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1. Suljinpainike

6. MicroSD-korttipaikka

2. Tilan merkkivalo

7. USB-C-liitäntä

3. Mikrofoni

8. Kosketusnäyttö

4. Luukku
5. Lukituksen avauspainike
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Opi käyttämään GoPron mukana toimitettuja lisätarvikkeita. Katso kohta
GoPro-kameran kiinnittäminen (sivu 57).

9. Kaiutin
10. Mode (Tila) ‑painike
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Kameran määrittäminen

Kameran määrittäminen

MICROSD-KORTIT
Tarvitset microSD-kortin (myydään erikseen) videoiden ja kuvien
tallentamiseen. Käytä korttia, joka täyttää nämä vaatimukset:

MICROSD-KORTIN ASENTAMINEN
1. Paina sivuluukussa olevaa lukituksen avauspainiketta ja liu’uta
luukku auki.

• microSD, microSDHC tai microSDXC
• Class 10- tai UHS-I-luokitus
• tallennuskapasiteetti enintään 128 Gt.
Luettelo suositelluista microSD-korteista on osoitteessa
gopro.com/microsdcards.
Huom. Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, ennen kuin käsittelet
SD-korttia. Tarkista kortin sopivat käyttölämpötilat ja muut tärkeät tiedot
valmistajan ohjeesta.

2. Kun kameran virta on katkaistu, aseta SD-kortti korttipaikkaan
etikettipuoli USB-liitännän suuntaan.

PRO-VINKKI: Pidä SD-kortti hyvässä kunnossa alustamalla se
säännöllisesti. Koska alustaminen poistaa kaiken sisällön, tallenna
kuvamateriaalisi ensin johonkin muualle.
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > Reset (Nollaa) > Format SD Card
(Alusta SD-kortti).
Lisätietoja videoiden ja kuvien tallentamisesta on kohdassa Median
siirtäminen (sivu 43).
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Voit poistaa kortin painamalla sitä korttipaikkaan sormenkynnelläsi.
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Kameran määrittäminen

AKUN LATAAMINEN
HERO7 Silver ‑kamerassa on sisäänrakennettu akku. Varmista, että akku
on ladattu täyteen ennen kuvausretkeä.

KAMERAN OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN
Saat uusimmat ominaisuudet ja parhaan suorituskyvyn pitämällä GoProkameran ohjelmiston ajan tasalla.

1. Paina sivuluukussa olevaa lukituksen avauspainiketta ja liu’uta
luukku auki.

Päivittäminen GoPro-sovelluksen avulla
1. Lataa sovellus Applen App Storesta tai Google Play Kaupasta.
2. Seuraa näytössä olevia ohjeita ja muodosta yhteys kameran ja
mobiililaitteen välille. Jos uusi kameraohjelmisto on saatavana, sovellus
neuvoo sinua sen asentamisessa.
Päivittäminen Quik-työpöytäsovelluksen avulla
1. Lataa sovellus osoitteesta gopro.com/apps.

2. Yhdistä kamera tietokoneeseen tai johonkin muuhun USB-laturiin
mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.

2. Yhdistä kamera tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.
Jos uusi kameraohjelmisto on saatavana, sovellus neuvoo sinua
sen asentamisessa.
Päivittäminen manuaalisesti
1. Siirry osoitteeseen gopro.com/update.
2. Valitse kameraluettelosta HERO7 Silver.
3. Valitse Update your camera manually (Päivitä kamera manuaalisesti)
ja noudata ohjeita.

Akku latautuu täyteen noin kahdessa tunnissa. Kun lataus on valmis,
kameran tilan merkkivalo sammuu. Katso kohta Tietoja akusta (sivu 66).
PRO-VINKKI: Käytä nopeaan lataamiseen GoPro Supercharger ‑laturia
(myydään erikseen).
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PRO-VINKKI: Haluatko tietää, mikä ohjelmistoversio kamerassa on? Voit
selvittää sen näin:
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > About (Tietoja) > Camera Info
(Kameran tiedot).

9

GoPro-kameran käyttäminen

GoPro-kameran käyttäminen

VIRTA PÄÄLLE
Kytke HERO7 Silver ‑kameraan virta painamalla Mode (Tila) ‑painiketta.

KUVAUSTILAT
GoPro-kamerassa on kolme pääkuvaustilaa: Video, Photo (Valokuva) ja
Time Lapse Video (Intervallivideo).

VIRTA POIS
Katkaise virta pitämällä Mode (Tila) ‑painiketta painettuna.

VIDEO

Voit vaihtaa tilaa pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

3s

PRO-VINKKI: Vaikka GoPro on vedenpitävä, kosketusnäyttö ei toimi veden
alla. Kun kameraan on kytketty virta, voit vaihtaa tiloja painamalla Mode
(Tila) ‑painiketta
.

VAROITUS: Käytä GoPro-kameraa ja sen kiinnikkeitä ja
lisävarusteita varovasti. Huomioi aina ympäristösi, jotta
onnettomuuksilta vältyttäisiin.
Noudata kaikkia paikallisia lakeja, kuten yksityisyyden
suojaa koskevia lakeja, jotka saattavat rajoittaa kuvaamista
tietyillä alueilla.
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GoPro-kameran käyttäminen

KAMERAN SUUNTA
Voit kuvata GoPro-kameralla helposti vaaka- tai pystysuunnassa.
Videoiden ja valokuvien kuvaaminen onnistuu myös niin, että
kuva näkyy oikein päin, vaikka kamera olisi kiinnitetty ylösalaisin.
Kosketusnäyttövalikon suunta muuttuu automaattisesti, ja media
toistetaan oikea puoli ylöspäin.

KUVAUSNÄYTTÖ
Tässä näytössä voit käyttää kameran kuvausasetuksia ja tarkastella
GoPro-kameran tietoja. Asetukset vaihtelevat tilan mukaan.

Suunta lukitaan, kun painat suljinpainiketta
. Jos kamera kallistuu
tallennuksen aikana, kuten esimerkiksi vuoristoradalla, myös tallenne
kallistuu. Voit tallentaa jokaisen mäen ja mutkan.
Landscape Lock (Vaakalukitus)
Tämä lukitsee kameran vaakasuuntaan. Näytöllä näkyvä kameravalikko ei
muutu, jos kierrät kameran pystysuuntaan.

1
2

4

1H:36 100%

100%

3

4K

1. Kameratila

1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.

2. Kuvausaika / jäljellä olevat kuvat

2. Napauta Preferences (Asetukset) > Touch Screen (Kosketusnäyttö) >
Landscape Lock (Vaakalukitus).

3. Akun tila
4. Kuvausvaihtoehdot

Huom. Jos videoita ja valokuvia kuvataan pystysuunnassa, kun Landscape
Lock (Vaakalukitus) on päällä, ne toistetaan sivuttain.
PRO-VINKKI: Valitse Landscape Lock (Vaakalukitus), kun haluat estää
videon käynnistymisen pystysuunnassa. Tästä on hyötyä erityisesti, kun
käytät kameraa vartalo- tai käsivarakiinnityksellä.
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Videon tallentaminen

KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN

HERO7 Silver ‑kameralla voi kuvata HD-videota kahdella resoluutiolla:
1440p ja 1080p.

Napautus
Valitse kohde / ota asetus käyttöön tai poista
asetus käytöstä.

Pyyhkäisy vasemmalle tai oikealle
Valitse tila: Video, Photo (Valokuva) tai Time
Lapse (Intervalli).

• 1440p: Korkeaan kuvaan mahtuu enemmän. Sopii selfie-kuviin ja
omasta näkökulmastasi kuvaamiseen. Ruudun reunoilla näkyy mustat
palkit televisiossa toistettaessa.
• 1080p: Rajaa pois osan kuvan ylä- ja alareunasta, jotta videota voi toistaa
koko ruudulla televisiossa.
VIDEON OLETUSRESOLUUTION MUUTTAMINEN
GoPro kuvaa oletuksena 1440p-resoluutiolla, mutta sen voi helposti muuttaa
1080p-resoluutioon.
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.

Pyyhkäisy alas näytön reunasta
Avaa hallintapaneeli, kun kamera on vaakasuunnassa.

2. Napauta Preferences (Asetukset) > Defaults (Oletukset) >
Video Resolution (Videon resoluutio).
VIDEON TALLENTAMINEN
1. Valitse

pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Pyyhkäisy ylös näytön reunasta
Tarkastele videoita ja valokuvia mediagalleriassa.

Pitkä painallus
Ota käyttöön Exposure Control (Valotuksen säätö) ja
säädä sen asetuksia.

1H:36 100%

100%

4K

2. Aloita tallennus painamalla suljinpainiketta
3. Lopeta tallennus painamalla suljinpainiketta

14

.
uudelleen.
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Videon tallentaminen

Huom. Näyttö sammuu yhden minuutin kuluttua tallennuksen
päättymisestä virran säästämiseksi. Käynnistä näyttö uudelleen
napauttamalla. Se herää 10 sekunniksi ja siirtyy sitten takaisin lepotilaan.

LYHYIDEN LEIKKEIDEN TALLENNUS
HERO7 Silver ‑kameralla voi kuvata lyhyitä videoleikkeitä, jotka voi
tallentaa puhelimeen ja jakaa sosiaalisessa mediassa nopeasti ja helposti.
Ne sopivat QuikStory-videoiden luomiseen GoPro-sovelluksella.

PRO-VINKKI: Voit kuvata videota myös äänikomennoilla. Katso kohta
GoPro-kameran puheohjaus (sivu 34).

1. Napauta videonäytöstä

4K-VIDEON TALLENTAMINEN
4K on erittäin korkealaatuinen videoresoluutio
ammattimaiseen kuvaamiseen.
1. Napauta videonäytöstä

.

1H:36 100%

100%

.
4K

1H:36 100%

100%

2. Aloita tallennus painamalla suljinpainiketta
. Näytössä kiertää
reunus, joka näyttää, miten paljon leikkeessä on aikaa jäljellä.
4K

2. Aloita tallennus painamalla suljinpainiketta
3. Aloita ja lopeta kuvaaminen painamalla

.
suljinpainiketta uudelleen.

Huom. Pidä silmällä akun varaustilaa 4K-kuvauksen aikana. Se kuluttaa
enemmän virtaa, joten akku kuluu nopeammin.
PRO-VINKKI: 4K-videotiedostot vievät paljon tilaa SD-kortilla.
Sinun kannattaa hankkia korkeakapasiteettisempi kortti, jos kuvaat
4K-videoita. Varmista ennen kuvaamista, että puhelimesi tai tietokoneesi
tukee 4K-toistoa.
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Kamera lopettaa tallennuksen automaattisesti leikkeen päättyessä.
Voit lopettaa tallennuksen myös painamalla suljinpainiketta
ennen
leikkeen päättymistä.
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LEIKKEEN PITUUDEN MUUTTAMINEN
Leikkeen oletuspituus on 15 sekuntia, mutta voit määrittää leikkeen
pituudeksi myös 30 sekuntia.

HIDASTETTU TALLENNUS
HERO7 Silver ‑kameralla voi kuvata toimintaa nopeudella 60 kuvaa
sekunnissa (fps) ja toistaa sitä 2‑kertaisesti hidastettuna.

1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > Defaults (Oletukset) > Clip Length
(Leikkeen pituus).

1. Napauta videonäytöstä

.

1H:36 100%

100%

PRO-VINKKI: Leikkeet voi tallentaa hidastettuina tai 4K-muodossa.

4K

2. Aloita tallennus painamalla suljinpainiketta
3. Aloita ja lopeta kuvaaminen painamalla

.
suljinpainiketta uudelleen.

Huom. Jos 4K on valittuna, HERO7 Silver poistaa sen käytöstä
automaattisesti, kun siirryt hidastettuun tallennukseen.
PRO-VINKKI: Voit toistaa hidastetussa tilassa kuvattuja videoita
2-kertaisesti hidastettuina tai normaalilla nopeudella. Katso kohta Median
toistaminen (sivu 38).
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KOSKETUSZOOMAUKSEN KÄYTTÄMINEN
Kosketuszoomauksella pääset lähemmäs toimintaa.

Huom. HERO7 Silver poistaa automaattisesti käytöstä 4K-kuvauksen tai
hidastetun kuvauksen, kun aktivoit kosketuszoomauksen.

1. Napauta videonäytöstä

.

1H:36 100%

PRO-VINKKI: Zoomaamalla voit vähentää videon reunoilla
näkyvää kalansilmävaikutusta.
100%

4K

2. Valitse zoomaustaso liukusäätimellä. Voit myös säätää zoomausta
kuvauksen aikana.

VIDEON VAKAUTTAMINEN
GoPro vakauttaa tallenteen automaattisesti eliminoimalla kameran
tärähdyksiä, kun kuvaat käsivaralla tai kamera kiinnitettynä varusteisiisi.
Näin voit kuvata vakaata kuvaa esimerkiksi pyöräilyn, luistelun tai
hiihtämisen aikana.
VIDEON TALLENNUS QUIKCAPTURE-TOIMINNOLLA
QuikCapture on nopein ja helpoin tapa käynnistää GoPro ja aloittaa
kuvaus. Yhden painikkeen painallus riittää.
1. Kun kameran virta on katkaistu, paina suljinpainiketta

.

2. Lopeta tallennus ja katkaise kameran virta painamalla suljinpainiketta
uudelleen.
QUIKCAPTUREN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
QuikCapture on käytössä oletuksena, mutta voit poistaa sen käytöstä.
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta

.

3. Piilota liukusäädin napauttamalla mitä tahansa kohtaa näytössä.
Zoomaustaso lukitaan, kunnes säädät sitä uudelleen, vaihdat
kuvaustilaa tai katkaiset kameran virran.
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Valokuvaaminen

Huom. Jos kamera on ollut poissa käytöstä yli 12 tuntia, käynnistämiseen
ja kuvauksen aloittamiseen kuluu hieman enemmän aikaa. Kun lopetat
kuvaamisen, kamera säilyy valmiustilassa ja käynnistyy välittömästi aina
kun käytät QuikCapturea seuraavien 12 tunnin aikana.

HERO7 Silver kuvaa 10 megapikselin valokuvia, joissa on laaja näkökenttä
(FOV). Laajan kuva-alan ansiosta saat kuvaan mahtumaan enemmän.
YKSITTÄISEN KUVAN OTTAMINEN
1. Valitse

pyyhkäisemällä oikealle.

PRO-VINKKI: Koska QuikCapture käyttää kameran virtaa vain kuvauksen
aikana, sen avulla voi maksimoida akun keston.
999+ 100%

100%

HILIGHT-TUNNISTEIDEN LISÄÄMINEN
Voit merkitä suosikkihetkesi videoihin painamalla Mode (Tila) ‑painiketta
tallennuksen tai toiston aikana. Tämä lisää videoihin HiLighttunnisteita, joiden avulla löydät parhaat hetket helposti myöhemmin
tarkastellessasi tallenteita, luodessasi videoita tai etsiessäsi tiettyä otosta.
2. Ota kuva painamalla suljinpainiketta

.

PRO-VINKKI: Voit rajata valokuvia GoPro-sovelluksella, jos haluat
poistaa kuvien reunoissa näkyvän kalansilmävaikutelman.

Huom. QuikStories etsii HiLight-tunnisteita luodessaan videoita. Tämä
takaa, että suosikkihetket ovat mukana tarinoissasi.
PRO-VINKKI: Voit lisätä HiLight-tunnisteita myös GoPro-sovelluksella tai
sanomalla “GoPro HiLight”, kun puheohjaus on käytössä.
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Valokuvaaminen

JATKUVA KUVAUS
Kun pidät suljinpainiketta
painettuna, voit ottaa valokuvia nopeudella 4
kuvaa sekunnissa. Lopeta kuvaus vapauttamalla painike.

VALOKUVAUSAJASTIMEN MÄÄRITTÄMINEN
Käytä ajastinta esimerkiksi selfieiden ja ryhmäkuvien ottamiseen.

SARJAKUVAUS
Sarjakuvaus ottaa 15 valokuvaa sekunnissa. Se sopii hyvin nopean
toiminnan kuvaukseen.
1. Napauta valokuvanäytössä

999+ 100%

1. Napauta valokuvanäytössä

.

999+ 100%

100%

.

100%

2. Valitse 3 sekuntia (selfiet) tai 10 sekuntia (ryhmäkuvat).

10s

2. Aloita sarjakuvaus painamalla suljinpainiketta

.
3s

PRO-VINKKI: Tarkastele sarjakuvauksen tuloksia mediagalleriassa ja
tallenna vain parhaat otokset. Tämä vapauttaa tilaa SD-kortilta. Katso
kohta Median toistaminen (sivu 38).
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Valokuvaaminen

3. Paina suljinpainiketta
. Kameran laskuri käynnistyy. Lisäksi
kamerasta kuuluu merkkiääni ja sen etupuolella vilkkuu tilan merkkivalo.
Molemmat nopeutuvat kuvan ottamishetken lähestyessä.

KOSKETUSZOOMAUKSEN KÄYTTÄMINEN
Kosketuszoomauksen avulla pääset lähemmäs toimintaa.
1. Napauta valokuvanäytössä

.

999+ 100%

100%

3

Huom. Valokuvausajastin pysyy käytössä, kunnes napautat sen
pois käytöstä.

2. Valitse zoomaustaso liukusäätimellä.

3. Piilota liukusäädin napauttamalla mitä tahansa kohtaa näytössä.
Zoomaustaso lukitaan, kunnes säädät sitä uudelleen, vaihdat
kuvaustilaa tai katkaiset kameran virran.
PRO-VINKKI: Voit määrittää otoksen käyttämällä kuvasarjan,
valokuvausajastimen ja kosketuszoomauksen yhdistelmiä.
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Intervallikuvaus

LAAJA DYNAAMINEN ALUE
Laaja dynaaminen alue (WDR) on edistynyttä kuvankäsittelyä, joka tuottaa
kauniin ja eloisan lopputuloksen – myös otoksista, joissa on ylivalottuneita tai
varjoisia alueita. HERO7 Silver käyttää WDR:ää automaattisesti, jotta saat
kaikissa tilanteissa parhaita mahdollisia kuvia.

Intervallivideo nopeuttaa toimintaa ottamalla kuvan 0,5 sekunnin
välein. Kun video toistetaan normaalilla nopeudella, kaikki liikkuu 15 kertaa
nopeammin kuin normaalisti.

Huom. WDR on käytettävissä vain yksittäiskuville. Se ei ole käytettävissä
jatkuvassa kuvauksessa tai kuvasarjalle.

INTERVALLIVIDEON KUVAUS
1. Valitse

pyyhkäisemällä vasemmalle.

2H:11 100%

100%

2. Aloita tallennus painamalla suljinpainiketta
3. Aloita ja lopeta kuvaaminen painamalla

.
suljinpainiketta uudelleen.

PRO-VINKKI: Koska intervallivideo nopeuttaa kaikkea 15-kertaisesti,
viiden minuutin kuvaus tallentaa noin 20 sekuntia videota.
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Intervallikuvaus

Valotuksen säätö

KOSKETUSZOOMAUKSEN KÄYTTÄMINEN
Kosketuszoomauksen avulla pääset lähemmäs toimintaa..

HERO7 Silver skannaa koko näkymän ja valitsee oikean valotustason.
Valotuksen säädön ansiosta voit valita, määritetäänkö valotus vain kuvan
tietyn osan perusteella.

1. Napauta intervallinäytössä

.

Tarkastele esikatselukuvaa kosketusnäytössä. Kokeile valotuksen säätöä,
jos kuvassa on liian tummia tai liian valoisia alueita.
2H:11 100%

100%

2. Valitse zoomaustaso liukusäätimellä.

VALOTUKSEN SÄÄTÄMINEN AUTOMAATTISEN
VALOTUKSEN AVULLA
Tämän asetuksen avulla kamera säätää valotuksen automaattisesti
valitsemasi alueen perusteella.
Oletetaan, että kamera on kiinnitetty auton kojelautaan. Valotus kannattaa
säätää auton ulkopuolella olevan näkymän eikä kojelaudan perusteella.
Näin kuvat eivät ylivalotu (näytä liian kirkkailta).
1. Paina kosketusnäyttöä, kunnes näytön keskelle tulee näkyviin
hakasulkeiden välissä oleva piste. Tämä on pistemittari. Se säätää
valotuksen kuvan keskiosan perusteella.
2. Vedä hakasulkeet pois kuvan keskeltä, jos haluat säätää valotuksen
jonkin muun osan perusteella. (Voit myös napauttaa kyseistä aluetta
hakasulkeiden vetämisen sijaan.)
3. Tarkista valotus näytöstä. Napauta

3. Piilota liukusäädin napauttamalla mitä tahansa kohtaa näytössä.
Zoomaustaso lukitaan, kunnes säädät sitä uudelleen, vaihdat
kuvaustilaa tai katkaiset kameran virran.

oikeassa alakulmassa.

AUTO EXPOSURE

Huom. HERO7 Silver poistaa kosketuszoomauksen käytöstä automaattisesti, kun kuvaat 4K-intervallivideoita.
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Valotuksen säätö

VALOTUKSEN SÄÄTÖ LUKITUN VALOTUKSEN AVULLA
Tämän asetuksen avulla kamera lukitsee valotuksen, kunnes peruutat sen.

Valotuksen säädön poistaminen käytöstä
Valotuksen säätö poistetaan käytöstä automaattisesti, kun vaihdat
kuvaustilaa tai käynnistät kameran uudelleen. Sen voi poistaa käytöstä
myös manuaalisesti.

Jos olet lumilautailemassa aurinkoisena päivänä, voit lukita valotuksen
kuvaamasi henkilön takin mukaan. Näin kuvat eivät alivalotu (näytä liian
tummilta) verrattuna kirkkaaseen lumeen.
1. Paina kosketusnäyttöä, kunnes näytön keskelle tulee näkyviin
hakasulkeiden välissä oleva piste. Tämä on pistemittari. Se säätää
valotuksen kuvan keskiosan perusteella.

1. Paina kosketusnäyttöä, kunnes keskelle ilmestyy neliö.
2. Napauta

vasemmassa alakulmassa.

Huom. Kun olet peruuttanut valotuksen säädön, kamera määrittää
valotuksen automaattisesti koko näkymän perusteella.

2. Vedä hakasulkeet pois kuvan keskeltä, jos haluat säätää valotuksen
jonkin muun osan perusteella. (Voit myös napauttaa kyseistä aluetta
hakasulkeiden vetämisen sijaan.)
3. Napauta hakasulkeiden sisällä lukitaksesi valotuksen.
4. Tarkista valotus näytöstä. Lukitse valotus napauttamalla
oikeassa alakulmassa.

LOCKED EXPOSURE
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GoPro-kameran puheohjaus

Puheohjauksen avulla voit hallita GoPro-kameraa ilman käsiä. Se on
kätevää, jos käytät samalla esimerkiksi ohjaustankoa tai suksisauvoja.
Kerro vain GoPro-kameralle, mitä haluat sen tekevän.

ÄÄNIKOMENTOLUETTELO
Äänikomentoja on kahta tyyppiä: toimintokomennot ja tilakomennot.

PUHEOHJAUS PÄÄLLE TAI POIS
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Ota puheohjaus käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla

.

Toimintokomentojen käyttäminen
Näiden komentojen avulla voit vaihtaa tilaa lennossa. Tallennettuasi videon
voit sanoa “GoPro take a photo”, jolloin voit ottaa kuvan vaihtamatta
tilaa manuaalisesti.
Toimintokomento

Kuvaus

GoPro start recording

Aloittaa videon tallentamisen.

GoPro HiLight

Lisää videoon HiLight-tunnisteen
tallennuksen aikana.

GoPro stop recording

Lopettaa videon tallentamisen.

GoPro take a photo

Ottaa yksittäisen valokuvan.

GoPro shoot burst

Ottaa kuvasarjan.

GoPro start time lapse

Aloittaa intervallivideon tallentamisen.

GoPro stop time lapse

Lopettaa intervallivideon tallentamisen.

GoPro turn off

Katkaisee kameran virran.
Huom. Voit katkaista GoPro-kameran
virran puheohjauksella, mutta
virta on kytkettävä päälle Mode
(Tila) ‑painikkeesta
.
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Tilakomentojen käyttäminen
Näillä komennoilla voit vaihtaa kuvaustilaa lennossa ilman, että
kuvaus alkaa välittömästi. Ota kuva sanomalla “GoPro Capture” tai
painamalla suljinpainiketta.

KAMERAN KOMENTOLUETTELON TARKASTELEMINEN

Tilakomento

Kuvaus

PUHEOHJAUKSEN KIELEN VAIHTAMINEN

GoPro Video mode

Siirtää kameran videotilaan (tallennus
ei ala).

GoPro Photo mode

Siirtää kameran valokuvatilaan
(valokuvaa ei oteta).

GoPro Burst mode

Siirtää kameran kuvasarjatilaan
(kuvasarjaa ei oteta).

GoPro Time Lapse mode

Siirtää kameran intervallikuvaustilaan
(tallennus ei ala).

GoPro Capture

Aloittaa videoiden tai valokuvien
kuvaamisen valitussa tilassa.

GoPro Stop Capture

Lopettaa kuvauksen video- tai
intervallikuvaustilassa. Valokuva- ja
kuvasarjatilat loppuvat itsestään.

1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > Voice Control (Puheohjaus) >
Commands (Komennot).
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > Voice Control (Puheohjaus) >
Language (Kieli).
Huom. Tuuli, melu tai etäisyys kamerasta voi vaikuttaa puheohjaukseen.
Pidä kamera puhtaana ja pyyhi pois mahdollinen lika, jotta suorituskyky
pysyy hyvänä.

PRO-VINKKI: Jos tallennat videota tai käytät intervallikuvausta, pysäytä
tallennus ennen uuden komennon sanomista.
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Median toistaminen

Näytä edellinen video, valokuva tai kuvasarja pyyhkäisemällä ylös. Selaa
muita SD-kortilla olevia tiedostoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

00:00 / 00:00

00:00 / 00:00

Säädä toiston äänenvoimakkuutta
Siirry edelliseen tai seuraavaan kuvaan kuvasarjassa tai jatkuvan
kuvauksen ryhmässä
Huom. Toistoasetukset vaihtelevat tarkasteltavan mediasisällön mukaan.
PRO-VINKKI: Jotkin toistoasetukset eivät ole käytettävissä, kun
kamera on pystysuunnassa. Säädä asetuksia vaakasuunnassa ennen
kameran kiertämistä.

Mediagalleria sisältää seuraavat toistoasetukset:
Keskeytä toisto
Jatka toistoa
Näytä SD-kortilla oleva sisältö
Poista SD-kortilla oleva tiedosto
Toisto hidastettuna/normaalinopeudella
Selaa tavallisten ja intervallivideoiden sekä kuvasarjojen
kuvia liukusäätimellä
Lisää/poista HiLight-tunniste
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GALLERIANÄKYMÄ
Gallerianäkymässä voit tarkastella nopeasti kaikkia SD-kortilla olevia
videoita ja valokuvia.

Useiden tiedostojen poistaminen

1. Napauta toistonäytössä

.

1. Napauta

.

2. Napauta tiedostoja, jotka haluat poistaa. Napauta tiedostoa uudelleen,
jos haluat peruuttaa sen valinnan.
3. Poista valitut tiedostot napauttamalla

MEDIA (34)

1. Yhdistä kamerasi GoPro-sovellukseen. Tarkempia tietoja on kohdassa
Yhteyden muodostaminen GoPro‑sovellukseen (sivu 42).
2. Toista, muokkaa ja jaa videoita ja valokuvia sovelluksen ohjaimilla.

00:10

PRO-VINKKI: GoPro-sovelluksella voit esimerkiksi poimia stillkuvia
videoista, luoda lyhyitä jaettavia videoita pitkistä videoista ja tallentaa
mediaa puhelimeen.

2. Selaa mediaa pyyhkäisemällä ylös.
3. Näytä video tai valokuva koko näytön näkymässä napauttamalla
haluamaasi kohdetta.
.

4. Lisää HiLight-tunniste napauttamalla
5. Palaa toistonäyttöön napauttamalla

.

VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELU MOBIILILAITTEELLA

.

VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN KATSELU TIETOKONEELLA
Jotta voit tarkastella mediaa tietokoneella, sinun täytyy ensin tallentaa
tiedostot tietokoneeseen. Tarkempia tietoja on kohdassa Median
siirtäminen (sivu 43).

Huom. Gallerianäkymä ei ole käytettävissä, kun kamera on
pystysuunnassa. Mitä enemmän sisältöä SD-kortilla on, sitä kauemmin sen
lataaminen kestää.
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Median siirtäminen

GoPro-mobiilisovelluksella voit ohjata HERO7 Silver ‑kameraa, jakaa
videoita ja valokuvia lennossa ja muuttaa tallenteesi automaattisesti
mahtaviksi QuikStory-videoiksi, jotka on synkronoitu musiikin ja
tehosteiden kanssa.

QUIKSTORY-VIDEON LUOMINEN
Voit määrittää GoPro-kameran lähettämään videot ja valokuvat
automaattisesti puhelimeesi. GoPro-sovellus luo niistä QuikStory-videoita,
jotka ovat valmiiksi muokattuja videoita, joissa on musiikkia ja tehosteita.

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN ENSIMMÄISEN KERRAN
1. Lataa GoPro-sovellus Applen App Storesta tai Google Play Kaupasta.

1. Yhdistä kamerasi GoPro-sovellukseen. Katso kohta Yhteyden
muodostaminen GoPro‑sovellukseen (sivu 42).

2. Muodosta yhteys kameraan noudattamalla sovelluksen näytössä
näkyviä ohjeita.

2. Siirry sovelluksen etusivulle pyyhkäisemällä alas. Edellisen istunnon
otokset kopioidaan puhelimeesi ja muutetaan QuikStory-videoksi.

Huomautus iOS-laitteelle: Salli GoPro-sovelluksen ilmoitukset
pyydettäessä, jotta saat tietää, kun QuikStory on valmis. Katso kohta
QuikStoryn luominen (sivu 43).
ENSIMMÄISEN KERRAN JÄLKEEN
Kun olet muodostanut yhteyden ensimmäisen kerran, voit muodostaa
yhteyden kameran Connections (Yhteydet) ‑valikosta.

3. Näytä QuikStory-video napauttamalla sitä. Jos sinulla ei ole Quiksovellusta, sinua kehotetaan asentamaan se.
4. Voit muokata videoita Quik-sovelluksessa.
5. Tallenna QuikStory-video ja jaa se sitten ystävillesi.

1. Jos kameran langatonta yhteyttä ei ole vielä otettu käyttöön, avaa
hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > Connections (Yhteydet) >
GoPro App (GoPro-sovellus).
3. Muodosta yhteys noudattamalla GoPro-sovelluksen ohjeita.
YHTEYSNOPEUDEN MÄÄRITTÄMINEN
GoPro käyttää 5 GHz:n Wi-Fi-yhteyttä (nopein saatavilla oleva) muiden
mobiililaitteiden kanssa.
Ota käyttöön 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys, jos laite tai alue ei tue
5 GHz:n yhteyttä.
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > Connections (Yhteydet) > Wi-Fi
Band (Wi-Fi-yhteys).
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MEDIAN SIIRTÄMINEN TIETOKONEELLE
Voit kopioida videot ja valokuvat tietokoneelle toistoa ja
muokkausta varten.

AUTOMAATTINEN LATAUS PILVEEN
Kun sinulla on GoPro Plus ‑tilaus, voit ladata median automaattisesti
pilveen, jossa voit tarkastella, muokata ja jakaa sitä millä tahansa laitteella.

1. Varmista, että tietokoneesi käyttöjärjestelmä on päivitetty
uusimpaan versioon.
2. Lataa ja asenna Quik-työpöytäsovellus osoitteesta gopro.com/apps.
3. Yhdistä kamera tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.
4. Kytke kameraan virta ja noudata Quik-sovelluksen näytön ohjeita.
SIIRTÄMINEN SUORAAN SD-KORTILTA
1. Poista SD-kortti kamerasta.
2. Aseta SD-kortti kortinlukijaan tai sovittimeen.
3. Liitä kortinlukija tietokoneen USB-liitäntään tai aseta sovitin
SD-korttipaikkaan.
4. Kopioi tiedostot tietokoneeseen.

1. Tilaa GoPro Plus:
a. Lataa GoPro-sovellus laitteellesi Applen App Storesta tai Google
Play Kaupasta.
b. Muodosta yhteys kameraan noudattamalla sovelluksen näytössä
näkyviä ohjeita.
c. Jos muodostat yhteyden ensimmäisen kerran, tilaa GoPro Plus
noudattamalla näytön ohjeita. Muussa tapauksessa napauta
kameran valintanäytöstä
.
2. Yhdistä kamera virtalähteeseen. Automaattinen lataus alkaa, kun akku
on ladattu täyteen.
Ensimmäisen määrityksen jälkeen kameran ei tarvitse muodostaa yhteyttä
sovellukseen automaattisen latauksen käynnistämistä varten.
Huom. Alkuperäiset tiedostot säilyvät kamerassa, vaikka ne olisi
varmuuskopioitu pilveen.
PRO-VINKKI: Jos tallennat tiedostoja tietokoneelle, Quiktyöpöytäsovellus lataa ne automaattisesti GoPro Plus ‑tilillesi.
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MANUAALINEN LATAUS PILVEEN
Voit siirtää mediaa pilveen, vaikka kamera ei olisi vielä täyteen ladattu.
(GoPro-kamera pitää silti liittää virtalähteeseen.)

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN TOISEEN
LANGATTOMAAN VERKKOON

1. Tilaa GoPro Plus. Katso kohta Automaattinen lataus pilveen
(sivu 45).

1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > GoPro Plus > Networks (Verkot).

2. Yhdistä kamera virtalähteeseen.

3. Valitse verkko. Verkko ei saa olla piilotettu tai edellyttää loppukäyttäjän
lisenssisopimusta (kuten hotellien verkot).

3. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.

4. Anna salasana tarvittaessa.

4. Napauta Preferences (Asetukset) > GoPro Plus > Manual Upload
(Manuaalinen lataus).
AUTOMAATTISEN LATAUKSEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Voit estää kameraa lataamasta sisältöä pilveen joka kerran, kun liität sen
virtalähteeseen ja se on täyteen ladattu.
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > GoPro Plus > Auto Upload
(Automaattinen lataus).

5. Tallenna verkko napauttamalla

.

GOPRO PLUS ‑ASETUSTEN MUUTTAMINEN
Voit hallita median automaattisen latauksen asetuksia, määrittää
langattoman verkon ja muuta.
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > GoPro Plus.
Huom. GoPro Plus näkyy Preferences (Asetukset) ‑kohdassa
rekisteröinnin jälkeen.

3. Valitse Off (Ei käytössä).
PILVESSÄ OLEVAN MEDIAN KÄYTTÄMINEN
1. Avaa GoPro-sovellus laitteellasi.
ja valitse Cloud (Pilvi) ‑välilehti, jotta voit tarkastella,
2. Napauta
muokata ja jakaa sisältöä.
PRO-VINKKI: Jos haluat luoda QuikStory-videon pilvimedian avulla, avaa
Quik-mobiilisovellus, napauta
ja valitse GoPro Plus.
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HALLINTAPANEELIN KÄYTTÄMINEN
Kun kamera on vaakasuunnassa, avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä
alaspäin ja valitse Preferences (Asetukset).

AM

07:00 PM

03/06/18

GoPro-kameran mukauttaminen

AM

07:00 PM

10/07/18

03/06/18

10/07/18

Preferences

Preferences

YHTEYDEN TILA
Tarkista yhteyden tila hallintapaneelin yläreunasta.
HALLINTAPANEELIN OMINAISUUDET
Hallintapaneelissa voit ottaa seuraavat asetukset nopeasti käyttöön ja
poistaa ne käytöstä napauttamalla:

GPS päällä (valkoinen)
GPS pois (harmaa)
GPS ei käytettävissä (harmaa)

Puheohjaus
Kameran merkkiäänet

Kamera on yhdistetty GoPro-sovellukseen (valkoinen)

QuikCapture

Kamerasta ja laitteesta, jolla GoPro-sovellusta käytetään, ei ole
muodostettu laiteparia (harmaa)

Näytön lukitus

Kameraa ei ole yhdistetty GoPro-sovellukseen (harmaa)

Automaattinen median lataus on käytössä ja valmiina (valkoinen)
Automaattinen median lataus on poissa käytöstä (harmaa)
Automaattinen median lataus on käytössä mutta ei valmis (harmaa)
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ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN
Napauta Preferences (Asetukset) ja määritä GoPro-asetuksesi.

YHTEYDET
Ota käyttöön langattomat yhteydet, liitä uusia laitteita, määritä
Wi-Fi-yhteys ja muuta. Katso kohdat Yhteyden muodostaminen
GoPro‑sovellukseen (sivu 42) ja Yhteysnopeuden määrittäminen
(sivu 42).

OLETUKSET
Valitse oletustila (tila, jossa GoPro kuvaa, kun käynnistät sen Mode (Tila)
‑painikkeella
), lyhyen leikkeen pituus ja videon oletusresoluutio.

GoPro-kameran mukauttaminen

YLEISET
Nämä asetukset ovat General (Yleiset) ‑kohdassa:
Beep Volume (Merkkiäänten voimakkuus)
Valitse High (Voimakas – oletus), Med (Keskitaso), Low (Hiljainen) tai Off
(Pois). Voit ottaa määrittämäsi äänenvoimakkuuden käyttöön tai poistaa sen
käytöstä hallintapaneelissa.
Auto Power Off (Automaattinen virrankatkaisu)
Valitse 5 Min, 15 Min (oletus), 30 Min tai Never (Ei koskaan).
LEDs (LED-valot)
Määritä, mitkä tilavalot vilkkuvat. Valitse All On (Kaikki käytössä) (oletus),
All Off (Kaikki pois käytöstä) ja Front Off (Etuvalo pois käytöstä).
Time and Date (Aika ja päiväys)
Säädä aikaa ja päiväystä manuaalisesti. Molemmat päivitetään
automaattisesti, kun yhdistät kameran GoPro-sovellukseen
tai Quik-työpöytäsovellukseen.
Date Format (Päiväyksen muoto)
Tämä määritetään automaattisesti alussa valitsemasi kielen perusteella.
Voit muuttaa sitä manuaalisesti tässä.
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PUHEOHJAUS
Valitse puheohjauksen kieli ja tarkastele komentoluetteloa.

Video Format (Videomuoto)
Valitse NTSC Pohjois-Amerikassa ja PAL muualla. Kun valitset alueesi
mukaisen muodon, televisio/teräväpiirtotelevisio ei välky, kun toistat sisällä
kuvattua videota.
Regulatory (Säädökset)
Tarkastele kameran sertifiointeja.

KOSKETUSNÄYTTÖ
Ota käyttöön vaakalukitus, määritä näytönsäästäjä ja säädä
kosketusnäytön kirkkautta.
Huom. Kameran painikkeet ja puheohjaus toimivat, vaikka näyttö
olisi sammunut.

ALUE
Ota GPS käyttöön ja määritä GoPro toimimaan alueellasi.
GPS
Ota GPS käyttöön, jotta voit seurata nopeutta, etäisyyttä ja muuta.
Lisää suorituskykytarroja GoPro-sovelluksessa, jotta voit näyttää,
miten nopeasti, kaukana tai korkealla liikuit videoissasi. Lisätietoja
ja mobiililaitteiden yhteensopivuustietoja on osoitteessa
gopro.com/telemetry.

TIETOJA
Päivitä GoPro ja tarkastele kameran nimeä, sarjanumeroa
ja ohjelmistoversiota.

NOLLAUS
Alusta SD-kortti, nollaa kameran oletusasetukset, nollaa kameran vinkit tai
palauta kameran tehdasasetukset.

Language (Kieli)
Valitse kameran näyttökieli.
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Tärkeät viestit

Kameran nollaaminen

Ongelmia esiintyy harvoin, mutta HERO7 Silver ilmoittaa niistä
tarvittaessa. Saatat nähdä seuraavia viestejä.

GOPRO-KAMERAN KÄYNNISTÄMINEN UUDELLEEN
Jos kamera ei reagoi, pidä Mode (Tila) ‑painiketta
painettuna
10 sekunnin ajan. Kamerasi käynnistyy uudelleen. Asetukset eivät muutu.

KORKEA LÄMPÖTILA
Lämpötilakuvake näkyy kosketusnäytössä, kun kamera kuumenee liikaa ja
sen on annettava jäähtyä. Kamera tunnistaa ylikuumenemisen vaaran ja
sammuu tarvittaessa. Anna kameran jäähtyä ennen käytön jatkamista.
Huom. Korkea lämpötila kuluttaa enemmän virtaa, jolloin kameran akku
kuluu nopeammin.

TIEDOSTON KORJAUS
HERO7 Silver yrittää korjata vahingoittuneet tiedostot automaattisesti.
Tiedosto voi vahingoittua, jos kameran virta katkeaa tallennuksen aikana
tai jos tiedoston tallentamisessa ilmenee ongelmia. Tiedoston korjaus
‑kuvake ilmestyy kosketusnäyttöön, kun korjaus on käynnissä. Kamera
ilmoittaa, kun tiedoston korjaus on valmis.
MEMORY CARD FULL (MUISTIKORTTI TÄYNNÄ)
Kamera ilmoittaa, kun SD-kortti on täynnä. Sinun täytyy siirtää tai poistaa
joitakin tiedostoja, jos haluat jatkaa tallennusta.
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OLETUSASETUSTEN PALAUTTAMINEN
Seuraa näitä ohjeita, kun haluat palauttaa kaikki kameran asetukset
oletuksiin lukuun ottamatta kameran nimeä ja salasanaa, kieltä
ja videomuotoa.
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > Reset (Nollaa) > Reset Defaults
(Palauta oletukset).
YHTEYKSIEN NOLLAUS
Seuraa näitä ohjeita, kun haluat, että kaikki laitteen yhteydet ja kameran
salasana nollataan. Yhteyksien nollaus tarkoittaa, että sinun pitää liittää
kaikki laitteet uudelleen.
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > Connections (Yhteydet) > Reset
Connections (Nollaa yhteydet).
KAMERAN VINKKIEN NOLLAUS
Haluatko nollata kameran vinkit? Näin voit näyttää ne uudelleen alusta.
1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > Reset (Nollaa) > Reset Camera
Tips (Nollaa kameran vinkit).
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TEHDASASETUSTEN NOLLAUS
Seuraa näitä ohjeita, kun haluat palauttaa kaikki kameran alkuperäiset
asetukset, poistaa kaikki laiteyhteydet ja peruu GoPro Plus
‑rekisteröitymisen. Tästä on hyötyä, jos annat kameran kaverillesi ja haluat
palauttaa sen täysin alkuperäiseen tilaan.

GoPro-kameran kiinnittäminen

1

2

3

4

1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin.
2. Napauta Preferences (Asetukset) > Reset (Nollaa) > Factory
Reset (Tehdasasetukset).
Huom. Tehdasasetusten palautus ei poista sisältöä SD-kortilta eikä se
vaikuta kameran ohjelmistoon.

KIINNITYSVÄLINEET
1. The Frame
2. Kiinnitysnivel
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3. Sormiruuvi
4. Kaarevat ja
litteät tarrakiinnikkeet
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THE FRAME ‑KEHYKSEN KÄYTTÄMINEN
The Frame ‑kehystä käytetään kameran kiinnittämiseen
GoPro-kiinnikkeisiin.

KAMERAN LIITTÄMINEN KIINNIKKEISIIN
Kun kamera on kiinnitetty The Frame ‑kehykseen, voit liittää sen
kiinnikkeisiin. Käytä kiinnikkeen mukaan joko kiinnitysniveltä tai liitä
The Frame suoraan kiinnikkeeseen.

1. Avaa lukko ja kansi.
2. Liu’uta kamera sisään. Varmista, että kamera on kohdistettu
The Frame ‑kehyksen etureunaan.
3. Sulje kansi.
4. Lukitse salpa.
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Lisätietoja tarrakiinnikkeistä on kohdassa Kiinnitysvinkit (sivu 61).
1. Sovita The Frame ‑kehyksen kiinnitystapit nivelen kiinnitystappeihin.
2. Kiinnitä The Frame kiinnitysniveleen sormiruuvilla.
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3. Kiinnitä kiinnitysnivel kiinnikkeeseen seuraavasti:
a. Käännä kiinnitysnivelen kiinnike ylös.
b. Liu’uta kiinnitysniveltä kiinnikkeeseen, kunnes se
naksahtaa paikalleen.
c. Paina kiinnitysnivelen kiinnike alas

GoPro-kameran kiinnittäminen
KIINNITYSVINKIT
Noudata näitä ohjeita, kun kiinnität tarrakiinnikkeet kypärään, ajoneuvoon
tai varusteisiin:
• Kiinnitä kiinnikkeet vähintään 24 tuntia ennen käyttöä.
• Kiinnitä kiinnikkeet vain tasaiselle pinnalle. Ne eivät tartu kunnolla
huokoiseen tai karkeaan pintaan.
• Paina kiinnikkeet lujasti paikalleen. Varmista, että tarra asettuu täysin
pintaa vasten.
• Käytä tarrakiinnikkeitä vain puhtailla ja kuivilla pinnoilla. Vaha, öljy, lika
tai muut jäämät heikentävät kiinnitystä, jolloin kamera voi irrota.
• Kiinnitä kiinnikkeet huoneenlämmössä. Ne eivät tartu kunnolla
kylmässä tai kosteassa ympäristössä tai kylmille tai kosteille pinnoille.

PRO-VINKKI: Voit pitää kameraa The Frame ‑kehyksessä, vaikka sitä
ei olisi kiinnitetty. The Frame antaa kameralle hieman lisäsuojaa, jos
pudotat sen.

• Tarkista kansallisesta ja alueellisesta lainsäädännöstä, että kameran
kiinnittäminen varusteisiin (esimerkiksi metsästysvarusteisiin) on
sallittua. Noudata aina kuluttajaelektroniikan tai kameroiden käyttöä
rajoittavia säädöksiä.
VAROITUS: Vammojen välttämiseksi älä käytä kamerahihnaa,
kun kiinnität kameran kypärään. Älä kiinnitä kameraa suoraan
suksiin tai lumilautaan.

Lisätietoa kiinnikkeistä on osoitteessa gopro.com.
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GoPro-kameran kiinnittäminen
VAROITUS: Käyttäessäsi GoPro-kypäräkiinnikettä
tai ‑hihnaa valitse aina kypärä, joka täyttää
soveltuvat turvallisuusstandardit.
Valitse urheilulajiin tai aktiviteettiin sopiva kypärä, joka on
oikean kokoinen ja istuu päähäsi hyvin. Tarkista, että kypärä on
hyvässä kunnossa, ja noudata aina valmistajan käyttöohjeita.
Jos kypärä on altistunut kovalle iskulle, vaihda se uuteen.
Mikään kypärä ei suojaa loukkaantumiselta kaikissa
onnettomuustilanteissa. Ole varovainen.

GOPRO-KAMERAN KÄYTTÄMINEN VEDESSÄ JA VEDEN ÄÄRELLÄ
HERO7 Silver on vedenpitävä 10 metrin syvyyteen asti, kun luukku on
kiinni. Et tarvitse erillistä koteloa sukeltaessasi.

Luukun irrottaminen
Joskus saattaa olla tarpeen irrottaa kameran luukku, esimerkiksi silloin, kun
haluat ladata The Frame ‑kehyksessä olevan kameran akun.
VAROITUS: Irrota luukku vain kuivassa ja pölyttömässä
ympäristössä. Kamera ei ole vedenpitävä, kun luukku on auki
tai irrotettu.

LUUKUN IRROTTAMINEN
1. Paina lukituksen avauspainiketta ja liu’uta luukku auki.
2. Vedä luukku irti.

Huom. The Frame ‑kehys ei lisää kameran vedenpitävyyttä.
PRO-VINKKI: Käytä kameran kiinnitysnauhaa ja Floaty-lisävarustetta
(myydään erikseen), jotta kamera pysyy pinnalla, jos se irtoaa
kiinnikkeestä. Lisätietoja on osoitteessa gopro.com.
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Luukun irrottaminen

Kunnossapito

LUUKUN KIINNITTÄMINEN UUDELLEEN

Noudata seuraavia vinkkejä, jotta kamerastasi on sinulle mahdollisimman
pitkään iloa ja hyötyä:

1. Paina lukituksen avauspainiketta ja vedä salpaosaa ulospäin.
2. Paina salpa pieneen hopeiseen säppiin.

• GoPro on vedenpitävä 10 metriin asti – koteloa ei tarvita. Varmista,
että luukku on kiinni, ennen kuin käytät kameraa ympäristössä, jossa
kamera altistuu vedelle, kuralle tai hiekalle.
• Varmista ennen luukun sulkemista, että tiiviste on puhdas. Puhdista
tiiviste tarvittaessa puhtaalla liinalla.
• Varmista, että GoPro on kuiva ja puhdas, ennen kuin avaat luukun.
Huuhtele kamera tarvittaessa puhtaalla vedellä ja kuivaa se liinalla.
• Jos luukun ympäristö on kovettuneen hiekan tai lian peitossa, liota
kameraa lämpimässä vesijohtovedessä 15 minuutin ajan ja huuhtele
kamera sitten huolellisesti, jotta lika irtoaa. Avaa luukku vasta
tämän jälkeen.
• Jos kamera on märkä, kuivaa kosketusnäyttö pehmeällä liinalla, jotta
näyttö rekisteröi kosketuksesi.
• Poista vesi ja lika mikrofoniaukoista ravistamalla kameraa tai
puhaltamalla mikrofoniin. Näin varmistat parhaan mahdollisen
äänenlaadun. Älä puhalla paineilmaa mikrofonin aukkoihin. Se voi
vahingoittaa sisäisiä vedenpitäviä kalvoja.
• Huuhdo kamera puhtaalla vedellä ja kuivaa se pehmeällä liinalla aina,
kun olet käyttänyt sitä suolaisessa vedessä.
• Suojalinssi on valmistettu erittäin lujasta vahvistetusta lasista, mutta
se voi silti naarmuuntua tai säröillä. Pidä se puhtaana pehmeällä
nukkaantumattomalla liinalla.
PRO-VINKKI: Jos sinulla on kysyttävää kunnossapidosta, ota yhteyttä
GoPro-tukeen. Lisätietoja on osoitteessa gopro.com/support.
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Tietoja akusta
AKUN KESTON MAKSIMOINTI
HERO7 Silver ‑kamerassa on sisäänrakennettu akku, jota ei voi irrottaa.
Kosketusnäytössä näkyy ilmoitus akun matalasta varaustasosta, kun akun
varaus on alle 10 prosenttia.
Jos varaus tyhjenee (tai SD-kortti tulee täyteen) videon kuvauksen aikana,
kamera lopettaa kuvauksen, tallentaa videon ja sammuu itsestään.
Näin voit maksimoida akun keston:
• Poista langattomat yhteydet käytöstä.
• Käytä seuraavia asetuksia:
• QuikCapture (sivu 21)
• Automaattinen virrankatkaisu (sivu 51)
• Kosketusnäyttö (sivu 52)
KUVAAMINEN VIRTALÄHTEESEEN KYTKETTYNÄ
Voit tallentaa videoita ja ottaa valokuvia, kun kamera on yhdistetty mukana
toimitetulla USB-C-kaapelilla USB-lataussovittimeen, GoPro Supercharger
‑laturiin, johonkin muuhun GoPro-laturiin tai GoPro Portable Power
Pack ‑varavirtalähteeseen. Tämän ansiosta voit kuvata pitkiä videoita
ja intervallikuvaustapahtumia.
Vaikka kamera on kiinni laturissa, akkua ei ladata kuvauksen aikana. Lataus
alkaa, kun lopetat kuvaamisen. Kameralla ei voi kuvata, kun sen akkua
ladataan tietokoneen kautta.

Tietoja akusta
VAROITUS: Muun kuin GoPro-laturin käyttäminen voi
vahingoittaa kameran akkua tai johtaa tulipaloon tai vuotoon.
Erikseen myytävää GoPro Supercharger ‑laturia lukuun
ottamatta käytettävissä latureissa on oltava merkintä, jonka
mukaan ulostulon arvot ovat 5 V ja 1 A. Jos et tiedä laturin
jännitteen ja virran arvoja, lataa kamera tietokoneen kautta
käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia.

AKUN SÄILYTYS JA KÄSITTELY
HERO7 Silver sisältää herkkiä osia, kuten akun. Älä altista kameraa erittäin
kuumalle tai kylmälle lämpötilalle. Äärilämpötilat voivat tilapäisesti lyhentää
akunkestoa tai häiritä kameran toimintaa. Vältä nopeita lämpötilan tai
kosteuden muutoksia, jotta kameran pinnalle tai sisään ei tiivisty vettä.
Sisäänrakennettua akkua ei voi vaihtaa. Käänny GoPron asiakastuen
puoleen akkua koskevissa ongelmissa.
Älä käytä kameran kuivaamiseen ulkoista lämmönlähdettä, kuten
mikroaaltouunia tai hiustenkuivaajaa. Takuu ei kata kameran sisään
päässeen nesteen kameralle tai akulle aiheuttamia vaurioita.
Älä tee kameraan luvattomia muutoksia. Ne voivat vaarantaa
turvallisuuden, määräystenmukaisuuden ja moitteettoman toiminnan
sekä mitätöidä takuun.

Huom. Koska luukku on avoinna, kamera ei ole vedenpitävä
latauksen aikana.
PRO-VINKKI: Lataa kameran akku täyteen ennen säilytystä, jotta voit
maksimoida akun keston.
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Tietoja akusta
VAROITUS: Älä pudota, pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä,
lävistä, revi, polta tai maalaa kameraa tai akkua äläkä käytä
kumpaakaan mikroaaltouunissa. Älä aseta vieraita esineitä
mihinkään kameran avoimeen osaan, kuten USB-C-porttiin.
Älä käytä kameraa, jos se on haljennut, siinä on reikä tai
vesivahinkoja tai se on muulla tavalla vahingoittunut. Kiinteän
akun purkaminen tai rei'ittäminen voi aiheuttaa räjähdyksen
tai tulipalon.

Vianetsintä
GOPRO EI KÄYNNISTY
Varmista, että GoPro on ladattu. Katso kohta Akun lataaminen
(sivu 8). Jos akun lataaminen ei auta, yritä käynnistää kamera
uudelleen. Katso kohta GoPro-kameran käynnistäminen uudelleen
(sivu 55).
GOPRO EI REAGOI PAINIKKEIDEN PAINAMISEEN
Katso kohta GoPro-kameran käynnistäminen uudelleen (sivu 55).
TOISTO TIETOKONEELLA ON KATKEILEVAA
Katkeileva toisto ei yleensä johdu tiedostosta. Jos video nykii, syynä on
todennäköisesti jokin seuraavista:
• Tietokone ei tue H.264-tiedostoja. Lataa Quik-työpöytäsovelluksen
uusin versio maksutta osoitteesta gopro.com/apps.
• Tietokoneesi ei täytä toistoon käytettävän
ohjelmiston vähimmäisvaatimuksia.
UNOHDIN KAMERAN KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TAI SALASANAN
Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin ja napauta Preferences
(Asetukset) > Connections (Yhteydet) > Camera Info (Kameran tiedot).
EN TIEDÄ OHJELMISTOVERSIOTA
Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä alaspäin ja napauta Preferences
(Asetukset) > About (Tiedot) > Camera Info (Kameran tiedot).
EN LÖYDÄ KAMERAN SARJANUMEROA
Sarjanumero on merkitty kameran luukun sisäpuolelle. Voit tarkistaa
sen myös hallintapaneelin kautta pyyhkäisemällä ensin alaspäin ja
napauttamalla sitten Preferences (Asetukset) > About (Tiedot) > Camera
Info (Kameran tiedot).
Lisää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on osoitteessa
gopro.com/help.
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Asiakastuki
GoPro haluaa tarjota parasta mahdollista palvelua. Voit ottaa yhteyttä
GoPron asiakastukeen osoitteessa gopro.com/help.

Tavaramerkit
GoPro, HERO ja niiden logot ovat GoPro, Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. © 2018
GoPro, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Valmistettu Kiinassa. Hecho en
China. Voit tutustua patenttitietoihin osoitteessa gopro.com/patents.
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH,
Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

Lainsäädäntöä koskevat tiedot
Kameran mukana toimitetuista tärkeistä tuote- ja turvallisuusohjeista
löydät täydellisen luettelon maasertifikaateista. Voit tutustua luetteloon
myös osoitteessa gopro.com/help.
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