШАТА КАМЕРА

Команда за режим

Описание

СМЯНА НА ЕЗИКА НА ГЛАСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

GoPro Video mode

Превключва камерата Ви в режим на
видеоклип (не стартира записването).

GoPro Photo mode

Превключва камерата Ви в режим на
снимки (не прави снимка).

GoPro Burst mode

Превключва камерата Ви в режим на
бърза поредица (не започва да прави
бърза поредица от снимки).

GoPro Time Lapse mode

Превключва камерата Ви в режим
на видеоклип през междукадров
интервал (не стартира записването).

GoPro Capture

Започва да записва видеоклипове
и снимки в избрания от Вас режим.

GoPro Stop Capture

Спира заснемането на видеоклип
в режим на видеоклип през
междукадров интервал. Режимите
за снимки и поредица от снимки
спират сами.

1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Voice Control
(Гласово управление) > Commands (Команди).
1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Voice Control
(Гласово управление) > Language (Език).
Предупреждение: Гласовото управление може да се влияе от вятър, шум
и отдалечеността Ви от камерата. Поддържайте камерата си чиста и
почиствайте всички замърсявания за най-добра производителност.

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Ако заснемате видеоклип
или снимки през междукадров интервал, трябва първо да спрете
записването, преди да опитате нова команда.
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Възпроизвеждане на мултимедийните
Ви файлове
Плъзнете нагоре, за да видите последния видеоклип, снимка или
поредица от снимки, които сте направили. Плъзнете наляво и надясно,
за да прегледате други файлове на Вашата SD карта.

00:00 / 00:00

00:00 / 00:00

Мултимедийната галерия включва следните опции
за възпроизвеждане:

Възпроизвеждане на мултимедийните
Ви файлове
Регулиране на силата на звука при възпроизвеждане
Отиване на предишната или следващата снимка при поредица
от снимки или група от последователни снимки
Предупреждение: Опциите за възпроизвеждане варират в зависимост
от типа мултимедия, който гледате.
СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Някои опции за
възпроизвеждане не са налични, когато държите камерата си
в портретна ориентация. Извършете корекции на тези настройки
в пейзажна ориентация, преди да завъртите камерата си.

Пауза на възпроизвеждане
Възобновяване на възпроизвеждане
Преглед на цялото мултимедийно съдържание
на Вашата SD карта
Изтриване на файла от Вашата SD карта
Възпроизвеждане при забавена/нормална скорост
Използвайте плъзгач, за да прегледате своите видеоклипове,
поредици от снимки и снимки през междукадров интервал
Добавяне/премахване на маркер HiLight
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Възпроизвеждане на мултимедийните
Ви файлове

Възпроизвеждане на мултимедийните
Ви файлове

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗГЛЕД НА ГАЛЕРИЯ
Изглед на галерия Ви предоставя бърз достъп до всичките
Ви видеоклипове и снимки, съхранени на SD картата.

Изтриване на множество файлове

1. От екрана за възпроизвеждане докоснете

.

1. Докоснете

3. Докоснете
MEDIA (34)

.

2. Докоснете всички файлове, които искате да изтриете.
Докоснете отново файл, ако искате да отмените избора му.
, за да изтриете избраните файлове.

ПРЕГЛЕД НА ВИДЕОКЛИПОВЕ + СНИМКИ НА МОБИЛНО
УСТРОЙСТВО
1. Свържете камерата към приложението GoPro. За подробности
вижте Свързване с приложението GoPro (страница 42).

00:10

2. Плъзнете нагоре, за да превъртите през мултимедийното
си съдържание.
3. Докоснете видеоклип или снимка, за да ги видите в изглед
на цял екран.
4. Докоснете
5. Докоснете

, за да добавите маркер HiLight.
, за да се върнете на екрана за възпроизвеждане.

Предупреждение: Изгледът на галерия не е достъпен, когато държите
камерата си в портретна ориентация. Освен това, колкото повече
съдържание имате на Вашата SD карта, толкова по-дълго време
ще се зарежда.
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2. Използвайте органите за управление на приложението
за възпроизвеждане, редактиране и споделяне на Вашите
видеоклипове и снимки.
СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Използвайте приложението
GoPro, за да направите снимки от видеоклипове, да създадете кратки
видеоклипове за споделяне от пълнометражни кадри, да запазите
мултимедийното си съдържание на телефона и много повече.
ПРЕГЛЕД НА ВИДЕОКЛИПОВЕ + СНИМКИ НА КОМПЮТЪР
За да гледате мултимедийното си съдържание на компютър, Вие
трябва първо да запазите файловете на компютъра. За подробности
вижте Прехвърляне на мултимедийните Ви файлове (страница 44).
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Свързване с приложението GoPro

Използвайте мобилното приложение GoPro, за да управлявате своята
HERO7 Silver, да споделяте видеоклипове и снимки в движение и да
трансформирате автоматично своите кадри в QuikStories – невероятни
видеоклипове, синхронизирани с ефекти и музика.

НАСТРОЙКА НА СКОРОСТ ТА ЗА СВЪРЗВАНЕ
Вашата GoPro е конфигурирана да използва 5 GHz Wi-Fi лента
(най-бързата налична) при свързване с други мобилни устройства.

СВЪРЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Сменете Wi-Fi лентата на 2,4 GHz, ако Вашето устройство или регион
не поддържат 5 GHz.

1. Изтеглете приложението GoPro от Apple App Store или Google Play.

1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).

2. За свързване на камерата следвайте екранните инструкции
на приложението.

2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Connections (Връзки) >
Wi-Fi Band (Wi-Fi лента).

Предупреждение за iOS: При извеждане на подкана не забравяйте
да разрешите известията от приложението GoPro, за да знаете кога
има готов QuikStory. Вижте Създаване на QuikStory (страница 44).
СЛЕД ПЪРВИЯ ПЪТ
След като вече сте се свързали един път, можете да започнете да
се свързвате през менюто Connections (Връзки) на Вашата камера.
1. Ако безжичната връзка на Вашата камера още не е включена,
плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Connections (Връзки) >
GoPro App (Приложение GoPro).
3. Следвайте инструкциите на екрана в приложението GoPro,
за да се свържете.
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СЪЗДАВАНЕ НА QUIKSTORY
Можете да конфигурирате своята GoPro автоматично да изпраща
видеоклипове и снимки към Вашия телефон. Приложението GoPro
ще ги използва за създаване на QuikStories – напълно редактирани
видеоклипове с музика и ефекти.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИТЕ МУЛТИМЕДИЙНИ ФАЙЛОВЕ
КЪМ КОМПЮТЪР
Можете да копирате своите видеоклипове и снимки на компютър
за възпроизвеждане и редактиране.

1. Свържете камерата към приложението GoPro. Вижте Свързване с
приложението GoPro (страница 42).

1. Уверете се, че Вашият компютър работи с най-новата версия
на операционната система.
2. Изтеглете и инсталирайте приложението Quik Desktop от
gopro.com/apps.

2. Плъзнете надолу върху началния екран на приложението.
Кадри от последната Ви сесия ще бъдат копирани на телефона
и преобразувани в QuikStory.

3. Свържете камерата към компютъра си чрез предоставения
USB-C кабел.

3. Докоснете Вашата QuikStory, за да я прегледате. Ако нямате
приложение Quik, ще бъдете подканени да го инсталирате.

4. Включете камерата и следвайте екранните инструкции
в приложението Quik.

4. Направете всички редакции, които желаете, в приложението Quik.
5. Запазете QuikStory или я споделете с приятели.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДИРЕКТНО ОТ ВАШАТА SD КАРТА
1. Извадете SD картата от Вашата камера.
2. Поставете картата в четеца за SD карти или адаптера.
3. Включете четеца на карти в USB порта на компютъра или поставете
адаптера в слота за SD карти.
4. Копирайте файловете си на компютъра.
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АВТОМАТИЧНО КАЧВАНЕ В ОБЛАКА
С абонамент за GoPro Plus Вие можете автоматично да качвате своите
мултимедийни файлове в облака, където можете да ги гледате,
редактирате и споделяте от всяко устройство.

РЪЧНО КАЧВАНЕ В ОБЛАКА
Прехвърлете своите мултимедийни файлове в облака, без да чакате
пълното зареждане на камерата Ви. (Вашата GoPro трябва да остане
свързана към електрическия контакт.)

1. За да се абонирате за GoPro Plus:
a. Изтеглете приложението GoPro на своето устройство
от Apple App Store или Google Play.
b. За свързване на камерата следвайте екранните инструкции
на приложението.
c. Ако се свързвате за първи път, следвайте инструкциите на
екрана, за да се абонирате за GoPro Plus. В противен случай
докоснете
на екрана за избор на камера.
2. Включете камерата към захранващ контакт. Автоматичното
качване ще започне, когато батерията е напълно заредена.
След първоначалната настройка Вашата камера няма
да е необходимо да се свързва към приложението за стартиране
на автоматично качване.
Предупреждение: Вашите оригинални файлове остават в камерата дори
след като са били архивирани в облака.

1. Абонирайте се за GoPro Plus. Вижте Автоматично качване в облака
(страница 46).
2. Включете камерата към захранващ контакт.
3. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
4. Докоснете Preferences (Предпочитания) > GoPro Plus > Manual Upload
(Ръчно качване).
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АВТОМАТИЧНО КАЧВАНЕ
Можете да забраните на своята камера да се опитва да качва при всяко
свързване към електрическия контакт и при пълно зареждане.
1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > GoPro Plus > Auto Upload
(Автоматично качване).
3. Докоснете Off (Изкл.).
ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ МУЛТИМЕДИЙНИ ФАЙЛОВЕ В ОБЛАКА
1. Отворете приложението GoPro на Вашето устройство.

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Ако запазвате файловете
в компютъра си, приложението Quik Desktop автоматично ще ги
качва във Вашия акаунт в GoPro Plus.

и изберете раздел Cloud (Облак) за преглед,
2. Докоснете
редактиране и споделяне на съдържанието Ви.
СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: За да създадете QuikStory
чрез мултимедийните файлове в облака, стартирайте мобилното
приложение Quik, докоснете , след което изберете GoPro Plus.
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Персонализиране на GoPro

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ДРУГА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА DASHBOARD (ТАБЛО)
Докато камерата Ви е в пейзажна ориентация, плъзнете надолу
за достъп до Dashboard (Табло) и Preferences (Предпочитания).

1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > GoPro Plus >
Networks (Мрежи).
3. Изберете мрежа. Мрежата не може да бъде скрита или да изисква
лицензионно споразумение с краен потребител (като например
хотелска мрежа).

AM

07:00 PM

03/06/18

10/07/18

4. Въведете паролата, ако е необходимо.
5. Докоснете

Preferences

, за да запазите мрежата.

СМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА GOPRO PLUS
Управлявайте своите настройки за автоматично качване,
конфигурирайте безжичната си мрежа и много повече.
1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > GoPro Plus.
Предупреждение: GoPro Plus ще е достъпно във Вашите Preferences
(Предпочитания), след като се регистрирате.

ФУНКЦИИ НА DASHBOARD (ТАБЛО)
Dashboard (Табло) Ви позволява бързо да включвате и изключвате
следните настройки:
Гласово управление
Звуци на камерата
QuikCapture
Заключване на екрана
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AM

07:00 PM

03/06/18
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10/07/18

Preferences

СЪСТОЯНИЕ НА СВЪРЗВАНЕ
Проверете горната част на Dashboard (Табло), за да проверите
състоянието на Вашата връзка.
GPS е вкл. (бяло)
GPS е изкл. (сиво)

НАСТРОЙКА НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА ВИ
Докоснете Preferences (Предпочитания), за да конфигурирате Вашата
GoPro, както желаете.

ВРЪЗКИ
Включвайте безжичните връзки, свързвайте нови устройства, задайте
Wi-Fi лентата и много повече. Вижте Свързване с приложението GoPro
(страница 42) и Настройка на скоростта за свързване (страница 43).

DEFAULTS (ПО ПОДРАЗБИРАНЕ)
Изберете Вашите режим по подразбиране (режимa, в който Вашата
GoPro заснема, когато я включите с бутона Mode (Режим)
),
дължина на кратък видеоклип и разделителна способност по
подразбиране.

GPS не е наличен (сиво)
Камерата е свързана към приложението GoPro (бяло)
Камерата не е сдвоена с приложението GoPro (сиво)
Камерата не е свързана с приложението GoPro (сиво)
Автоматично качване е вкл. и готово (бяло)
Автоматично качване е изкл. (сиво)
Автоматично качване е вкл., но не е готово (сиво)
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ОБЩО
Тук ще намерите всичко в General settings (Общи настройки):

ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Изберете езика на Вашето гласово управление и вижте пълен
списък с команди.

Beep Volume (Сила на звукови сигнали)
Изберете High (Висок) (по подразбиране), Med (Среден), Low (Нисък)
или Off (Изкл.). Зададената тук сила на звука може да се включва или
изключва чрез Dashboard (Табло).
Auto Power Off (Автоматично изключване)
Изберете 5 Min (5 мин), 15 Min (15 мин) (по подразбиране), 30 Min (30 мин)
или Never (Никога).
Светодиоди
Задайте кои от лампичките за състоянието ще мигат. Опциите са
All On (Всички включени (по подразбиране), All Off (Всички изключени)
и Front Off (Изключени предни).
Time and Date (Дата и час)
Използва се за ръчно регулиране на часа и датата. И двете
се актуализират автоматично, когато свържете камерата
с приложението GoPro или Quik Desktop.
Date Format (Формат на датата)
Задава се автоматично на базата на езика, който сте избрали
при настройката. Можете също да го променяте ръчно тук.

СЕНЗОРЕН ЕКРАН
Включете пейзажно фиксиране, задайте скрийнсейвър и регулирайте
яркостта на сензорния екран.
Предупреждение: Бутоните на камерата и гласовото управление
продължават да работят дори когато екранът е изключен.

РЕГИОНАЛНИ
Включете GPS и задайте своята камера GoPro да работи във
Вашия регион.
GPS
Включете GPS за проследяване на Вашата скорост, разстояние
и много повече. Добавяйте стикери за производителност
в приложението GoPro, за да показват колко бързо, далеч и
високо отивате във Вашите видеоклипове. За повече информация
и съвместимост с мобилни устройства проверете gopro.com/telemetry.
Language (Език)
Изберете езика, който се показва на Вашата камера.
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Важни съобщения

Video Format (Видеоформат)
Изберете NTSC за Северна Америка или PAL, ако сте извън Северна
Америка. Правилният формат за Вашия регион ще Ви помогне да
избегнете трептене на телевизора/HDTV, когато възпроизвеждате
видеоклип, който е бил записан на закрито.

Проблемите са редки, но HERO7 ще Ви уведоми, ако се появи някакъв
проблем. Ето някои от съобщенията, които може да видите.

Regulatory (Регулаторна информация)
Вижте всички сертификати на камерата.

ABOUT (ОТНОСНО)
Актуализирайте своята GoPro, намерете името на камерата си,
серийния номер и версията на софтуера.

RESET (НУЛИРАНЕ)
Форматирайте Вашата SD карта, нулирайте настройките
по подразбиране на камерата, нулирайте съветите на камерата или
използвайте фабричното нулиране, за да изчистите своята камера
и да възстановите оригиналните й настройки.

HIGH TEMPERATURE (ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА)
Когато камерата се загрее прекомерно и е необходимо охлаждане,
на сензорния екран на камерата се появява иконата за температура.
Камерата Ви е създадена да разпознава, когато има опасност от
прегряване и ще се изключи при необходимост. Просто я оставете
да се охлади, преди да я използвате отново.
Предупреждение: Високите температури ще доведат до използване
на повече енергия от камерата и батерията ще се изтощи по-бързо.

FILE REPAIR (ПОПРАВКА НА ФАЙЛ)
HERO7 Silver ще се опита автоматично да коригира повредени файлове.
Файлове може да се повредят, ако Вашата камера загуби мощност
по време на записване или ако има проблем при запис на файл.
Иконата за поправка на файл ще се появи на сензорния екран, когато
се извършва ремонт. Вашата камера ще Ви уведоми, когато завърши
и ако файлът е коригиран.
КАРТАТА С ПАМЕТ Е ПЪЛНА
Вашата камера ще Ви уведоми, когато SD картата е пълна.
Трябва да преместите или изтриете някои файлове, ако искате
да продължите да записвате.
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Нулиране до фабричните настройки
на камерата

РЕСТАРТИРАНЕ НА GOPRO
Ако камерата Ви не реагира, натиснете и задръжте бутона Mode
за 10 секунди. Това ще рестартира камерата Ви.
(Режим)
Няма да има промени в настройките Ви.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ
Това ще възстанови всичките оригинални настройки на камерата,
ще изчисти всички връзки на устройството и ще премахне
регистрацията на Вашата камера от GoPro Plus. Тази опция е полезна,
ако ще дадете камерата си на приятел и искате да я нулирате напълно
до първоначалното й състояние.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ ДО ТЕЗИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ
Това ще нулира всичките настройки на камерата до фабрични,
с изключение на името и паролата на камерата, езика и видеоформата.
1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Reset (Нулиране) >
Reset Defaults (Нулиране до фабрични настройки).
НУЛИРАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ
Тази опция изчиства връзките на Вашето устройство и нулира паролата
на камерата Ви. Нулирането на връзките означава, че ще трябва да
свържете повторно всичките си устройства.

1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Reset (Нулиране) >
Factory Reset (Фабрично нулиране).
Предупреждение: Възстановяването на фабричните настройки няма
да изтрие съдържанието от Вашата SD карта и няма да има ефект
върху софтуера на Вашата камера.

1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Connections (Връзки) >
Reset Connections (Нулиране на връзките).
НУЛИРАНЕ НА СЪВЕТИТЕ ЗА КАМЕРАТА
Искате ли да видите отново съветите за камерата? Ето как можете
да ги видите от начало.
1. Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло).
2. Докоснете Preferences (Предпочитания) > Reset (Нулиране) >
Reset Camera Tips (Нулиране на съвети за камера).
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Монтиране на Вашата GoPro
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАМКАТА
Рамката се използва за закрепване на Вашата камера
към приставки GoPro.
2

1

1. Отключете лостчето и отворете вратичката.
2. Плъзнете камерата си навътре. Уверете се, че камерата
приляга плътно към предния ръб на рамката.
3. Затворете вратичката.
4. Заключете лостчето.

3

Х АРДУЕР ЗА МОНТАЖ
1. Рамката
2. Заключващ елемент
за монтиране
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4

3. Болт с накатка
4. Извита + плоска
залепваща приставка
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ЗАКРЕПВАНЕ НА ВАШАТА КАМЕРА КЪМ ПРИСТАВКИ
След като камерата е в рамката, Вие сте готови за монтиране.
В зависимост от приставката, която използвате, Вие ще използвате
заключващ елемент за монтиране или ще закрепите рамката директно
към самата приставка.
Вижте Съвети за монтаж (страница 62) за съвети относно
използване на залепващи приставки.

Монтиране на Вашата GoPro
3. Закрепете заключващия елемент за монтиране към приставката.
a. Повдигнете езичето на заключващия елемент за монтиране.
b. Плъзнете заключващия елемент в приставката, докато
се чуе щракване.
c. Натиснете езичето надолу, така че да се изравни със
заключващия елемент.

1. Сключете закрепващите елементи върху рамката със закрепващите
елементи върху заключващия елемент.
2. Закрепете рамката към заключващия елемент за монтиране
с болта с накатка.

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Може да оставите камерата
в рамката дори когато не е монтирана. Рамката осигурява на Вашата
камера малко допълнителна защита в случай на изпускане.
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СЪВЕТИ ЗА МОНТАЖ
Следвайте тези указания, когато закрепвате залепващи приставки към
каски, превозни средства и оборудване:
• Монтирайте приставките най-малко 24 часа преди
да ги използвате.
• Монтирайте приставките само към гладки повърхности. Те няма да
залепнат правилно върху порести или текстурирани повърхности.
• Натиснете здраво приставките на място. Уверете се, че лепилото
е в пълен контакт с повърхността.
• Използвайте само върху чисти и сухи повърхности. Восък, масло
или други замърсявания ще отслабят връзката и може да загубите
камерата си.
• Монтирайте приставките при стайна температура. Те няма да
залепнат както трябва при студени или влажни среди – или върху
студени, или влажни повърхности.
• Направете справка с местните и държавните разпоредби и закони,
за да се уверите, че се разрешава закрепването на камера върху
оборудването (например ловно оборудване). Винаги спазвайте
разпоредбите, ограничаващи използването на потребителски
електронни уреди или камери.

Монтиране на Вашата GoPro
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги използвайте каска, която
отговаря на приложимите стандартни за безопасност,
ако използвате приставка за каска или ремък GoPro.
Изберете подходяща каска за спорта или активността
и се уверете, че е с точния размер за Вас. Проверете,
за да видите дали Вашата каска е в добро състояние
и винаги следвайте инструкциите на производителя
за безопасна употреба.
Сменете всяка каска, която е претърпяла сериозен удар.
Няма каска, която да може винаги да Ви предпази от
нараняване при всеки инцидент. Пазете се.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА GOPRO ВЪВ + ОКОЛО ВОДА
HERO7 Silver е водоустойчива на 33 ft (10 m) при затворена врата.
Няма да имате нужда от допълнителен калъф преди гмуркане.
Предупреждение: Рамката не прави камерата Ви по-водоустойчива.
СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Използвайте каишка
и поплавък Floaty (продава се отделно), за да поддържате камерата
на повърхността на водата, ако се откачи от приставката. За повече
информация посетете gopro.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете евентуално нараняване,
не използвайте каишка при поставяне на камерата
върху каска. Не монтирайте камерата директно върху
ски или сноубордове.

За повече информация относно приставките посетете gopro.com.
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Отстраняване на вратичката

Понякога може да се наложи да отстраните вратичката на камерата.
Например, когато искате да я заредите, докато е в рамката.

ПОСТАВЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА ОТНОВО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отстранявайте вратичката само
в суха среда без прах. Камерата не е водоустойчива,
когато вратичката е отворена или отстранена.

1. Задръжте натиснат бутона за освобождаване на лостчето
и изправете езичето на вратичката.
2. Натиснете езичето върху малката сребриста пластина.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВРАТИЧКАТА
1. Задръжте натиснат бутона за освобождаване на лостчето
и плъзнете вратичката, за да се отвори.
2. Издърпайте вратичката, за да я извадите.
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Поддръжка
Следвайте съветите по-долу за възможно най-добрата
производителност от камерата:
• Вашата GoPro е водоустойчива до 33 ft (10 m) – не е необходим
калъф. Уверете се, че вратичката е затворена, преди
да я използвате във или близо до вода, кал или пясък.
• Преди да затворите вратичката, трябва да се уверите,
че уплътнението е чисто. Използвайте кърпа, за да почистите
уплътнението, ако е необходимо.
• Уверете се, че Вашата GoPro е суха и чиста, преди да отворите
вратичката. Изплакнете камерата с прясна вода и я подсушете
с кърпа, ако е необходимо.

Поддръжка
• След всяко използване на камерата в солена вода трябва да
я изплакнете с прясна вода и да я подсушите с мека кърпа.
• Капачето на обектива е направено от изключително здраво закалено
стъкло, но то все пак може да се надраска или напука. Поддържайте
го чисто с мека кърпа без влакна.
СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Свържете се с отдела
за поддръжка на GoPro, ако имате други въпроси за поддръжка.
За повече информация вижте gopro.com/support.

• Ако около вратичката има засъхнал пясък или зацапване,
накиснете камерата в топла чешмяна вода в продължение
на 15 минути и я изплакнете внимателно, за да премахнете
замърсяванията, преди да отворите вратичките.
• Ако камерата Ви се намокри, подсушете сензорния екран
с мека кърпа, така че да може да реагира при докосване.
• За най-добър звук разклатете камерата или духнете
в микрофона, за да отстраните вода и замърсявания от отворите
за микрофона. Не използвайте сгъстен въздух, за да продухате
отворите на микрофона. Това може да повреди вътрешните
водоустойчиви мембрани.
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Информация за батерията

ЗА МАКСИМАЛЕН ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА
Вашата HERO7 Silver разполага с вградена батерия, която не може да
се изважда. Ще получите съобщение на сензорния екран за изтощена
батерия, когато зарядът на батерията спадне под 10%.

СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ: Заредете напълно камерата
си, преди да я съхранявате, за да помогнете за увеличаване на живота
на батерията.

Ако зарядът на батерията се изтощи (или ако SD картата е пълна),
докато записвате видеоклип, Вашата камера ще спре да записва,
ще запази видеоклипа и ще се изключи.
Ето някои неща, които трябва да правите, за да увеличите живота
на батерията:
• Изключвайте безжичната връзка
• Използвайте следните настройки:
• QuikCapture (страница 21)
• Автоматично изключване (страница 52)
• Сензорен екран (страница 53)
ЗАПИСВАНЕ, КОГАТО КАМЕРАТА Е ВКЛЮЧЕНА В ЗА ХРАНВАНЕТО
Можете да използвате предоставения с камерата USB-C кабел за
заснемане на видеоклип и снимки, докато камерата е включена в USB
адаптер за зареждане, GoPro Supercharger, друго зарядно устройство
на GoPro или портативна батерия GoPro Portable Power Pack. Това
е идеално за заснемане на продължителни видеоклипове и събития
през междукадрови интервали.
Въпреки че камерата Ви е включена в захранването, батерията няма
да се зарежда по време на записване. Тя ще започне да се зарежда,
когато спрете записването. Не можете да записвате, докато зареждате
чрез компютър.
Предупреждение: Тъй като вратичката е отворена, по време
на зареждане камерата не е водоустойчива.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на стенно зарядно
устройство, което не е на GoPro, може да повреди батерията
на Вашата камера и може да доведе до пожар или теч. С
изключение на GoPro Supercharger (продава се отделно),
използвайте само зарядни устройства със следната
маркировка: Output (Изход) 5 V 1 A. Ако не знаете какво е
напрежението или тока на Вашето зарядно устройство,
използвайте включения USB кабел, за да заредите своята
камера с компютър.

СЪХРАНЕНИЕ + БОРАВЕНЕ С БАТЕРИЯТА
HERO7 Silver е пълна с чувствителни компоненти, включително
батерията. Избягвайте да излагате камерата на много високи или
ниски температури. Екстремни температури могат временно да
скъсят живота на батерията, а камерата може временно да не работи
както трябва. Избягвайте драстични промени на температурата
или влажността, тъй като може да се образува конденз върху или
в камерата.
Вградената батерия не може да се обслужва. Свържете се с
обслужването на клиенти на GoPro за всякакви проблеми, свързани
с батерията.
Не трябва да подсушавате камерата, използвайки външен източник
на топлина от рода на микровълнова фурна или сешоар. Гаранцията не
покрива повреди по камерата или батерията вследствие на попадане
на течност във вътрешността на камерата.
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Отстраняване на проблеми

Не правете никакви неоторизирани промени по камерата. В противен
случай може да рискувате безопасността си, да нарушите
нормативните разпоредби, да попречите на добрата работа на
камерата, както и гаранцията да бъде анулирана.

МОЯТА GOPRO НЕ СЕ ВКЛЮЧВА
Уверете се, че Вашата GoPro е заредена. Вижте Зареждане на
батерията (страница 8). Ако зареждането на батерията не работи,
опитайте се да рестартирате камерата. Вижте Рестартиране на GoPro
(страница 56).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да изпускате, разглобявате,
отваряте, смачквате, огъвате, деформирате, пробивате,
режете, изгаряте, боядисвате камерата или батерията,
нито да я поставяте в микровълнова фурна. Не вкарвайте
предмети в отворите на камерата, например в порта
USB-C. Не използвайте повредена камера, например ако
е с пукнатини, пробита или повредена от вода. Разглобяването
или пробиването на вградената батерия може да доведе
до експлозия или пожар.

МОЯТА GOPRO НЕ РЕАГИРА ПРИ НАТИСКАНЕ НА БУТОН
Вижте Рестартиране на GoPro (страница 56).
ПРИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРА МИ КАРТИНАТА
Е НАКЪСАНА
Накъсванията в картината обикновено не произтичат от проблем във
файла. Ако кадрите прескачат, причината е вероятно една от следните:
• Компютърът не работи с H.264 файлове. Опитайте да изтеглите
последната версия на приложението Quik Desktop безплатно от
gopro.com/apps.
• Вашият компютър не отговаря на минималните изисквания
на софтуера, който използвате за възпроизвеждане.
ЗАБРАВИХ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИМЕ ИЛИ ПАРОЛАТА
НА МОЯТА КАМЕРА
Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло), след което докоснете
Preferences (Предпочитания) > Connections (Връзки) > Camera Info
(Информация за камерата).
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Потребителска поддръжка

НЕ ЗНАМ КАКВА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРА ИМАМ
Плъзнете надолу за достъп до Dashboard (Табло), след което
докоснете Preferences (Предпочитания) > About (Относно) > Camera Info
(Информация за камерата).

GoPro има за цел да предоставя възможно най-доброто обслужване.
За да се свържете с потребителската поддръжка на GoPro, посетете
gopro.com/help.

НЕ НАМИРАМ СЕРИЙНИЯ НОМЕР НА МОЯТА КАМЕРА
Серийният номер е щампован от вътрешната страна на вратичката
на камерата Ви. Можете също да го намерите, като плъзнете
надолу за достъп до Dashboard (Табло), след което докоснете
Preferences (Предпочитания) > About (Относно) > Camera Info
(Информация за камерата).
За още отговори на често задавани въпроси посетете gopro.com/help.

Търговски марки
GoPro, HERO и съответните им лога са търговски марки или
регистрирани търговски марки на GoPro, Inc. в САЩ и други държави.
© 2018 GoPro, Inc. Всички права са запазени. Произведено в Китай.
Hecho en China. За информация за патенти посетете gopro.com/patents.
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH,
Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

Регулаторна информация
За пълния списък на сертификати за различните държави вижте
"Важна информация за продукта" и "Инструкции за безопасност",
предоставени в комплекта с камерата, или посетете gopro.com/help.
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