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הגדרת המצלמה

הגדרת המצלמה

כרטיסי MICROSD
כדי לשמור סרטונים ותמונות ,דרוש לך כרטיס( microSD™לרכישה בנפרד) .השתמש
בכרטיסי זיכרון מהמותג שעומד בדרישות הבאות:

התקנת כרטיס MICROSD
1.1תוך כדי לחיצה על לחצן שחרור הסגר בדלת הצדית ,פתח את הדלת בהחלקה.

•,microSD microSDHCאוmicroSDXC
• •דירוג  Class 10או UHS-I
• •קיבולת של עד 128GB
לרשותך רשימה של כרטיסי  microSDמומלצים ,בדף .gopro.com/microsdcards
שים לב :הקפד לנקות ולייבש ידיים היטב לפני טיפול בכרטיס ה .SD-עיין בהנחיות
היצרן כדי לברר את טווח הטמפרטורות של הכרטיס ופרטים חשובים נוספים.

2.2כבה את המצלמה והכנס את כרטיס ה  SD-לחריץ המתאים ,כאשר התווית מול
יציאת ה.USB-

עצה של מומחה :שמור על תקינות כרטיס ה SD-על ידי פרמוט סדיר .פעולה זו
תמחק את כל המדיה שלך ,לכן זכור לשמור תחילה.
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Tap Preferences > Reset > Format SD Cardהעדפות > איפוס >
פרמט כרטיס .)SD
כדי לברר איך שומרים סרטונים ותמונות ,ראה העברת מדיה (עמ' .)44
כדי להוציא את הכרטיס ,לחץ אותו אל תך החריץ בציפורן.
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הגדרת המצלמה

הגדרת המצלמה

טעינת הסוללה
ה HERO7 Silver-מכיל סוללה מובנית .ודא שהסוללה טעונה לגמרי לפני שאתה יוצא
להרפתקה.

עדכון תוכנת המצלמה
כדי ליהנות מהתכונות החדשות ביותר ומביצועים מיטביים במצלמת ה ,GoPro-הקפד
תמיד להשתמש בתוכנה העדכנית ביותר.

1.1תוך כדי לחיצה על לחצן שחרור הסגר בדלת הצדית ,פתח את הדלת בהחלקה.

עדכון עם אפליקציית GoPro
1.1הורד את האפליקציה מה A pple App Store-או מ.Google Play-
2.2פעל לפי ההנחיות שבמסך כדי לחבר את המצלמה אל ההתקן הנייד שלך.
אם גרסה חדשה של תוכנת המצלמה תהיה זמינה ,האפליקציה תסביר לך כיצד
להתקין אותה.
עדכון בעזרת אפליקציית Quik Desktop
1.1הורד את האפליקציה דרך .gopro.com/apps

2.2בעזרת כבל  USB-Cהכלול ,חבר את המצלמה למחשב או למטען  USBאחר.

2.2חבר את המצלמה למחשב בכבל ה USB-C-המצורף .אם גרסה חדשה של תוכנת
המצלמה תהיה זמינה ,האפליקציה תסביר לך כיצד להתקין אותה.
עדכון ידני
 1.1עבור אל .gopro.com/update
2.2בחר את  HERO7 Silverמרשימת המצלמות.
3.3בחר באפשרות ( Update your camera manuallyעדכון ידני של המצלמה) ופעל
לפי ההנחיות שיוצגו.

טעינה מלאה של הסוללה נמשכת כשעתיים .נוריות הסטטוס במצלמה יכבו כאשר
הטעינה תושלם .ראה מידע על הסוללה (עמ' .)66
עצה של מומחה :לטעינה המהירה ביותר ,השתמש במטען  Superchargerשל
( GoProלרכישה בנפרד).
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עצה של מומחה :מעוניין לברר מהי גרסת התוכנה המותקנת אצלך? כאן תוכל לברר.
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > About > Camera Infoהעדפות > אודות > פרטי
המצלמה).
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היכרות עם הGoPro-

היכרות עם הGoPro-

הפעלה
כדי להפעיל את ה ,HERO7 Silver-לחץ על לחצן המצבים (.)Mode

מצבי צילום
ה GoPro-מצוידת בשלושה מצבי צילום עיקריים( Video :וידאו)( Photo ,תמונה)
ו( Time Lapse-צילום דולג זמן).

כיבוי
כדי לכבות ,לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המצבים (.)Mode

VIDEO

החלף מצב על ידי החלקה לשמאל או לימין ,עד שתגיע למצב הרצוי.

3s

עצה של מומחה :אף שה GoPro-עמידה למים ,מסך המגע לא יפעל מתחת למים.
כדי לעבור בין המצבים.
כאשר המצלמה מופעלת ,לחץ על לחצן ( Modeמצב)

אזהרה :נקוט זהירות בעת השימוש ב ,GoPro-בתושבות ההרכבה
ובאבזרים הנלווים .שמור תמיד על ערנות לסביבה כדי למנוע פציעה שלך
ושל אחרים.
הקפד לפעול על פי כל החוקים המקומיים ,כולל חוקי הפרטיות – העשויים
להגביל את הצילום באזורים מסוימים.
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היכרות עם הGoPro-

היכרות עם הGoPro-

כיוון המצלמה
ה GoPro-עוברת בקלות בין מצב 'לרוחב' למצב 'לאורך' .הצילום של סרטונים ותמונות
תמיד בכיוון הנכון ,אפילו כאשר המצלמה מורכבת הפוך .תפריט מסך המגע יתאים את
עצמו באופן אוטומטי והמדיה של תופעל בכיוון הנכון.

צילום מסך
במסך זה יש לך גישה מוחלטת אל הגדרות הצילום של המצלמה והוא מכיל מידע על
ה .GoPro-ההגדרות שיוצגו תלויות במצב.

 .במקרה של הטיית המצלמה תוך
הכיוון יינעל כאשר תלחץ על ( Shutterתריס)
כדי צילום (כמו למשל על רכבת שדים) ,גם הצילום ייטה בהתאם .הצילום יכלול כל
סיבוב וכל פיתול.

1
3

( Landscape Lockנעילת 'לרוחב')
לנעילת המצלמה במצב 'לרוחב'.תפריט המצלמה שבמסך לא ישתנה גם אם תסובב
את המצלמה למצב 'לאורך'.

100%

2

1H:36 100%

4K

4

1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
1.1מצב המצלמה

2.2הקש על ( Preferences > Touch Screen > Landscape Lockהעדפות > מסך
מגע > נעילת 'לרוחב').

2.2יתרת זמן/תמונות שצולמו

שים לב :סרטונים ותמונות שצולמו בכיוון 'לאורך' במצב 'נעילת לרוחב' יוצגו רק על הצד.

3.3מצב הסוללה
4.4אפשרויות צילום

עצה של מומחה :היעזר בנעילת 'לרוחב' כדי למנוע התחלה של צילום סרטון
במצב 'לאורך' שלא בכוונה .זה מושלם לתושבות גוף ותושבות כף יד.
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שים לב :חלק מההגדרות לא יהיו זמינות אם תסובב את ה GoPro-כדי לצלם במצב
'לאורך' .התאם את ההגדרות הללו לפני שאתה מסובב את המצלמה.
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היכרות עם הGoPro-
שימוש במסך המגע
הקפד להחליק משולי המסך.

הקשה
לבחירה של פריט או להפעלה/השבתה של הגדרה.

צילום וידאו
ב HERO7 Silver-תוכל לצלם וידאו ב HD-בשתי רזולוציות סטנדרטיות 1440p :ו.1080p-
• :1440pגובה פריים מרבי כדי להכניס כמה שיותר לתוך התמונה .מעולה לתמונות
סלפי וסרטוני  .POVבהצגת סרטונים בטלוויזיה ,יוצגו פסים שחורים בשני צידי המסך.
• :1080pחיתוך קל של החלק העליון והתחתון של הפריים והצגת תמונה במסך
מלא בטלוויזיה.

שינוי מצב ( DEFAULTברירת מחדל) של רזולוציית הווידאו
ברירת המחדל של  GoProהיא  ,1440pאבל אפשר לשנות אותה בקלות ל.1080p-
החלקה לשמאל או לימין
למעבר בין מצב ( Videoוידאו)( Photo ,תמונה) וTime-
( Lapseצילום דולג זמן).

1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > Defaults > Video Resolutionהעדפות >
ברירות מחדל > רזולוציית וידיאו).
צילום וידאו

החלקה למטה
פתח את לוח המחוונים כאשר המצלמה במצב 'לרוחב'.

1.1החלקה לשמאל או לימין

.

100%

1H:36 100%

החלקה מעלה
להצגת הסרטונים והתמונות שלך ב( Media Gallery-גלריית
המדיה).

לחיצה ארוכה
הפעל והתאם ( Exposure Controlבקרת חשיפה).
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4K

2.2לחץ על ( Shutterתריס)

כדי להתחיל לצלם.

3.3כדי להפסיק לצלם ,לחץ שוב על ( Shutterתריס)

.
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צילום וידאו

צילום וידאו

שים לב :כדי לחסוך מתח ,המסך יעבור למצב שינה לאחר דקה אחת של צילום .הקש
עליו כדי 'להעיר' אותו .המסך יפעל  10שניות ואז יחזור למצב שינה.

צילום קטעים קצרים (קליפים)
ב HERO7 Silver-תוכל לצלם קטעי וידאו קצרים שניתן לשמור במהירות ובקלות
בטלפון – ולשתף דרך רשתות חברתיות .קטעים כאלה גם מושלמים ליצירת
 QuikStoriesבאמצעות אפליקציית .GoPro

עצה של מומחה :תוכל לצלם גם בעזרת פקודות קוליות .ראה שליטה קולית
ב( GoPro-עמ' .)34

1.1במסך ( Videoוידאו) ,הקש על

.

צילום ב4K-
צילום  4Kהוא רזולוציית וידיאו ברמה גבוהה במיוחד ,המניבה תוצאות מקצועיות.
1.1במסך ( Videoוידאו) ,הקש על

100%

.

100%

1H:36 100%

4K

4K

2.2לחץ על ( Shutterתריס)

1H:36 100%

כדי להתחיל לצלם .קו גבול יתחיל להקיף את המסך
2.2לחץ על ( Shutterתריס)
כדי שתדע כמה זמן נותר לקליפ שלך.

כדי להתחיל לצלם.

3.3כדי להפסיק לצלם ,לחץ שוב על ( Shutterתריס)

.

שים לב :בצילום ברזולוציה של  ,4Kאל תשכח לשים לב למצב הסוללה .צילום כזה צורך
יותר מתח וירוקן את הסוללה מהר יותר.
עצה של מומחה :קובצי וידאו של  4Kתופסים מקום רב בכרטיס ה .SD-אם אתה
מתכוון לצלם ב ,4K-מומלץ להתקין כרטיס בקיבולת גבוהה יותר .בנוסף ,לפני שאתה
מצלם ברזולוציה כזאת ,ודא שהטלפון או המחשב שלך יכולים לתמוך בהצגה של קובצי
.4K
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בסיום הזמן המוקצב לקליפ ,המצלמה תפסיק לצלם באופן אוטומטי .תוכל לעצור את
לפני סוף הזמן הקצוב.
הצילום גם בלחיצה על ( Shutterתריס)
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צילום וידאו

צילום וידאו

שינוי אורך הקליפ
ברירת המחדל של אורך קליפ היא  15שניות ,אך ניתן להגדיר במקום זאת אורך של
 30שניות.

צילום בהילוך איטי
באמצעות ה ,HERO7 Silver-תוכל לצלם קטעי אקשן בקצב של  60מסגרות בשנייה
( )fpsולצפות בהם בהילוך איטי של .2x

1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > Defaults > Clip Lengthהעדפות > ברירות מחדל
> אורך קליפ).

.

1.1במסך ( Videoוידאו) ,הקש על

100%

1H:36 100%

עצה של מומחה :ניתן לצלם קליפים בהילוך איטי או ב.4K-
4K

2.2לחץ על ( Shutterתריס)

כדי להתחיל לצלם.

3.3כדי להפסיק לצלם ,לחץ שוב על ( Shutterתריס)

.

שים לב :אם התכונה  4Kמופעלת ,ה HERO7 Silver-יכבה אותה באופן אוטומטי
כאשר תעבור לצילום בהילוך איטי.
עצה של מומחה :תוכל לצפות בסרטונים שצילמת בהילוך איטי של  2xאו במהירות
רגילה .ראה הצגת מדיה (עמ' .)39
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צילום וידאו

צילום וידאו

שימוש ב( TOUCH ZOOM-הגדלה במגע)
תכונה זו מסייעת לצלם את האקשן יותר מקרוב.

ייצוב וידאו
ה GoPro-מחילה באופן אוטומטי ייצוב על הסרטון שלך כדי למנוע רטט במצלמה,
הן כאשר אתה אוחז בה והן כשהיא מורכבת על הציוד שלך .דבר זה מושלם לצילום של
סרטונים חלקים בשעת רכיבה על אופניים ,החלקה על קרח או סקי – ועוד.

1.1במסך ( Videoוידאו) ,הקש על

.

100%

צילום וידאו בעזרת QUIKCAPTURE
התכונה  QuikCaptureהיא הדרך המהירה והקלה ביותר להפעלת הGoPro-
ולהתחלת הצילום .כל שנדרש ממך הוא לחיצה אחת לחצן.

1H:36 100%

4K

.
1.1אם המצלמה כבויה ,לחץ על ( Shutterתריס)
2.2כדי להפסיק לצלם ,לחץ שוב על ( Shutterתריס)

.

שים לב :כאשר אתה משתמש ב ,QuikCapture-הצילום יחל עם כל ההגדרות
האחרונות שהשתמשת בהן.
2.2בעזרת הגררה ,בחר את ההגדלה הרצויה .ניתן לשנות את מידת ההגדלה גם תוך
כדי צילום.

השבתת QUIKCAPTURE
התכונה  QuikCaptureמופעלת כברירת מחדל אך ניתן לכבות אותה.
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
.
2.2הקש על
שים לב :אם המצלמה הייתה כבויה מעל  12שעות ,תהליך ההפעלה ותחילת הצילום
יימשכו מעט יותר .בסיום הצילום ,המצלמה תמשיך להיות במצב מוכן ותופעל באופן
מידי בכל פעם שתשתמש ב QuikCapture-ב 12-השעות הבאות.
עצה של מומחה :מאחר שהמצלמה מופעלת רק כאשר מתבצע צילום בפועל,
התכונה  QuikCaptureהיא דרך מצוינת למקסם את משך השימוש בסוללה.

3.3כדי לצאת ,הקש בכל נקודה-שהיא .רמת ההגדלה שקבעת תינעל מעכשיו – עד
שתשנה אותה ,תחליף מצב צילום או תכבה את המצלמה.
שים לב :ה HERO7 Silver-יכבה באופן אוטומטי מצב  4Kוהילוך איטי ברגע שתפעיל
( Touch Zoomהגדלה במגע).
עצה של מומחה :תוכל להגדיל כדי לסייע במניעת אזורים מעוותים בשולי הסרטון.
20
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צילום וידאו

צילום תמונות

הוספת תגיות HILIGHT
תוכל לסמן רגעים אהובים בסרטונים שאתה מצלם על ידי לחיצה על לחצן Mode
תוך כדי צילום או הצגה .פעולה זו תוסיף תגית  HiLightשתסייע לך לאתר
(מצב)
את הרגעים האלה כשתרצה לצפות במה שצילמת ,ליצור סרטון וידאו או לחפש צילום
מסוים.

ה HERO7 Silver-מצלמת תמונות ברזולוציה של  10MPעם שדה ראייה רחב .שדה
הראייה הרחב יסייע לך להכניס כמה שיותר לתוך המסגרת.
צילום תמונת סטילס
1.1החלק לימין אל

.

100%

999+ 100%

שים לב :התכונה  QuikStoriesמחפשת תגיות  HiLightבעת היצירה של סרטונים .דבר
זה עוזר להבטיח שרגעים אהובים ייכללו בסיפורים שלך.
2.2לחץ על ( Shutterתריס)
עצה של מומחה :אפשר להוסיף תגיות  HiLightגם באמצעות אפליקציית  GoProאו
עם הפקודה הקולית  ,GoPro HiLightכאשר שליטה קולית מופעלת.

22

כדי לצלם תמונה.

עצה של מומחה :תוכל להיעזר באפליקציית  GoProלחיתוך של תמונות כדי לסלק
את העיוותים משולי המסגרת.
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צילום תמונות

צילום תמונות
צילום רצוף
לחץ לחיצה ארוכה על ( Shutterתריס)
שחרר את הלחצן כדי להפסיק לצלם.

כדי לצלם תמונות בקצב של  4בשנייה.

1.1במסך ( Photoתמונה) ,הקש על

רצף תמונות
במצב  ,Burstהמצלמה תצלם  15תמונות בשנייה אחת .זוהי פונקציה מושלמת לצילום
של אקשן מהיר.
1.1במסך ( Photoתמונה) ,הקש על

הגדרת טיימר תמונה
השתמש בפונקציית הטיימר לצילום של תמונות סלפי ,תמונות קבוצתיות ועוד.
.

999+ 100%

100%

.

100%

999+ 100%

2.2בחר  3שניות (מעולה לתמונות סלפי) או  10שניות (מתאים במיוחד לתמונות
קבוצתיות.

2.2לחץ על ( Shutterתריס)

כדי לצלם רצף.

10s

3s

עצה של מומחה :בדוק את רצף התמונות שלך ב( Media Gallery-גלריית המדיה)
ושמור רק את הטובות ביותר .כך תפנה שטח אחסון בכרטיס ה SD-שלך .ראה הצגת
מדיה (עמ' .)39
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צילום תמונות

צילום תמונות
 .המצלמה תתחיל בספירה לאחור ובסיומה,
3.3לחץ על לחצן ( Shutterתריס)
תצלם את התמונה .בנוסף ,נורית הסטטוס הקדמית תהבהב בקצב גובר ככל
שהספירה לאחור תתקרב לסיומה.

שימוש בהגדלה במגע
הפונקציה ( Touch Zoomהגדלה במגע) מסייעת לצלם את האקשן יותר מקרוב.
.

1.1במסך ( Photoתמונה) ,הקש על

100%

999+ 100%

3

שים לב :הפונקציה ( Photo Timerטיימר תמונה) תמשיך להיות פעילה עד שתכבה
אותה.

2.2בעזרת הגררה ,בחר את ההגדלה הרצויה.

3.3כדי לצאת ,הקש בכל נקודה-שהיא .רמת ההגדלה שקבעת תינעל מעכשיו – עד
שתשנה אותה ,תחליף מצב צילום או תכבה את המצלמה.
עצה של מומחה :תוכל להגדיר את התמונה בעזרת כל שילוב רצוי בין ( Burstרצף
תמונות)( Photo Timer ,טיימר תמונה) ו( Touch Zoom-הגדלה במגע).
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צילום תמונות

צילום דולג זמן

מצב WDR
( ,Wide Dynamic Rangeאו טווח דינמי רחב) הוא סוג מתקדם של עיבוד תמונה
שמניב תמונות יפהפיות וססגוניות – אפילו בתנאים קשים ,כמו למשל אזורי אור
וצל מעורבבים.ה HERO7 Silver-מצלמת באופן אוטומטי ב WDR-כדי להפיק את
התמונות המוצלחות ביותר בכל מצב.

הפונקציה ( Time Lapse Videoוידאו בצילום דולג זמן) מאיצה את האקשן על ידי צילום
של פריים אחד מדי  0.5שנייה .כאשר צופים בחומר במהירות רגילה ,התוצאה היא
תנועה מואצת פי 15-מהמהירות הרגילה.

שים לב :מצב  WDRזמין רק בצילום של תמונות בודדות (סטילס) .הוא לא מתאים
לצילום רצוף או לרצף תמונות.

צילום וידאו דולג זמן
1.1החלק לימין אל

.

100%

2.2לחץ על ( Shutterתריס)

2H:11 100%

כדי להתחיל לצלם.

3.3כדי להפסיק לצלם ,לחץ שוב על ( Shutterתריס)

.

עצה של מומחה :מאחר שווידאו בצילום דולג זמן מאיץ הכל פי ,15-הרי ש 5-דקות של
צילום יניבו קטע וידאו באורך של כ 20-שניות.
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צילום דולג זמן

בקרת חשיפה

שימוש ב( TOUCH ZOOM-הגדלה במגע)
תכונה זו מסייעת לצלם את האקשן יותר מקרוב.

ה HERO7 Silver-יסרוק את הסצנה כולה כדי לבחור את רמת החשיפה לצילום.
בעזרת ( Exposure Controlבקרת חשיפה) תוכל להחליט אם לכפות רמת חשיפה לפי
קטע מסוים מהתמונה המתוכננת.

1.1במסך ( Time Lapseצילום דולג זמן) ,הקש על

.

בדוק את התצוגה המקדימה במסך המגע .נסה את הפונקציה Exposure Control
(בקרת חשיפה) אם זיהית קטעים חשוכים או בהירים מדי.
100%

2H:11 100%

הגדרת רמת חשיפה בעזרת חשיפה אוטומטית
כאשר האפשרות ( Auto Exposureחשיפה אוטומטית) מופעלת ,המצלמה תבסס את
רמת החשיפה באופן אוטומטי על האזור שתבחר.
נניח שהמצלמה שלך מורכבת על לוח המחוונים ברכב .יש להניח שתרצה להגדיר רמת
חשיפה בהתאם לסצנה שמחוץ לרכב ולא לפי רמת התאורה בלוח המחוונים .דבר זה
יסייע למנוע חשיפת יתר בתמונת שתצלם.

2.2בעזרת הגררה ,בחר את ההגדלה הרצויה.

1.1לחץ על מסך המגע עד שיופיעו באמצע המסך מרכאות רבועות עם נקודה בתוכן.
זהו סמל ה( Spot Meter-מד נקודה) .במצב כזה ,רמת החשיפה תתבסס על
אמצע התמונה.
2.2גרור את המרכאות הרבועות מהמרכז כדי לקבוע את רמת החשיפה לפי אזור אחר
בתמונה( .תוכל גם להקיש על אותו אזור במקום לגרור את המרכאות).
3.3בדוק במסך כדי לוודא שערך החשיפה נראה טוב .הקש על
התחתונה.

3.3כדי לצאת ,הקש בכל נקודה-שהיא .רמת ההגדלה שקבעת תינעל מעכשיו – עד
שתשנה אותה ,תחליף מצב צילום או תכבה את המצלמה.

בפינה הימנית

AUTO EXPOSURE

שים לב :ה HERO7 Silver-יכבה באופן אוטומטי מצב ( Touch Zoomהגדלה במגע)
ברגע שתצלם וידאו דולג זמן ב.4K-
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בקרת חשיפה

בקרת חשיפה

הגדרת רמת חשיפה בעזרת חשיפה נעולה
אפשרות זאת נועלת את רמת החשיפה במצלמה  -עד שתבטל אותה.

כיבוי בקרת חשיפה
בקרת החשיפה תתבטל באופן אוטומטי אם תעבור למצב צילום אחר או תפעיל את
המצלמה מחדש .אפשר גם לכבות זאת באופן ידני.

אם אתה גולש בסנובורד ביום שטוף שמש ,אפשר לנסות לנעול את רמת החשיפה על
המעיל של האדם המצולם .דבר זה יסייע למנוע חשיפת חסר של הצילום לעומת השלג
הבוהק.
1.1לחץ על מסך המגע עד שיופיעו באמצע המסך מרכאות רבועות עם נקודה בתוכן.
זהו סמל ה( Spot Meter-מד נקודה) .במצב כזה ,רמת החשיפה תתבסס על
אמצע התמונה.

1.1לחץ על מסך המגע עד שיופיע באמצע המסך ריבוע.
2.2הקש על

בפינה השמאלית התחתונה.

שים לב :לאחר ביטול בקרת החשיפה ,המצלמה תחזור באופן אוטומטי לשימוש בסצנה
כולה לקביעת רמת החשיפה.

2.2גרור את המרכאות הרבועות מהמרכז כדי לקבוע את רמת החשיפה לפי אזור אחר
בתמונה( .תוכל גם להקיש על אותו אזור במקום לגרור את המרכאות).
3.3הקש בתוך המרכאות כדי לנעול את החשיפה.
4.4בדוק במסך כדי לוודא שערך החשיפה נראה טוב .כדי לנעול ,הקש על
הימנית התחתונה.

בפינה

LOCKED EXPOSURE
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שליטה קולית בGoPro-

שליטה קולית בGoPro-

פונקציית ( Voice Controlשליטה קולית) מאפשרת לך להשתמש ב GoPro-בלי
להפעיל את הידיים .זוהי פונקציה שימושית כאשר אתה אוחז בכידון ,במקלות סקי או
בחפצים אחרים .פשוט אמור ל GoPro-בקול רם מה לעשות.

רשימת פקודות קוליות
לרשותך שני סוגים של פקודות קוליות – פקודות לביצוע ופקודות לשינוי מצב

הפעלה  /כיבוי של השליטה הקולית
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על

34

כדי להפעיל או להשבית פונקציית הבקרה הקולית.

שימוש בפקודות פעולה.
פקודות אלה מאפשרות מעבר בין מצבים תוך כדי פעולה .אם הרגע צילמת סרטון,
תוכל לומר בקול  GoPro take a photoכדי לצלם תמונה – בלי להחליף מצב באופן
ידני.
פקודת פעולה

תיאור

GoPro start recording

המצלמה מתחילה לצלם וידאו.

GoPro HiLight

המצלמה מוסיפה תגית  HiLightלסרטון תוך
כדי צילום.

GoPro stop recording

המצלמה מפסיקה את צילום הווידאו.

GoPro take a photo

המצלמה מצלמת תמונה יחידה.

GoPro shoot burst

המצלמה מצלמת רצף תמונות.
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שליטה קולית בGoPro-
פקודת פעולה

תיאור

GoPro start time lapse

המצלמה מתחילה לצלם וידאו בצילום דולג
זמן.

GoPro stop time lapse

המצלמה מפסיקה לצלם וידאו בצילום דולג
זמן.

GoPro turn off

כיבוי המצלמה.
שים לב :תוכל לכבות את ה GoPro-בפקודה
קולית ,אך תצטרך להשתמש בלחצן Mode
כדי להפעיל אותה.
(מצב)

שליטה קולית בGoPro-
שימוש בפקודות מצב
היעזר בפקודות אלה כדי לעבור בין מצבי צילום תוך כדי פעולה .כעת אמור
 GoPro Captureאו לחץ על ( Shutterתריס) כדי לצלם את התמונה.
פקודת מצב

תיאור

GoPro Video mode

המצלמה תעבור למצב וידאו (אך לא תתחיל
לצלם).

GoPro Photo mode

המצלמה תעבור למצב תמונה (אך לא תצלם
תמונה).

GoPro Burst mode

המצלמה תעבור למצב רצף (אך לא תתחיל
לצלם).

GoPro Time Lapse mode

המצלמה תעבור למצב וידאו בצילום דולג זמן
(אך לא תתחיל לצלם).

GoPro Capture

המצלמה תתחיל לצלם וידאו או תמונות במצב
שבחרת.

GoPro Stop Capture

המצלמה לצלם במצב וידאו ובמצב וידאו בצילום
דולג זמן .במצב תמונה ומצב רצף תמונות אין
צורך בפעולת עצירה מיוחדת.

עצה של מומחה :אם אתה מצלם וידאו או צילום דולג זמן ,עליך להפסיק את הצילום
כדי להחיל פקודה חדשה.
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שליטה קולית בGoPro-
הצג רשימה מלאה של פקודות במצלמה
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > Voice Control > Commandsהעדפות > שליטה
קולית > פקודות).

הצגת מדיה
החלק מעלה כדי להציג את הסרטון ,התמונה או הרצף האחרונים שצולמו .החלק
לשמאל ולימין כדי לראות את שאר פריטי המדיה בכרטיס ה.SD-

00:00 / 00:00

00:00 / 00:00

שינוי שפת השליטה הקולית
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > Voice Control > Languageהעדפות > שליטה
קולית > שפה).
שים לב :השליטה הקולית מושפעת מגורמים כמו רוח ,רעשים והמרחק מהמצלמה.
לביצועים מיטביים ,הקפד לנקות את המצלמה ולנגב ממנה לכלוך.

גלריית המדיה כוללת את אפשרויות ההצגה הבאות:
( Pause playbackהשהיית הצגה)
( Resume playbackחידוש הצגה)
( See all of the media on your SD cardהצג את כל פריטי המדיה
בכרטיס ה)SD-
( Delete the file from your SD cardמחק קובץ זה מכרטיס ה)SD-
( Play in slow motion/normal speedהפעל בהילוך איטי/מהירות רגילה)
( Use a slider to scan through your video or burstהשתמש בגררה כדי
לעבור על סרטון או רצף תמונות)
( Mark a favorite moment with a HiLight Tagסמן רגע אהוב בתגית
)HiLight
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הצגת מדיה
( Adjust the playback volumeהתאם עוצמת קול בהצגה)
Go to the previous or next photo in a burst or group of continuous
( photosעבור לתמונה הקודמת/הבאה ברצף תמונות או בקבוצה של צילומי
רצף)

הצגת מדיה
תצוגת גלריה
תצוגה זו מאפשרת גישה מהירה לכל הסרטונים והתמונות ששמרת בכרטיס ה.SD-
1.1במסך ההצגה ,הקש על

.

)MEDIA (34

שים לב :אפשרויות ההצגה תלויות בסוג המדיה שאתה מבקש להציג.
עצה של מומחה :כאשר המצלמה מוחזקת במצב 'לאורך' ,חלק מאפשרויות ההצגה
אינן זמינות .התאם את ההגדרות הללו במצב 'לרוחב' ורק אז סובב את המצלמה.

00:10

2.2החלק מעלה כדי לגלול בין פריטי המדיה.
3.3הקש על סרטון או תמונה כדי להציג אותם במסך מלא.
שים לב :בסדרות של תמונות עם ריבוי צילומים ,לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתוח את
הסדרה.
4.4הקש על
5.5הקש על

כדי להוסיף תיוג .HiLight
כדי לחזור למסך ההצגה.

שים לב :כאשר המצלמה מוחזקת במצב 'לאורך' ,תצוגת 'גלריה' אינה זמינה .בנוסף,
טעינת התוכן תימשך יותר זמן ככל שיש לך יותר פריטים בכרטיס ה.SD-
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הצגת מדיה

התחברות לאפליקציית GoPro

מחיקה של מספר קבצים

היעזר באפליקציית  GoProלנייד כדי לשלוט ב ,HERO7 Silver-לשתף סרטונים
ותמונות תוך כדי ולהפוך את הצילומים שלך באופן אוטומטי ל – QuikStories-קטעי
וידאו מדהימים עם מוסיקה ואפקטים מסונכרנים.

1.1הקש על

.

2.2הקש על כל הקבצים שברצונך למחוק .כדי לבטל בחירה בקובץ ,הקש עליו פעם
נוספת.
3.3הקש על

כדי למחוק את הקבצים שנבחרו.

הצגת סרטונים ותמונות בהתקן נייד

התחברות ראשונה
1.1הורד את אפליקציית  GoProמה A pple App Store-או מ.Google Play-
2.2פעל לפי הנחיות האפליקציה שיוצגו במסך כדי לחבר את המצלמה.

1.1חבר את המצלמה אל אפליקציית  .GoProלפרטים ,ראה התחברות לאפליקציית
( GoProעמ' .)43

התכוננו ל :iOS-כאשר תוצג הנחיה ,הקפד לאשר התראות מאפליקציית  ,GoProכדי
שתדע מתי פריט  QuikStoryמוכן .ראה יצירת ( QuikStoryעמ' .)44

2.2בעזרת הפקדים שבאפליקציה ,הצג ,ערוך ושתף סרטונים ותמונות שצילמת.

לאחר ההתחברות הראשונה
לאחר שתתחבר פעם אחת ,תוכל להתחיל להתחבר דרך תפריט Connections
(חיבורים) במצלמה.

עצה של מומחה :היעזר באפליקציית  GoProכדי לבודד תמונות סטילס מתוך
סרטונים ,ליצור סרטונים קצרצרים לשיתוף מתוך צילומים ארוכים ,לשמור פריטי מדיה
בטלפון – ועוד.
הצגת סרטונים ותמונות במחשב
כדי להציג סרטונים ותמונות במחשב ,עליך לשמור אותם תחילה במחשב .לפרטים ,ראה
העברת מדיה (עמ' .)44

1.1אם התקשורת האלחוטית במצלמה עדיין לא מופעלת ,החלק מטה כדי לפתוח את
לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > Connections > Connect Deviceהעדפות >
חיבורים > התקן מחובר).
3.3כדי להתחבר ,פעל לפי ההנחיות שיוצגו במסך של אפליקציית .GoPro
הגדרת מהירות החיבור
הגדרות ה GoPro-מכתיבות שימוש בתדר  5GHzשל ( Wi-Fiהמהיר ביותר שזמין) בעת
התחברות אל התקנים ניידים אחרים.
תוכל להחליף את תדר ה Wi-Fi-ל 2.4GHz-אם אין בהתקן או באזור שלך תמיכה
ב.5GHz-
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > Connections > Wi-Fi Bandהעדפות > חיבורים >
תדר .)Wi-Fi
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העברת מדיה

העברת מדיה

יצירת QUIKSTORY
תוכל להגדיר את ה GoPro-כך שתשלח סרטונים ותמונות אל הטלפון שלך  -באופן
אוטומטי .אפליקציית  GoProתשתמש בהם ליצירת  – QuikStoriesסרטונים בעריכה
מלאה ,כולל מוסיקה ואפקטים.

העלאה אוטומטית לענן
בעזרת מינוי ל ,GoPro Plus-תוכל מדיה לענן באופן אוטומטי ,שם תוכל להציג ,לערוך
ולשתף אותו מכל התקן.
1.1צור מינוי ל:GoPro Plus-

1.1חבר את המצלמה אל אפליקציית  .GoProראה התחברות לאפליקציית GoPro
(עמ' .)43

א .הורד את אפליקציית  GoProמה A pp Store-של  Appleאו מGoogle-
.Play

2.2החלק מטה במסך הבית של האפליקציה .תמונות מההפעלה האחרונה שלך
יועתקו לטלפון ויהפכו ל.QuikStory-

ב .פעל לפי ההנחיות שיוצגו במסך כדי לחבר את המצלמה.

3.3הקש על  QuikStoryכדי להציג אותו .אם לא מותקנת אצלך אפליקציית ,Quik
תוצג הנחיה להתקין אותה.
4.4בצע את פעולות העריכה הרצויות בעזרת אפליקציית .Quik
5.5שמור את ה QuikStory-או שתף אותו עם חברים.
העברת מדיה למחשב
ניתן להעתיק סרטונים ותמונות למחשב לצורך הצגה ועריכה.

ג .בהתחברות הראשונה ,פעל לפי ההנחיות שיוצגו במסך כדי ליצור מינוי
ל .GoPro Plus-אם לא ,הקש על
במסך של בחירת המצלמה.
2.2חבר את המצלמה לשקע חשמל .ההעלאה האוטומטית תחל כאשר טעינת
הסוללה תהיה מלאה.
לאחר ההגדרה הראשונה ,המצלמה לא תצטרך להתחבר אל האפליקציה כדי להתחיל
בהעלאה אוטומטית.
שים לב :הקבצים המקוריים יישארו במצלמה גם לאחר שתגבה אותם בענן.

1.1ודא שמערכת ההפעלה במחשב מעודכנת לגרסה האחרונה.
2.2הורד והתקן את אפליקציית  Quik Desktopדרך .gopro.com/apps
3.3חבר את המצלמה למחשב בכבל ה USB-C-המצורף.

עצה של מומחה :בשמירה של קבצים במחשב ,אפליקציית  Quik Desktopתעלה
את הקבצים באופן אוטומטי אל חשבון  GoPro Plusשלך.

4.4הפעל את המצלמה ופעל לפי ההנחיות שיוצגו במסך בתוך אפליקציית .Quik
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העברת מדיה

העברת מדיה

העלאה ידנית לענן
העבר מדיה לענן בלי להמתין לטעינה מלאה במצלמה( .לשם כך תצטרך לחבר את
ה GoPro-לשקע חשמל).

מעבר לרשת אלחוטית אחרת

1.1צור מינוי ל .GoPro Plus-ראה העלאה אוטומטית לענן (עמ' .)45
2.2חבר את המצלמה לשקע חשמל.
3.3החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
4.4הקש על ( Preferences > GoPro Plus > Manual Uploadהעדפות > GoPro
 > Plusהעלאה ידנית).
כיבוי ההעלאה האוטומטית
תוכל למנוע מהמצלמה ניסיון העלאה בכל פעם שמחברים אותה לשקע חשמל ו/או
שהסוללה טעונה לגמרי.
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > GoPro Plus > Auto Upload > Uploadהעדפות >
 > GoPro Plusהעלאה אוטומטית > העלה).

1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > GoPro Plus > Networksהעדפות > GoPro Plus
> רשתות).
3.3בחר רשת .לא תוכל להשתמש ברשתות מוסתרות או בכאלה שהשימוש בהן
מותנה בהסכם רישיון למשתמש קצה (כמו למשל רשת בבית מלון).
4.4הזן סיסמה – אם יש צורך בכך.
5.5הקש על

כדי לשמור את הרשת.

שינוי העדפות בGOPRO PLUS-
נהל את הגדרות ההעלאה האוטומטית ,הגדר רשת אלחוטית ועוד.
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > GoPro Plusהעדפות > .)GoPro Plus
שים לב GoPro Plus :יהיה זמין תחת ( Preferencesהעדפות) לאחר שתירשם.

3.3הקש על ( Offכבוי).
גישה למדיה שנשמרה בענן
1.1פתח את אפליקציית  GoProבהתקן.
2.2הקש על
תוכן.

ובחר את הכרטיסייה ( Cloudענן) כדי להציג ,לערוך ולשתף פריטי

עצה של מומחה :כדי ליצור  QuikStoryשיתבסס על המדיה שלך בענן ,הפעל את
ובחר באפשרות .GoPro Plus
אפליקציית  Quikלנייד ,הקש על
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התאמה אישית של הGoPro-

התאמה אישית של הGoPro-
שימוש בלוח המחוונים
כאשר המצלמה במצב 'לרוחב' ,החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים ואל
ההעדפות.

10/07/18

03/06/18

07:00 PM

10/07/18

03/06/18

07:00 PM

AM

Preferences

AM

Preferences

סטטוס חיבור
פרטי סטטוס החיבור מוצגים בראש לוח המחוונים.

תכונות לוח המחוונים
בעזרת לוח המחוונים תוכל בזריזות להפעיל/להשבית את ההגדרות הבאות:
שליטה קולית
צפצופי המצלמה
QuikCapture
נעילת מסך

 GPSמופעל (לבן)
 GPSכבוי (אפור)
 GPSלא זמין (אפור)

המצלמה מחוברת לאפליקציית ( GoProלבן)
המצלמה לא משויכת לאפליקציית ( GoProאפור)
המצלמה לא מחוברת לאפליקציית ( GoProאפור)

הפונקציה ( Auto Uploadהעלאה אוטומטית) מופעלת ומוכנה (לבן)
הפונקציה ( Auto Uploadהעלאה אוטומטית) מושבתת (אפור)
הפונקציה ( Auto Uploadהעלאה אוטומטית) מופעלת אך לא מוכנה (אפור)
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התאמה אישית של הGoPro-
הגדרת העדפות אישיות
הקש על ( Preferencesהעדפות) כדי להגדיר כרצונך את ה.GoPro-

CONNECTIONS
(חיבורים) – הפעל חיבורים אלחוטיים ,חבר התקנים חדשים ,הגדר תדר  Wi-Fiועוד.
ראה התחברות לאפליקציית ( GoProעמ'  )43ו-הגדרת מהירות החיבור (עמ' .)43

התאמה אישית של הGoPro-

כללי
הנה כל הפריטים שתמצא תחת הגדרות ( Generalכללי):
Beep Volume
(עוצמת צפצוף) בחר בין ( Highגבוה ,ברירת המחדל)( Med ,בינוני)( Low ,נמוך)
או ( Offכבוי) .תוכל להפעיל או לכבות את עוצמת הקול שתגדיר כאן דרך לוח
המחוונים.
כיבוי אוטומטי
האפשרויות הן  5דקות 15 ,דקות (ברירת המחדל) 30 ,דקות או ( Neverאף פעם).

ערכי ברירת מחדל
בחר מצב ברירת מחדל (מצב הצילום שיחול ב GoPro-כאשר תפעיל את המצלמה
) ,אורך ( Short Clipקליפ קצר) וברירת מחדל של
בעזרת לחצן ( Modeמצב)
רזולוציית וידיאו.

נוריות סטטוס
קבע אילו נוריות סטטוס יהבהבו .האפשרויות הן ( All Onכולן דולקות ,ברירת המחדל),
( All Offכולן כבויות) ו( Front Off-קדמית כבויה).
תאריך ושעה
התאם שעה ותאריך בעזרת פונקציה זו .הן התאריך והן השעה מתעדכנים באופן
אוטומטי בעת חיבור המצלמה לאפליקציית  GoProאו לאפליקציית .Quik Desktop
תבנית תאריך
התבנית נקבעת באופן אוטומטי ,בהתאם לשפה שבחרת בשלב ההגדרות .כאן תוכל גם
לשנות זאת באופן ידני.
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התאמה אישית של הGoPro-

שליטה קולית
בחר את שפת השליטה הקולית והצג את רשימת הפקודות המלאה.

מסך המגע
הפעל ( Landscape Lockנעילת מצב לרוחב) ,הגדר שומר מסך והתאם את בהירות
מסך המגע.

התאמה אישית של הGoPro-
( Video Formatתבנית וידאו)
בחר  NTSCלצפון אמריקה או  PALלשאר האזורים .התבנית המתאימה לאזורך תסייע
למנוע הבהובים במסך של טלוויזיה או טלוויזיית  HDכאשר תציג סרטונים שצולמו בפנים.
( Regulatoryתקנות)
הצג את כל האישורים של המצלמה.

( ABOUTאודות)
עדכן את ה GoPro-ואתר פרטים כמו שם המצלמה ,מספר סידורי וגרסת תוכנה.

שים לב :גם לאחר שהמסך כבה ,תוכל להמשיך להשתמש בלחצני המצלמה וב'שליטה
קולית'.

פריטים תלויי-אזור
הפעל  GPSוהגדר את ה GoPro-לפעולה באזורך.
GPS
הפעל  GPSכדי לנהל מעקב אחר מהירות ,מרחק ועוד .הוסף מדבקות ביצועים
באפליקציית  GoProכדי להראות כמה מהר ,רחוק וגבוה נסעת בסרטונים המצולמים.
לקבלת מידע נוסף ובירור תאימות של התקנים ניידים ,עבור לדף
.gopro.com/telemetry

( RESETאיפוס)
פרמט את כרטיס ה ,SD-בצע במצלמה איפוס להגדרות ברירת המחדל ,אפס עצות
במצלמה או היעזר באיפוס להגדרות היצרן כדי לנקות את המצלמה ולשחזר את
ההגדרות המקוריות.

( Languageשפה)
בחר את שפת הממשק במצלמה.
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הודעות חשובות

איפוס המצלמה

בעיות הן דבר נדיר ,ובכל מקרה ה HERO7 Silver-תודיע לך אם משהו יקרה .הנה
כמה מההודעות שאתה עשוי לראות.

הפעלה מחדש של הGOPRO-
(מצב).
אם המצלמה אינה מגיבה ,לחץ לחיצה ארוכה ( 10שניות) על לחצן Mode
פעולה זו תגרום להפעלה מחדש של המצלמה .לא יחול שום שינוי בהגדרות שלך.

HIGH TEMPERATURE
(טמפרטורה גבוהה) סמל הטמפרטורה יוצג במסך המגע במקרה של התחממות
יתר ,כאשר המצלמה תצטרך להתקרר .המצלמה תוכננה כך שתזהה התחממות יתר
ותכבה את עצמה באופן אוטומטי ,על פי הצורך .פשוט הנח לה להתקרר לפני שאתה
מפעיל אותה מחדש.
שים לב :טמפרטורה גבוהה תגביר את צריכת המתח מסוללת המצלמה.

FILE REPAIR
(תיקון קבצים) ה HERO7 Silver-תנסה באופן אוטומטי לתקן קבצים פגומים .פגיעה
בקובץ עלולה להיגרם אם המצלמה נותקה ממקור מתח תוך כדי צילום או אם הייתה
בעיה בשמירת הקובץ .סמל תיקון הקבצים יוצג במסך המגע כאשר תתבצע פעולת
תיקון .בסיום הפעולה המצלמה תציג הודעה כדי ליידע אותך אם הקובץ תוקן.
כרטיס זיכרון מלא
המצלמה תציג הודעה כאשר כרטיס ה SD-יתמלא .במצב כזה ,תצטרך להעביר או
למחוק חלק מהקבצים כדי להמשיך לצלם.
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RESTORE ALL SETTINGS TO THE DEFAULTS
(שחזור ערכי ברירת מחדל בכל ההגדרות) במצב כזה ,כל ההגדרות במצלמה יאופסו
לערכי ברירת המחדל ,מלבד שם המצלמה ,סיסמה ,שפה ותבנית וידאו.
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > Reset > Reset Defaultsהעדפות > איפוס > אפס
לערכי ברירת מחדל).
RESETTING CONNECTIONS
(איפוס חיבורים) פעולה זו תנקה את פרטי החיבורים בהתקן ותאפס את סיסמת
המצלמה .איפוס של החיבורים יחייב אותך לחבר את הטלפון או את הטאבלט מחדש.
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > Connections > Reset Connectionsהעדפות >
חיבורים > איפוס חיבורים).
איפוס עצות במצלמה
מעוניין לחזור ולראות עצות במצלמה? כך תוכל להציג את כולן מההתחלה.
1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > Reset > Reset Camera Tipsהעדפות > איפוס >
איפוס עצות במצלמה).
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איפוס המצלמה
( RESTORING FACTORY SETTINGSשחזור הגדרות היצרן)
פעולה שתשחזר במצלמה את ההגדרות המקוריות ,תנקה את פרטי כל החיבורים
בהתקן ותבטל את רישום המצלמה ב .GoPro Plus-אפשרות זאת שימושית אם אתה
מוכר את המצלמה ומבקש להחזיר אותה למצבה המקורי.

הרכבת הGoPro-

2

1

1.1החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים.
2.2הקש על ( Preferences > Reset> Factory Resetהעדפות > איפוס > שחזור
הגדרות היצרן).
שים לב :שחזור הגדרות היצרן לא יגרום למחיקה של שום תוכן מכרטיס ה SD-ולא
ישפיע כלל על תוכנת המצלמה.

4

פרזול להרכבת המצלמה
1.1המסגרת
2.2אבזם הרכבה
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3

3.3בורג ידני
4.4תושבות הרכבה נדבקות – קמורות
 +שטוחות
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הרכבת הGoPro-

הרכבת הGoPro-

שימוש במסגרת
המסגרת משמשת לחיבור המלחמה לתושבות .GoPro

חיבור המצלמה אל תושבות ההרכבה
לאחר שהמצלמה בתוך המסגרת ,אפשר לגשת להרכבה .לשם כך תצטרך להשתמש
באבזם הצבה או לחבר את המסגרת ישירות לתושבת עצמה – בהתאם לתושבת
שתבחר.

1.1פתח את הבריח.
2.2החלק את המצלמה פנימה .ודא שהיא צמודה לשוליים הקדמיים של המסגרת
ומיושרת עמם.

ראה ב-עצות להרכבה (עמ'  )61עצות לגבי שימוש בתושבות נדבקות.

3.3סגור את הדלת.

1.1שלב את שלוחות ההרכבה שבמסגרת עם שלוחות ההרכבה שבאבזם.

4.4נעל את הבריח.

2.2הדק את המסגרת אל אבזם ההרכבה בעזרת הבורג הידני.
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הרכבת הGoPro-
3.3חבר את אבזם ההרכבה אל התושבת.
א .הרם את שקע אבזם ההרכבה.
ב .החלק את האבזם לתוך תושבת ההרכבה עד שיינעל במקומו בנקישה.
ג .לחץ מטה על התקע כך שיהיה מיושר עם האבזם.

הרכבת הGoPro-
עצות להרכבה
פעל לפי ההנחיות הבאות לחיבור תושבות נדבקות לקסדות ,כלי רכב ופריטי ציוד
אחרים:
• •הדבק את התושבות לפחות  24שעות לפני השימוש.
• •הצמד את התושבות למשטח חלק בלבד .ההדבקה לא תהיה תקינה אם המשטח
נקבובי או לא חלק.
• •לחץ על התושבות היטב כדי לקבע אותן במקומן .ודא שהחומר הדביק במגע מלא
עם המשטח.
• •הדבק למשטחים נקיים ויבשים בלבד .שעווה ,שמן ,לכלוך או שאריות אחרות יחלישו
את ההדבקה ואתה עלול לאבד את המצלמה.
• •הצמד תושבות הרכבה נדבקות בטמפרטורת החדר .בסביבה קרה או לחה או על
משטחים קרים או לחים – הדבקת התושבות לא תהיה תקינה.

עצה של מומחה :בהחלט אפשר להשאיר את המצלמה בתוך המסגרת גם כשהיא
לא מורכבת על משהו .המסגרת מעניקה למצלמה תוספת הגנה ,למקרה שתשמיט
אותה.

• •בדוק את התקנות והחוקים המקומיים כדי לוודא שמותר לחבר את המצלמה לפריט
הציוד הרלוונטי (כמו למשל ציוד ציד) .הקפד לקיים תמיד את התקנות המגבילות
את השימוש בהתקנים אלקטרוניים או מצלמות.
אזהרה :כדי למנוע פציעה ,אין להשתמש בכבל הקשירה כאשר המצלמה
מורכבת על קסדה .אין להרכיב את המצלמה ישירות על מגלשי סקי או
סנובורד.

לפרטים נוספים על תושבות הרכבה ,עבור אל .gopro.com
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הרכבת הGoPro-
אזהרה :אם אתה משתמש בתושבת או רצועה להרכבת ה GoPro-על
קסדה ,הקפד להשתמש תמיד בקסדה המקיימת את תקני הבטיחות
החלים.

הסרת הדלת
במקרים מסוימים תצטרך להסיר את דלת המצלמה .למשל – אם תרצה לטעון אותה
כאשר היא מורכבת בתוך המסגרת.

בחר את הקסדה המתאימה לסוג הספורט או הפעילות והקפד על התאמה
וגודל נכונים .בדוק את הקסדה כדי לוודא שמצבה תקין והקפד לפעול תמיד
לפי הנחיות היצרן לשימוש בטוח בקסדה.
לאחר חבטה קשה – החלף את הקסדה! אף קסדה לא יכולה להגן
מפציעה בכל סוגי התאונות .שמור על בטיחותך.

שימוש ב GOPRO-סביב ובתוך מים
כאשר הדלת סגורה ,ה HERO7 Silver-אטומה למים עד לעומק של  10מ' .אין צורך
במארז נוסף לצלילה עד עומק זה.

אזהרה :הסר את הדלת רק בסביבה יבשה ונטולת אבק .פתיחה או הסרה
של הדלת מבטלת את העמידות של המצלמה למים.

הסרת הדלת
1.1תוך כד לחיצה על לחצן שחרור הסגר פתח את הדלת בהחלקה.
2.2משוך ונתק את הדלת מהמצלמה.

שים לב :המסגרת אינה מוסיפה הגנה ממים.
עצה של מומחה :השתמש בכבל הקשירה ובאבזר ( Floatyשניהם לרכישה בנפרד)
כדי להבטיח שהמצלמה תצוף אם תתנתק מהתושבת .לפרטים נוספים ,עבור אל
.gopro.com
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הסרת הדלת
החזרת הדלת למקומה
1.1תוך כדי לחיצה על לחצן שחרור הסגר ,משוך את הלשונית שעל הדלת.
2.2לחץ את הלשונית אל הפס הכסוף הקטן.

תחזוקה
פעל לפי ההנחיות הבאות כדי להפיק ביצועים מיטביים מהמצלמה:
• •ה GoPro-עמידה במים עד עומק של  10מ' ,ללא צורך במארז מגן .ודא
שהדלת סגורה לפני שימוש במצלמה סביב או בתוך מים ,עפר או חול.
• •לפני סגירת הדלת ,ודא שהאטם נקי מחלקיקים .נקה אותו במטלית אם
יש צורך בכך.
• •לפני פתיחת הדלת ,ודא שה GoPro-יבשה ונקייה .במקרה הצורך ,שטוף
את המצלמה במים נקיים וייבש במטלית.
• •אם חול או חלקיקים התקשו סביב הדלת ,השרה את המצלמה במי ברז
חמימים למשך  15דקות ושטוף ביסודיות כדי להסיר את השאריות ,לפני
שאתה פותח את הדלתות.
• •בסביבה רטובה ,ייבש את מסך המגע במטלית רכה כדי שהנגיעות שלך
יזוהו.
• •לביצועי אודיו מיטביים ,טלטל את המצלמה או נשוף על המיקרופון כדי
לסלק מים ושאריות מנקבי המיקרופון .אין לנקות את נקבי המיקרופון
בעזרת אוויר דחוס .דבר זה עלול לגרום נזק לממברנות הפנימיות האטומות
למים.
• •אחרי כל שימוש במי ים ,שטוף את המצלמה במים מתוקים וייבש במטלית.
• •כיסוי העדשה עשוי מזכוכית חזקה במיוחד ,אך בכל זאת עלול להישרט
או להיסדק .נקה אותו במטלית רכה ונטולת מוך.
עצה של מומחה :בכל שאלת תחזוקה ,פנה אל מערך התמיכה של .GoPro
לפרטים נוספים ,עבור לדף .gopro.com/support
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פרטי הסוללה
מקסום משך השימוש בסוללה
ה HERO7 Silver-מכילה סוללה מובנית ,שלא ניתן להוציא .כאשר רמת המתח
בסוללה תרד מתחת ל ,10%-תוצג במסך המגע הודעה על סוללה חלשה.
אם הסוללה תתרוקן (או שכרטיס ה SD-יתמלא) תוך כדי צילום וידאו ,המצלמה תפסיק
את הצילום ,תשמור את הסרטון ותכבה את עצמה.
הנה כמה דברים שניתן לעשות כדי למקסם את משך השימוש בסוללה:
• •כבה חיבורים אלחוטיים
• •השתמש בהגדרות הבאות:
• •( QuikCaptureעמ' )21
• •כיבוי אוטומטי (עמ' )51
• •מסך המגע (עמ' )52
צילום תוך כדי טעינה
בעזרת כבל ה USB-C-המצורף למצלמה ,תוכל לצלם סרטונים ותמונות גם כאשר
המצלמה מחוברת למתאם טעינה ב ,USB-למטען  Superchargerשל ,GoPro
למטען אחר של  GoProאו למארז הסוללות הנייד של  .GoProדבר זה מתאים המיוחד
לצילום של סרטונים ארוכים ואירועים בצילום דולג זמן.
גם אם המצלמה מחוברת למקור מתח ,הסוללה לא תיטען כל עוד הצילום נמשך.
הטעינה תחל כאשר הצילום ייפסק .אין אפשרות לצלם תוך כדי טעינת המצלמה דרך
מחשב.

מידע על הסוללה
אזהרה :שימוש במטען קיר שאינו של  GoProעלול לגרום נזק לסוללת
המצלמה ולגרום לדליקה או לדליפה .למעט GoPro Supercharger
(לרכישה בנפרד) ,יש להשתמש רק במטענים עם הסימון :תפוקה .5V 1A
אם לא ידוע לך דירוג המתח והזרם של המטען ,טען את המצלמה דרך
מחשב באמצעות כבל ה USB-הכלול.

אחסון הסוללה והטיפול בה
ה HERO7 Silver-מלאה ברכיבים רגישים ,ביניהם הסוללה .הימנע מחשיפת
המצלמה לתנאי חום או לקור קיצוניים .טמפרטורות קיצוניות עלולות לקצר זמנית
את משך השימוש בסוללה או לגרום לשיבוש זמני בפעולת המצלמה .הימנע משינויים
חדים בטמפרטורה או ברמת הלחות בעת שימוש במצלמה ,כדי למנוע התעבות של
אדים בתוך המצלמה.
הסוללה המובנית אינה מיועדת לטיפול המשתמש .בכל בעיה הקשורה בסוללה ,פנה
אל שירות הלקוחות של .GoPro
אל תייבש את המצלמה בעזרת מקור חום חיצוני ,כמו תנור מיקרוגל או מייבש שיער.
האחריות אינה מכסה נזק שייגרם למצלמה או לסוללה כתוצאה מנוזלים בתוך
המצלמה.
אין לבצע שינויים לא מורשים במצלמה .שינויים שכאלה עלולים לפגוע בבטיחות ,ברמת
הציות לתקנות ובביצועים ואף לשלול את תוקף האחריות.

שים לב :במצב טעינה המצלמה אינה עמידה למים משום שהדלת פתוחה.
עצה של מומחה :לפני אחסון ,טען את המצלמה באופן מלא כדי למקסם את
אורך חיי הסוללה.
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מידע על הסוללה
אזהרה :אין לשמוט ,לפרק ,לפתוח ,למעוך ,לכופף ,לעוות ,לנקב ,לגרוס,
להכניס למיקרוגל או למשרפה או לצבוע את המצלמה או את הסוללה
שלה .אין להחדיר עצמים חדים לשום פתח במצלמה (כמו למשל יציאת
ה .)USB-C-אין להשתמש במצלמה אם ניזוקה – לדוגמה ,במקרה של
סדקים ,ניקוב או נזק ממים .פירוק או ניקוב הסוללה המוכללת עלולים
לגרום לפיצוץ או דליקה.

פתרון בעיות
מצלמת ה GOPRO-שלי מסרבת להידלק
ודא שסוללת ה GoPro-טעונה .ראה טעינת הסוללה (עמ' .)8
מצלמת ה GOPRO-שלי לא מגיבה על לחיצות על לחצנים
ראה הפעלה מחדש של ה( GoPro-עמ' .)55
הצגת התוכן במחשב מקוטעת
לרוב ,הצגה מקוטעת אינה מעידה על בעיה בקובץ .אם יש קפיצות בצילום ,ייתכן שהן
נגרמות מאחת מהסיבות הבאות:
• •המחשב שלך לא תומך בקובצי  .H.264נסה להוריד את הגרסה העדכנית ביותר
של אפליקציית  Quikהחינמית לשולחן עבודה דרך .gopro.com/apps
• •ייתכן שהמחשב לא עומד בדרישות המינימום של התוכנה המשמשת אותך להצגת
התוכן.
שכחתי את שם המשתמש או הסיסמה למצלמה שלי
החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים והקש על > Preferences > Connections
( Camera Infoהעדפות > חיבורים > פרטי המצלמה).
לא ברור לי מהי גרסת התוכנה שמותקנת אצלי
החלק מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים והקש על > Preferences > Connections
( Camera Infoהעדפות > חיבורים > פרטי המצלמה).
אני לא מוצא את המספר הסידורי של המצלמה
המספר הסידורי של המצלמה מוטבע בצד הפנימי של דלת המצלמה .אפשר לאתר
אותה גם בהחלקה מטה כדי לגשת אל לוח המחוונים והקשה על > Preferences
( Connections > Camera Infoהעדפות > חיבורים > פרטי המצלמה).
כדי לעיין בתשובות נוספות לשאלות נפוצות ,עבור אל .gopro.com/help
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תמיכת לקוחות
 GoProרואה עצמה מחויבת לספק לך את השירות הטוב ביותר שניתן .כדי להגיע
למערך התמיכה בלקוח של  ,GoProעבור אל .gopro.com/help

סימני מסחר
,GoPro  HEROוסמליהלוגו שלהם הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של
 GoPro, Inc.בארצות הברית ובמדינות נוספות © 2018 GoPro, Inc..כל הזכויות
שמורות .תוצרת סין .Hecho en China .לקבלת פרטים על פטנטים ,עבור אל
gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA
94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

מידע בנושא חקיקה ותקינה
כדי לעיין ברשימה המלאה של אישורים על פי מדינות ,עיין במסמך 'הנחיות חשובות
בנושאי מוצרים ובטיחות' המצורף למצלמה שלך ,או עבור לדף .gopro.com/help
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