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1. Butonul obturatorului

6. Slot pentru card microSD

2. Lumina de stare

7. Port USB-C

3. Microfon

8. Ecran tactil

4. Capac
5. Butonul de eliberare
a închizătorii
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Aflați cum să folosiți accesoriile livrate împreună cu GoPro. Consultați
Montarea dispozitivului GoPro (pagina 60).

9. Difuzor
10. Butonul Mode (Mod)
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Configurarea camerei

CARDURI MICROSD
Veți avea nevoie de un card microSD (vândut separat) pentru a vă salva
videoclipurile și fotografiile. Folosiți un card cu un nume de marcă ce
îndeplinește aceste cerințe:

INSTALAREA CARDULUI MICROSD
1. Țineți apăsat butonul Latch Release (Eliberare închizătoare) de pe
capacul lateral, apoi glisați-l pentru a-l deschide.

• microSD, microSDHC sau microSDXC
• Clasa 10 sau de tip UHS-I
• Capacitate de până la 128 GB
Pentru o listă a cardurilor microSD recomandate, vizitați
gopro.com/microsdcards.
Atenționare: Asigurați-vă că aveți mâinile curate și uscate înainte de a
manipula cardul SD. Consultați instrucțiunile producătorului pentru a
afla intervalul de temperatură acceptabil al cardului dvs. și alte informații
importante.

2. Având camera oprită, introduceți cardul SD în slotul pentru card, cu
eticheta orientată către portul USB.

RECOMANDARE DE LA EXPERT: Păstrați cardul SD în stare bună
reformatându-l regulat. Aceasta va șterge tot conținutul media, așadar
aveți grijă să îl salvați mai întâi.
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > Reset (Resetare) > Format SD Card
(Formatare card SD).

Puteți scoate cardul apăsându-l în slot cu unghia degetului.

Pentru a afla cum să vă salvați videoclipurile și fotografiile, consultați
Transferul conținutului media (pagina 46).
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Configurarea camerei

ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI
HERO7 Silver dispune de un acumulator încorporat. Asigurați-vă că este
complet încărcat înainte de a vă începe aventura.

ACTUALIZAREA SOFTWARE-ULUI CAMEREI
Pentru a beneficia de cele mai recente funcții și de cea mai bună
performanță de la dispozitivul GoPro, asigurați-vă că folosiți cel mai
recent software.

1. Țineți apăsat butonul Latch Release (Eliberare închizătoare) de pe
capacul lateral, apoi glisați-l pentru a-l deschide.

Actualizarea cu ajutorul aplicației GoPro
1. Descărcați aplicația din Apple App Store sau Google Play.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran ale aplicației, pentru a conecta
camera la dispozitivul dvs. mobil. Dacă este disponibil un software nou
pentru cameră, aplicația vă va solicita să-l instalați.
Actualizarea cu aplicația Quik pentru desktop
1. Descărcați aplicația de la gopro.com/apps.

2. Conectați camera la un computer sau la alt încărcător USB, cu ajutorul
cablului USB-C inclus.

2. Conectați camera la computer, cu ajutorul cablului USB-C inclus. Dacă
este disponibil un software nou pentru cameră, aplicația vă va solicita
să-l instalați.
Actualizarea manuală
1. Vizitați gopro.com/update.
2. Alegeți HERO7 Silver din lista de camere.
3. Selectați Update your camera manually (Actualizare manuală cameră)
și urmați instrucțiunile.

Încărcarea completă a acumulatorului durează aproximativ 2 ore. Luminile
de stare ale camerei se sting când se termină încărcarea. Consultați
Informații despre acumulator (pagina 70).
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Pentru cea mai rapidă încărcare,
utilizați superîncărcătorul GoPro (se vinde separat).
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RECOMANDARE DE LA EXPERT: Doriți să știți ce versiune software
folosiți? Iată cum puteți afla.
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > About (Despre) > Camera Info
(Informații cameră).
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PORNIREA
Apăsați butonul Mode (Mod) pentru a porni dispozitivul HERO7 Silver.

MODURI DE CAPTURĂ
Dispozitivul GoPro are trei moduri principale de captură: Video (Videoclip),
Photo (Fotografie) și Time Lapse Video (Videoclip cu efect de trecere
rapidă a timpului).

OPRIREA
Apăsați și mențineți apăsat butonul Mode (Mod) pentru a-l opri.

VIDEO

Schimbați modurile glisând la stânga sau dreapta, către cel pe care
îl doriți.
3s

AVERTISMENT: Folosiți cu atenție monturile și accesoriile
conexe GoPro. Fiți întotdeauna conștient de ce se întâmplă în
preajmă, pentru a nu vă răni pe dvs. sau alte persoane.

RECOMANDARE DE LA EXPERT: Deși dispozitivul GoPro este
impermeabil, ecranul tactil nu funcționează sub apă. Având camera pornită,
puteți apăsa butonul Mode (Mod)
pentru a comuta modurile.

Asigurați-vă că respectați toate legile locale, inclusiv legile
privind confidențialitatea, care pot restricționa înregistrarea
în anumite zone.

10
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Familiarizarea cu GoPro

ORIENTAREA CAMEREI
GoPro poate comuta cu ușurință între capturile tip peisaj și cele portret.
De asemenea, capturează videoclipuri și fotografii cu partea dreaptă
în sus, chiar dacă este montat cu partea de jos în sus. Meniul ecranului
tactil se va ajusta automat, iar conținutul dvs. media va fi redat cu partea
dreaptă în sus.

ECRANUL DE CAPTURĂ
Acest ecran vă oferă acces total la setările de capturare ale camerei și vă
furnizează informații despre GoPro. Setările care apar variază în funcție
de mod.

Orientarea este blocată când apăsați butonul obturatorului
. În cazul
în care camera se înclină în timpul înregistrării, de exemplu când sunteți
într-un montagne russe, înregistrarea se va înclina odată cu aceasta. Veți
captura fiecare răsucire și fiecare viraj.
Landscape Lock (Blocarea în orientarea peisaj)
Aceasta vă blochează camera în orientarea peisaj. Meniul de pe ecranul
camerei nu se va schimba dacă o rotiți în orientarea portret.

1
2

4

1H:36 100%

100%

3

4K

1. Modul camerei

1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.

2. Timp de înregistrare rămas/fotografii rămase

2. Atingeți Preferences (Preferințe) > Touch Screen (Ecran tactil) >
Landscape Lock (Blocare în mod peisaj).

3. Starea acumulatorului
4. Opțiuni de capturare

Atenționare: Videoclipurile și fotografiile capturate în orientarea portret cu
modul Landscape Lock (Blocare în orientarea peisaj) pornit vor fi redate
în lateral.
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Folosiți Landscape Lock (Blocare în
orientarea peisaj) pentru a preveni pornirea accidentală a unui videoclip în
orientarea portret. Este perfectă când folosiți monturile pentru corp și cele
de mână.

12
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Înregistrarea video

FOLOSIREA ECRANULUI TACTIL

HERO7 Silver realizează filme HD cu două rezoluții standard: 1440p
și 1080p.

Atingeți
Selectează un element, activează sau dezactivează
o setare.

Glisare la stânga sau dreapta
Comută între modurile Video (Videoclip), Photo
(Fotografie), Time Lapse (Efect de trecere rapidă
a timpului).

Glisați în jos de la marginea ecranului
Deschideți planșa de bord când camera este în
orientarea peisaj.

• 1440p: Utilizează înălțimea maximă a cadrelor pentru a cuprinde
cât mai mult posibil în imagine. Ideal pentru selfie-uri și imagini din
perspectiva utilizatorului. Vor apărea bare negre pe ambele laturi ale
ecranului la redarea filmărilor pe televizorul HD.
• 1080p: Decupează marginile de sus și de jos ale cadrelor pentru redare
pe tot ecranul televizorului.
SCHIMBAREA REZOLUȚIEI VIDEO IMPLICITE
Camera GoPro este setată să înregistreze la 1440p în mod implicit, dar
setarea poate fi schimbată cu ușurință la 1080p.
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Preferences (Preferințe) > Defaults (Setări implicite) >
Video Resolution (Rezoluție video).
ÎNREGISTRAREA VIDEO

Glisați în sus de la marginea ecranului
Vizualizați videoclipurile și fotografiile în Media
Gallery (Galeria media).

Apăsare continuă
Apăsați și reglați Exposure Control
(Controlul expunerii).
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1. Glisare la stânga sau dreapta pentru

1H:36 100%

.

100%

4K

2. Apăsați butonul obturatorului

pentru a începe înregistrarea.

3. Apăsați butonul obturatorului

din nou pentru a opri înregistrarea.
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Înregistrarea video

Atenționare: Ecranul va intra în stand-by după 1 minut de înregistrare
pentru a economisi energie. Atingeți ecranul pentru a-l reactiva. Va reintra
în stand-by după 10 secunde.

ÎNREGISTRAREA VIDEOCLIPURILOR SCURTE
HERO7 Silver poate înregistra videoclipuri scurte care pot fi salvate
rapid și ușor pe telefon și pot fi partajate pe rețelele de socializare. De
asemenea, acestea sunt perfecte pentru crearea de QuikStories cu
aplicația GoPro.

RECOMANDARE DE LA EXPERT: De asemenea, puteți filma utilizând
comenzile vocale. Consultați Controlul vocal al dispozitivului GoPro
(pagina 36).

1. Din ecranul Video (Videoclip), atingeți

ÎNREGISTRAREA ÎN 4K
4K este o rezoluție video de calitate ultra înaltă, care oferă
rezultate profesionale.
1. Din ecranul Video (Videoclip), atingeți

1H:36 100%

.

100%

.
4K

1H:36 100%

100%

2. Apăsați butonul obturatorului
pentru a începe înregistrarea. Un
cadru se va deplasa în jurul ecranului pentru a vă indica timpul rămas
din videoclip.

4K

2. Apăsați butonul obturatorului

pentru a începe înregistrarea.

3. Apăsați butonul obturatorului

din nou pentru a opri înregistrarea.

Atenționare: Monitorizați durata de viață a acumulatorului când înregistrați
în 4K. Folosește mai multă energie și vă va goli acumulatorul mai rapid.
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Fișierele video 4K vor ocupa mult
spațiu pe cardul SD. Vă sfătuim să achiziționați un card cu o capacitate
mai mare dacă veți înregistra în 4K. De asemenea, asigurați-vă că
telefonul sau computerul dvs. acceptă redarea 4K înainte de a înregistra.
16

Camera va opri automat înregistrarea la sfârșitul videoclipului. Puteți
opri înregistrarea și apăsând pe butonul obturatorului
înainte de
terminarea videoclipului.
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Înregistrarea video

MODIFICAREA DURATEI VIDEOCLIPULUI
Durata implicită a videoclipului este de 15 secunde, dar o puteți seta să
înregistreze în schimb un videoclip de 30 de secunde.

ÎNREGISTRAREA CU ÎNCETINITORUL
HERO7 Silver vă permite să capturați 60 de cadre pe secundă (cps), apoi
să le redați la 2x mișcare lentă.

1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > Defaults (Setări implicite) >
Clip Length (Durată videoclip).

1. Din ecranul Video (Videoclip), atingeți

1H:36 100%

.

100%

RECOMANDARE DE LA EXPERT: Videoclipurile pot fi înregistrate în
Slo-Mo (cu încetinitorul) sau în 4K.
4K

2. Apăsați butonul obturatorului

pentru a începe înregistrarea.

3. Apăsați butonul obturatorului

din nou pentru a opri înregistrarea.

Atenționare: Dacă modul 4K este activat, HERO7 Silver îl va dezactiva
automat când comutați la înregistrarea în Slo-Mo (cu încetinitorul).
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Puteți reda videoclipuri pe care
le-ați înregistrat cu încetinitorul la 2x mișcare lentă sau la viteză normală.
Consultați Redarea conținutului media (pagina 41).
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FOLOSIREA FUNCȚIEI ZOOM PRIN ATINGERE
Touch Zoom (Zoom prin atingere) vă ajută să capturați o vedere mai
apropiată a acțiunii.

Atenționare: HERO7 Silver va dezactiva automat 4K și Slo-Mo (cu
încetinitorul) când activați Touch Zoom (Zoom prin atingere).

1. Din ecranul Video (Videoclip), atingeți

1H:36 100%

.

100%

4K

2. Folosiți glisorul pentru a alege nivelul de zoom pe care doriți să-l
folosiți. De asemenea, puteți regla zoomul în timp ce înregistrați.

RECOMANDARE DE LA EXPERT: Puteți mări pentru a elimina aspectul
de ochi de pește de pe marginea videoclipului.
STABILIZARE VIDEO
Dispozitivul dvs. GoPro stabilizează automat înregistrarea pentru a
elimina tremurul camerei, indiferent dacă este ținută în mână sau montată
pe echipament. Astfel, dispozitivul este perfect pentru realizarea unor
înregistrări uniforme ale activităților de ciclism, patinaj, schi și multe altele.
ÎNREGISTRAREA VIDEO CU QUIKCAPTURE
QuikCapture este cea mai rapidă și mai ușoară modalitate de a porni
GoPro și de a începe să înregistrați. Trebuie doar să apăsați un buton.
1. Când camera este oprită, apăsați butonul obturatorului
2. Apăsați butonul obturatorului
înregistrarea și a opri camera.

.

din nou pentru a întrerupe

DEZACTIVAREA QUIKCAPTURE
QuikCapture este activă în mod implicit, dar o puteți opri.
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți

.

3. Atingeți în orice loc pentru a ieși. Nivelul de zoom este blocat până
când îl reglați din nou, comutați la modul capturare sau opriți camera.

20
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Realizarea de fotografii

Atenționare: În cazul în care camera a fost oprită timp de peste 12 ore,
va dura ceva mai mult timp până se alimentează și începe să înregistreze.
După ce terminați înregistrarea, camera va rămâne pregătită și va porni
imediat oricând folosiți QuikCapture în următoarele 12 ore.

HERO7 Silver realizează fotografii la 10 MP cu un câmp de vizualizare larg
(FOV). Câmpul de vizualizare larg vă ajută să capturați cât mai mult posibil
în cadru.
REALIZAREA UNEI SINGURE FOTOGRAFII

RECOMANDARE DE LA EXPERT: Având în vedere că pornește camera
numai când înregistrează, QuikCapture este o modalitate minunată de a
maximiza durata de viață a acumulatorului.

1. Glisați către dreapta pentru

999+ 100%

.

100%

ADĂUGAREA ETICHETELOR HILIGHT
Marcați momentele preferate din videoclipuri apăsând butonul Mode
(Mod)
în timpul înregistrării sau al redării. Această acțiune adaugă o
etichetă HiLight care facilitează găsirea acelor momente când urmăriți o
înregistrare, creați un videoclip sau căutați un anumit cadru.
2. Apăsați butonul obturatorului

pentru a fotografia.

RECOMANDARE DE LA EXPERT: Puteți utiliza aplicația GoPro pentru
a vă decupa fotografiile, dacă doriți să eliminați aspectul de ochi de pește
de pe marginea cadrului.
Atenționare: QuikStories caută etichete HiLight Tags când creează
videoclipuri. Astfel, vă asigurați că momentele preferate sunt incluse în
poveștile dvs.
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Puteți adăuga etichete HiLight și
prin utilizarea aplicației GoPro sau rostind „GoPro HiLight” când este pornit
controlul vocal.

22
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Realizarea de fotografii

REALIZAREA DE FOTOGRAFII CONTINUE
Apăsați și mențineți apăsat butonul obturatorului
pentru a realiza
fotografii la o rată de 4 pe secundă. Eliberați butonul pentru a opri
capturarea.

CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI DE FOTOGRAFII
Utilizați Timer (Temporizator) pentru autoportrete fotografice, fotografii
de grup și multe altele.

REALIZAREA DE FOTOGRAFII ÎN RAFALĂ
Modul Burst (Rafală) realizează 15 fotografii într-o secundă. Este perfect
pentru capturarea acțiunilor rapide.
1. Din ecranul Photo (Fotografie), atingeți

999+ 100%

1. Din ecranul Photo (Fotografie), atingeți

999+ 100%

.

100%

.

100%

2. Alegeți 3 secunde (ideal pentru autoportrete fotografice) sau
10 secunde (ideal pentru fotografii de grup).

2. Apăsați butonul obturatorului

pentru a fotografia în rafală..

10s

3s

RECOMANDARE DE LA EXPERT: Verificați fotografiile în rafală în
Media Gallery (Galerie media) și salvați-le numai pe cele mai bune. Astfel
eliberați spațiu pe cardul SD. Consultați Redarea conținutului media
(pagina 41).
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Realizarea de fotografii
3. Apăsați butonul obturatorului
. Camera va începe o numărătoare
inversă. Va emite un semnal audio și lumina de stare frontală se va
aprinde intermitent. Frecvența sunetului și a luminii va crește pe
măsură ce se apropie momentul fotografierii.

Realizarea de fotografii
FOLOSIREA FUNCȚIEI ZOOM PRIN ATINGERE
Touch Zoom (Zoom prin atingere) vă ajută să capturați o vedere mai
apropiată a acțiunii.
1. Din ecranul Photo (Fotografie), atingeți

999+ 100%

.

100%

3

Atenționare: Photo Timer (Temporizatorul de fotografii) va rămâne activat
până când îl atingeți.

2. Folosiți glisorul pentru a alege nivelul de zoom pe care doriți
să-l folosiți.

3. Atingeți în orice loc pentru a ieși. Nivelul de zoom este blocat până
când îl reglați din nou, comutați la modul capturare sau opriți camera.
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Puteți configura capturarea folosind
orice combinație de Burst (Rafală), Photo Timer (Temporizator fotografii)
și Touch Zoom (Zoom la atingere) pe care o doriți.
26
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Realizarea de fotografii

Capturarea cu efect de trecere rapidă
a timpului

INTERVAL DINAMIC LARG
Wide Dynamic Range (WDR - Interval dinamic larg) este procesarea
avansată a imaginii care realizează fotografii frumoase, vibrante—chiar și în
cazul fotografiilor problematice, care combină lumina puternică și umbrele.
HERO7 Silver folosește automat WDR pentru a vă oferi cea mai bună
fotografie în orice situație.

Time Lapse Video (Videoclip cu efect de trecere rapidă a timpului)
accelerează acțiunea capturând un cadru la fiecare 0,5 secunde. Când
este redat la viteză normală, totul se mișcă de 15 ori mai rapid decât în
mod normal.

Atenționare: WDR este disponibil numai când realizați fotografii simple. Nu
este compatibil cu fotografiile continue sau în rafală.

CAPTURAREA VIDEOCLIPURILOR CU EFECT DE TRECERE RAPIDĂ
A TIMPULUI
1. Glisați către stânga pentru

2H:11 100%

.

100%

2. Apăsați butonul obturatorului

pentru a începe înregistrarea.

3. Apăsați butonul obturatorului

din nou pentru a opri înregistrarea.

RECOMANDARE DE LA EXPERT: Având în vedere că Time Lapse
Video (Videoclip cu efect de trecere rapidă a timpului) accelerează totul
de 15 ori, 5 minute de înregistrare vor însemna aproximativ 20 de secunde
din videoclip.
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Capturarea cu efect de trecere rapidă
a timpului
FOLOSIREA FUNCȚIEI ZOOM PRIN ATINGERE
Touch Zoom (Zoom prin atingere) vă ajută să capturați o vedere mai
apropiată a acțiunii.
1. Din ecranul Time Lapse (Efect de trecere rapidă a timpului),
atingeți
.

2H:11 100%

Capturarea cu efect de trecere rapidă
a timpului
3. Atingeți în orice loc pentru a ieși. Nivelul de zoom este blocat până
când îl reglați din nou, comutați la modul capturare sau opriți camera.
Atenționare: HERO7 Silver va opri automat Touch Zoom (Zoom prin
atingere) când înregistrați videoclipuri cu efect de trecere rapidă a
timpului la 4 K.

100%

2. Folosiți glisorul pentru a alege nivelul de zoom pe care doriți
să-l folosiți.

30
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Controlul expunerii
HERO7 Silver scanează întreaga scenă pentru a alege nivelul de expunere
al cadrului dvs. Exposure Control (Controlul expunerii) vă permite să
decideți dacă trebuie folosită o singură secțiune a cadrului pentru a
seta expunerea.
Consultați previzualizarea cadrului pe ecranul tactil. Încercați Exposure
Control (Controlul expunerii) dacă există secțiuni care sunt prea
întunecate sau prea luminoase.
SETAREA CONTROLULUI EXPUNERII FOLOSIND AUTO EXPOSURE
(EXPUNEREA AUTOMATĂ)
Cu această opțiune, camera axează automat expunerea pe zona pe care
o selectați.

Controlul expunerii
2. Trageți parantezele la distanță de centru dacă doriți să folosiți o altă
zonă a cadrului pentru a seta expunerea. (Puteți de asemenea să
atingeți acea zonă în loc să deplasați parantezele pătrate.)
3. Consultați ecranul pentru a vedea dacă expunerea arată bine. Atingeți
din colțul din dreapta jos.

AUTO EXPOSURE

Să luăm ca exemplu situația în care camera este fixată pe planșa de bord.
Probabil doriți să setați expunerea pe baza scenei din afara vehiculului, în
loc de planșa de bord. Acest lucru va împiedica supraexpunerea cadrelor
(prea luminoase).
1. Apăsați ecranul tactil până când în centrul ecranului apar două
paranteze pătrate cu un punct în mijloc. Acesta este Spot Meter
(Sistem de măsură țintă). Va concentra expunerea în centrul cadrului.
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Controlul expunerii

SETAREA CONTROLULUI EXPUNERII FOLOSIND LOCKED
EXPOSURE (EXPUNERE BLOCATĂ)
Cu această opțiune, camera dvs. blochează expunerea până când
o anulați.

Dezactivarea controlului expunerii
Exposure Control (Controlul expunerii) este dezactivat automat când
comutați modurile de captură sau reporniți camera. Poate fi dezactivat
și manual.

Dacă practicați snowboardul într-o zi însorită, puteți încerca să blocați
expunerea pe jacheta subiectului. Acest lucru va împiedica subexpunerea
cadrelor (prea întunecate) în comparație cu zăpada strălucitoare.
1. Apăsați ecranul tactil până când în centrul ecranului apar două
paranteze pătrate cu un punct în mijloc. Acesta este Spot Meter
(Sistem de măsură țintă). Va concentra expunerea în centrul cadrului.

1. Apăsați ecranul tactil până când apare un pătrat în mijloc.
2. Atingeți

din colțul din stânga jos.

Atenționare: După ce anulați Exposure Control (Controlul expunerii),
camera va reveni la automat folosind întreaga scenă pentru a seta nivelul
de expunere.

2. Trageți parantezele la distanță de centru dacă doriți să folosiți o altă
zonă a cadrului pentru a seta expunerea. (Puteți de asemenea să
atingeți acea zonă în loc să deplasați parantezele pătrate.)
3. Atingeți în interiorul parantezelor pătrate pentru a bloca expunerea.
4. Consultați ecranul pentru a vedea dacă expunerea arată bine. Atingeți
în colțul din dreapta jos pentru a bloca.

LOCKED EXPOSURE
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Controlul vocal al dispozitivului GoPro

Voice Control (Controlul vocal) vă permite să controlați cu ușurință fără
mâini dispozitivul GoPro. Este o opțiune ideală când trebuie să apucați
ghidoane, bețe de schi și multe altele. Pur și simplu spuneți dispozitivului
GoPro ce doriți să facă.

LISTA COMENZILOR VOCALE
Există două tipuri de comenzi vocale—comenzi de acțiuni și comenzi
de mod

ACTIVAREA + DEZACTIVAREA CONTROLULUI VOCAL
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți
pentru a activa sau dezactiva Voice Control
(Controlul vocal).
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Folosirea comenzilor de acțiuni.
Aceste comenzi vă permit să comutați pe loc între moduri. Dacă tocmai
ați înregistrat un videoclip, puteți rosti „GoPro take a photo” (GoPro,
realizează o fotografie) pentru a captura o fotografie fără a comuta
manual între moduri.
Comandă de acțiune

Descriere

GoPro start recording

Începe înregistrarea video.

GoPro HiLight

Adaugă o etichetă HiLight la videoclip în
timpul înregistrării.

GoPro stop recording

Oprește înregistrarea video.

GoPro take a photo

Capturează o singură fotografie.

GoPro shoot burst

Capturează fotografii în rafală.
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Controlul vocal al dispozitivului GoPro
Comandă de acțiune

Descriere

GoPro start time lapse

Începe capturarea videoclipului cu efect
de trecere rapidă a timpului.

GoPro stop time lapse

Oprește capturarea videoclipului cu efect
de trecere rapidă a timpului.

GoPro turn off

Oprește camera.
Atenționare: Puteți opri dispozitivul
GoPro folosind comenzi vocale, dar
trebuie să folosiți butonul Mode (Mod)
pentru a-l porni.

Controlul vocal al dispozitivului GoPro
Folosirea comenzilor de mod
Folosiți aceste comenzi pentru a comuta între moduri de captură în
deplasare. Apoi rostiți „GoPro Capture” (Obturator GoPro) sau apăsați
butonul obturatorului pentru a obține captura.
Comandă pentru mod

Descriere

GoPro Video mode

Comută camera la modul Video
(Videoclip) (nu începe înregistrarea).

GoPro Photo mode

Comută camera la modul Photo
(Fotografie) (nu fotografiază).

GoPro Burst mode

Comută camera la modul Burst (Rafală)
(nu începe să fotografieze în rafală).

GoPro Time Lapse mode

Comută camera la modul Time
Lapse Video (Videoclip cu efect de
trecere rapidă a timpului) (nu începe
înregistrarea).

GoPro Capture

Începe să captureze videoclipuri sau
fotografii în modul selectat.

GoPro Stop Capture

Oprește capturarea în modul Video și
Time Lapse Video (Videoclip cu efect
de trecere rapidă a timpului). Modurile
Photo (Fotografie) și Burst (Rafală) se
opresc automat.

RECOMANDARE DE LA EXPERT: Dacă filmați sau folosiți funcția cu
efect de trecere rapidă a timpului, trebuie să opriți înregistrarea înainte de
a încerca o nouă comandă.
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Redarea conținutului media

CONSULTAȚI O LISTĂ COMPLETĂ A COMENZILOR PE
CAMERA DVS.

Glisați în sus pentru a vizualiza ultimul videoclip, ultima fotografie sau
ultima captură în rafală pe care ați realizat-o. Glisați la stânga și la dreapta
pentru a naviga prin celelalte fișiere de pe cardul SD.

1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > Voice Control (Control vocal) >
Commands (Comenzi).

00:00 / 00:00

00:00 / 00:00

SCHIMBAREA LIMBII PENTRU CONTROLUL VOCAL
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > Voice Control (Control vocal) >
Language (Limbă).
Atenționare: Voice Control (Controlul vocal) poate fi afectat de vânt,
zgomot și distanța dvs. față de cameră. Pentru cea mai bună performanță,
păstrați camera curată și ștergeți orice reziduuri.

Media Gallery (Galeria media) include următoarele opțiuni de redare:
Pause playback (Întrerupere redare)
Resume playback (Reluare redare)
Vizualizați tot conținutul media de pe cardul dvs. SD
Ștergeți fișierul de pe cardul dvs. SD
Redarea la viteză redusă/normală
Utilizați un glisor pentru a scana videoclipurile, fotografiile în rafală
și pe cele cu efect de trecere rapidă a timpului
Adăugarea/eliminarea etichetelor HiLight
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Redarea conținutului media
Reglați volumul de redare
Mergeți la fotografia anterioară sau următoare dintr-o captură în
rafală sau un grup de fotografii continue

Redarea conținutului media
FOLOSIREA GALLERY VIEW (VIZUALIZARE GALERIE)
Gallery view (Vizualizare galerie) vă oferă acces rapid la toate
videoclipurile și fotografiile de pe cardul dvs. SD.
1. Din ecranul de redare, atingeți

Atenționare: Opțiunile de redare variază pe baza tipului de conținut media
pe care îl vizualizați.

.

MEDIA (34)

RECOMANDARE DE LA EXPERT: Unele opțiuni de redare nu sunt
disponibile când țineți camera în orientarea portret. Ajustați respectivele
setări în orientarea peisaj înainte de a roti camera.

00:10

2. Glisați în sus pentru a derula în conținutul media.
3. Atingeți un videoclip sau o fotografie, pentru a o deschide în
vizualizarea pe tot ecranul.
4. Atingeți
5. Atingeți

pentru a adăuga o etichetă HiLight.
pentru a reveni la ecranul de redare.

Atenționare: Gallery view (Vizualizare galerie) nu este disponibilă când
țineți camera în orientarea portret. De asemenea, cu cât aveți mai mult
conținut pe cardul SD, cu atât mai mult va dura să se încarce.
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Conectarea la aplicația GoPro

Ștergerea mai multor fișiere

Folosiți aplicația mobilă GoPro pentru a controla dispozitivul HERO7 Silver,
pentru a partaja videoclipuri și fotografii și pentru a transforma automat
capturile în QuikStories—videoclipuri uimitoare sincronizate cu efecte
și muzică.

1. Atingeți

.

2. Atingeți toate fișierele pe care doriți să le ștergeți. Atingeți din nou un
fișier dacă doriți să-l deselectați.
3. Atingeți

pentru a șterge fișierele selectate.

VIZIONAREA VIDEOCLIPURILOR + FOTOGRAFIILOR PE UN
DISPOZITIV MOBIL
1. Conectați camera la aplicația GoPro. Pentru detalii, consultați
Conectarea la aplicația GoPro (pagina 45).
2. Folosiți comenzile din aplicație pentru a reda, edita și partaja
videoclipurile și fotografiile dvs.
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Folosiți aplicația GoPro pentru a
extrage fotografii din videoclipuri, pentru a extrage din înregistrări lungi
videoclipuri scurte pe care să le partajați, pentru a salva conținut media pe
telefon și multe altele.
VIZIONAREA VIDEOCLIPURILOR + FOTOGRAFIILOR PE
UN COMPUTER
Pentru a vizualiza conținut media pe un computer, trebuie mai întâi
să salvați fișierele în computer. Pentru detalii, consultați Transferul
conținutului media (pagina 46).

CONECTAREA PENTRU PRIMA DATĂ
1. Descărcați aplicația GoPro din Apple App Store sau Google Play.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran ale aplicației, pentru a
conecta camera.
Atenționare privind iOS: Când vi se solicită, asigurați-vă că permiteți
notificările de la aplicația GoPro, pentru a ști când este gata o
QuikStory. Consultați Crearea unei QuikStory (pagina 46).
DUPĂ PRIMA CONECTARE
După ce v-ați conectat o dată, puteți începe să vă conectați prin meniul
Connections (Conexiuni) al camerei.
1. În cazul în care conexiunea wireless nu este deja pornită, glisați în jos
pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > Connections (Conexiuni) >
GoPro App (Aplicația GoPro).
3. Urmați conexiunile de pe ecran, din aplicația GoPro pentru a
vă conecta.
SETAREA VITEZEI DE CONEXIUNE
Dispozitivul dvs. GoPro este setat să utilizeze banda Wi-Fi de 5 GHz (cea
mai rapidă disponibilă) pentru conectarea la alte dispozitive mobile.
Schimbați banda Wi-Fi la 2,4 GHz dacă dispozitivul sau regiunea dvs. nu
acceptă 5 GHz.
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > Connections (Conexiuni) > Wi-Fi
Band (Bandă Wi-Fi).
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Transferul conținutului media

CREAREA UNEI QUIKSTORY
Puteți seta GoPro să trimită automat videoclipuri și fotografii către
telefonul dvs. Aplicația GoPro le va utiliza pentru a crea QuikStories—
videoclipuri complet editate, completate cu muzică și efecte.

TRANSFERUL CONȚINUTULUI MEDIA CĂTRE UN COMPUTER
Vă puteți copia videoclipurile și fotografiile într-un computer în vederea
redării și editării.

1. Conectați camera la aplicația GoPro. Consultați Conectarea la
aplicația GoPro (pagina 45).
2. Glisați în jos în ecranul de întâmpinare al aplicației. Capturile de la cea
mai recentă sesiune vor fi copiate în telefonul dvs. și transformate
într-o QuikStory.
3. Atingeți QuikStory pentru a o vizualiza. Dacă nu dispuneți de aplicația
Quik, vi se va solicita să o instalați.

1. Asigurați-vă că pe computer dispuneți de cea mai recentă versiune a
sistemului său de operare.
2. Descărcați și instalați aplicația Quik pentru desktop de la
gopro.com/apps.
3. Conectați camera la computer, cu ajutorul cablului USB-C inclus.
4. Porniți camera și urmați instrucțiunile de pe ecran în aplicația Quik.
TRANSFERAREA DIRECT DE PE CARDUL SD

4. Realizați orice editări doriți în aplicația Quik.

1. Scoateți cardul SD din cameră.

5. Salvați QuikStory sau partajați-o cu prietenii.

2. Introduceți cardul în cititorul sau adaptorul de carduri SD.
3. Conectați cititorul de carduri la portul USB al computerului sau
introduceți adaptorul în slotul cardului SD.
4. Copiați fișierele pe computer.
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ÎNCĂRCAREA AUTOMATĂ ÎN CLOUD
Cu un abonament GoPro Plus, puteți încărca automat conținutul media în
cloud, unde îl puteți vizualiza, edita și partaja de pe orice dispozitiv.

ÎNCĂRCAREA MANUALĂ ÎN CLOUD
Transferați conținutul media în cloud fără a aștepta încărcarea completă
a camerei. (Dispozitivul dvs. GoPro trebuie să fie conectat la o priză de
curent electric.)

1. Abonați-vă la GoPro Plus:
a. Descărcați aplicația GoPro pe dispozitivul mobil din Apple App
Store sau Google Play.

1. Abonați-vă la GoPro Plus. Consultați Încărcare automată în Cloud
(pagina 48).

b. Urmați instrucțiunile de pe ecran ale aplicației, pentru a
conecta camera.

2. Conectați camera la o priză de curent electric.

c. Dacă vă conectați pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe
ecran pentru a vă abona la GoPro Plus. În caz contrar, atingeți
pe ecranul de selectare a camerei.

4. Atingeți Preferences (Preferințe) > GoPro Plus > Manual Upload
(Încărcare manuală).

2. Conectați camera la o priză de curent electric. Încărcarea automată va
începe când acumulatorul este încărcat complet.
După configurarea pentru prima dată, camera nu va trebui să se
conecteze la aplicație pentru a începe încărcarea automată.
Atenționare: Fișierele dvs. originale rămân pe cameră chiar dacă s-au
realizat copii de rezervă în cloud.
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Dacă salvați fișiere pe computer,
aplicația Quik pentru desktop le va încărca automat în contul dvs.
GoPro Plus.

3. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.

DEZACTIVAREA ÎNCĂRCĂRII MANUALE
Puteți împiedica încercarea de încărcare a camerei de fiecare dată când
este conectată la o priză de curent electric și complet încărcată.
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > GoPro Plus > Auto Upload
(Încărcare automată).
3. Atingeți Off (Oprire).
ACCESAREA CONȚINUTULUI MEDIA ÎN CLOUD
1. Deschideți aplicația GoPro pe dispozitiv.
și selectați fila Cloud pentru a vizualiza, edita și partaja
2. Atingeți
conținutul.
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Pentru a crea o QuikStory folosind
conținutul media din cloud, lansați aplicația mobilă Quik, atingeți
, apoi
selectați GoPro Plus.
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Personalizarea dispozitivului GoPro

CONECTAREA LA ALTĂ REȚEA WIRELESS

UTILIZAREA PLANȘEI DE BORD
Având camera în orientarea peisaj, glisați în jos pentru a accesa Dashboard
(Planșa de bord) și Preferences (Preferințe).

1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > GoPro Plus > Networks (Rețele).
3. Alegeți o rețea. Rețeaua nu trebuie să fie ascunsă sau să necesite
un acord de licență cu utilizatorul final (de exemplu, rețeaua
dintr-un hotel).

AM

07:00 PM

03/06/18

10/07/18

4. Introduceți parola, dacă este necesar.
5. Atingeți

pentru a salva rețeaua.

Preferences

SCHIMBAREA PREFERINȚELOR GOPRO PLUS
Gestionați setările de încărcare automată, configurați rețeaua wireless și
multe altele.
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > GoPro Plus.
Atenționare: GoPro Plus va fi disponibilă în Preferences (Preferințe) după
ce v-ați înregistrat.

CARACTERISTICI PLANȘĂ DE BORD
Dashboard (Planșa de bord) vă permite să activați/dezactivați rapid
următoarele setări:
Voice Control (Control vocal)
Camera Beeps (Semnalele sonore ale camerei)
QuikCapture
Screen Lock (Blocarea ecranului)
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Încărcarea automată este pornită și pregătită (alb)

AM

07:00 PM

03/06/18

10/07/18

Încărcarea automată este oprită (gri)
Încărcarea automată este pornită, dar nu este pregătită (gri)

Preferences

ONFIGURAREA PREFERINȚELOR
Atingeți Preferences (Preferințe) pentru a configura GoPro așa cum doriți.
STAREA CONEXIUNII
Verificați în partea de sus a planșei de bord pentru a vedea
starea conexiunii.
GPS pornit (alb)
GPS oprit (gri)

CONEXIUNILE
Porniți conexiunile wireless, conectați dispozitive noi, setați banda Wi-Fi
și multe altele. Consultați Conectarea la aplicația GoPro (pagina 45) și
Setarea vitezei de conexiune (pagina 45).

GPS indisponibil (gri)

Camera este conectată la aplicația GoPro (alb)
Camera nu este sincronizată cu aplicația GoPro (gri)

SETĂRI IMPLICITE
Alegeți Default mode (Modul implicit) (modul în care capturează GoPro
când o porniți de la butonul Mode (Mod)
), durata pentru Short
Clip (Videoclip scurt) și valoarea implicită pentru Video Resolution
(Rezoluție video).

Camera nu este conectată cu aplicația GoPro (gri)
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GENERALITĂȚI
Iată tot ce veți găsi în setările General (Generalități):

VOICE CONTROL (CONTROL VOCAL)
Alegeți limba pentru control vocal și vedeți lista completă de comenzi.

Beep Volume (Volumul semnalului sonor)
Alegeți dintre High (Ridicat) (implicit), Med (Mediu), Low (Redus) sau Off
(Oprit). Volumul pe care îl setați aici poate fi activat și dezactivat folosind
planșa de bord.
Auto Power Off (Oprire automată)
Alegeți dintre 5 Min (5 min.), 15 Min (15 min.) (implicit), 30 Min (30 min.)
sau Never (Niciodată).
LEDs (LED-uri)
Setează luminile de stare care se aprind intermitent. Alegeți dintre All
On (Toate aprinse) (implicit), All Off (Toate stinse) și Front Off (Lumini
față stinse).
Time and Date (Ora și data)
Folosiți această opțiune pentru a regla manual ora și data. Ambele sunt
actualizate automat când vă conectați camera la aplicația GoPro sau la
Quik pentru desktop.
Date Format (Format dată)
Acesta este setat automat pe baza limbii pe care ați ales-o la configurare.
De asemenea, aici puteți schimba formatul manual.
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TOUCH SCREEN (ECRAN TACTIL)
Activați Landscape Lock (Blocare în orientarea peisaj), setați Screen
Saver (Economizorul de ecran) și reglați luminozitatea ecranului tactil.
Atenționare: Butoanele camerei și controlul vocal funcționează în
continuare când ecranul este oprit.

REGIONAL
Porniți GPS și configurați GoPro să funcționeze în regiunea dvs.
GPS
Porniți GPS pentru a vă monitoriza viteza, distanța și multe altele.
Adăugați etichete de performanță în aplicația GoPro pentru a vedea cât
de rapid, departe și de sus ați ajuns în videoclipurile dvs. Pentru mai multe
informații și compatibilitate cu dispozitivele mobile, consultați
gopro.com/telemetry.
Language (Limbă)
Alegeți limba care apare pe cameră.
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Mesaje importante

Video Format (Format video)
Alegeți NTSC pentru America de Nord sau PAL dacă vă aflați în afara
Americii de Nord. Formatul corect pentru regiunea dvs. contribuie la
prevenirea efectului de pâlpâire pe un TV/HDTV când redați videoclipuri
filmate în interior.

Problemele sunt rare, dar HERO7 Silver vă va înștiința dacă apare ceva.
Iată câteva dintre mesajele pe care le poate afișa.

Regulatory (Reglementări)
Consultați toate certificările camerei dvs.

ABOUT (DESPRE)
Actualizați GoPro, găsiți numele camerei, numărul de serie și
versiunea software.

RESET (RESETARE)
Formatați cardul SD, readuceți camera la setările implicite, resetați
recomandările camerei sau folosiți Factory reset (Resetarea la valorile din
fabrică) pentru a goli camera și a restabili setările sale inițiale.

HIGH TEMPERATURE (TEMPERATURĂ ÎNALTĂ)
Pictograma Temperature (Temperatură) apare pe ecranul tactil atunci
când camera devine prea fierbinte și trebuie să se răcească. Camera a
fost concepută să recunoască riscul de supraîncălzire și se va opri când
este necesar. Pur și simplu lăsați-o jos să se răcească, înainte de o utiliza
din nou.
Atenționare: Temperaturile înalte vor duce la utilizarea unei cantități mai
mari de energie și vor goli acumulatorul mai rapid.

FILE REPAIR (REPARAȚIE FIȘIER)
HERO7 Silver va încerca să repare automat fișierele deteriorate.
Fișierele se pot deteriora în cazul în care camera pierde putere în timp ce
înregistrează sau dacă există o problemă la salvarea fișierului. Pictograma
File Repair (Reparație fișier) va apărea pe ecranul tactil când reparația
este în curs. Camera vă va înștiința când ia sfârșit și dacă fișierul a
fost remediat.
MEMORY CARD FULL (CARD DE MEMORIE PLIN)
Camera vă va înștiința când cardul SD este plin. Va trebui să mutați sau să
ștergeți câteva fișiere dacă doriți să înregistrați în continuare.
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Resetarea camerei

REPORNIREA DISPOZITIVULUI GOPRO
În cazul în care camera nu răspunde, apăsați și mențineți apăsat modul
timp de 10 secunde. Acest lucru va reporni camera.
Mode (Mod)
Setările nu vor fi modificate.

RESTAURAREA SETĂRILOR DIN FABRICĂ
Această opțiune va restaura toate setările inițiale ale camerei, va șterge
toate conexiunile cu dispozitive și va anula înregistrarea camerei din GoPro
Plus. Este utilă dacă oferiți camera unui prieten și doriți să resetați o
complet la starea inițială.

RESETAREA TUTUROR SETĂRILOR LA VALORILE IMPLICITE
Această opțiune resetează toate setările camerei la valorile implicite, cu
excepția numelui și parolei camerei, Language (Limbă) și Video Format
(Format video).
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > Reset (Resetare) > Reset Defaults
(Resetare la valorile implicite).

1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > Reset (Resetare) > Factory reset
(Resetarea la valorile din fabrică).
Atenționare: Restaurarea setărilor din fabrică nu va șterge conținutul de pe
cardul SD și nici nu va afecta software-ul camerei.

RESETAREA CONEXIUNILOR
Această opțiune va șterge conexiunile dispozitivului dvs. și va reseta
parola camerei. Resetarea conexiunilor înseamnă că va trebui să vă
reconectați toate dispozitivele.
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > Connections (Conexiuni) > Reset
Connections (Resetare conexiuni).
RESETAREA RECOMANDĂRILOR CAMEREI
Doriți să vizualizați din nou recomandările camerei? Iată cum să le
vizualizați de la început.
1. Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord.
2. Atingeți Preferences (Preferințe) > Reset (Resetare) > Reset Camera
Tips (Resetare recomandări cameră).
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Montarea dispozitivului GoPro
UTILIZAREA CADRULUI
Cadrul este utilizat pentru a atașa camera la monturile GoPro.
1. Deblocați închizătoarea și deschideți capacul.
2

1

2. Introduceți camera prin glisare. Asigurați-vă că aceasta este așezată la
nivel cu marginea față a cadrului.
3. Închideți capacul.
4. Blocați închizătoarea.

3

MONTAREA HARDWARE
1. Cadrul
2. Catarama de fixare
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3. Șurub cu piuliță
4. Monturi adezive
curbate + plate

61

Montarea dispozitivului GoPro
ATAȘAREA CAMEREI LA MONTURI
Odată ce camera este în cadru, sunteți gata de montare. În funcție de
montura pe care o folosiți, fie veți utiliza o cataramă de fixare, fie veți
atașa cadrul direct pe montură.

Montarea dispozitivului GoPro
3. Atașați catarama de fixare în montură.
a. Ridicați limba cataramei de fixare.
b. Glisați catarama în montură până când se fixează în poziție.
c. Apăsați limba în jos, astfel încât să fie la același nivel cu catarama.

Consultați Sfaturi de fixare (pagina 64) pentru recomandări privind
monturile adezive.
1. Interblocați urechile de fixare de pe cadru cu urechile de fixare de
pe cataramă.
2. Fixați cadrul în catarama de fixare folosind un șurub cu piuliță.

RECOMANDARE DE LA EXPERT: Vă sugerăm să păstrați camera în
cadru, chiar și când nu este fixată pe montură. Cadrul conferă camerei
protecție suplimentară în cazul în care o scăpați.
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Montarea dispozitivului GoPro
SFATURI DE FIXARE
Urmați aceste instrucțiuni când atașați monturi adezive pe căști, vehicule
și echipamente:
• Atașați monturile cu cel puțin 24 de ore înainte de a le folosi.
• Atașați monturile numai pe suprafețe netede. Nu se vor lipi
corespunzător pe suprafețe poroase sau texturate.
• Apăsați ferm monturile în poziție. Asigurați-vă că adezivul este în
contact deplin cu suprafața.
• Utilizați-l numai pe suprafețe curate și uscate. Ceara, uleiul, murdăria
sau alte reziduuri vor slăbi priza și puteți pierde camera.
• Atașați monturile în condiții de temperatură a camerei. Nu se vor
lipi corespunzător în medii reci sau umede sau pe suprafețe reci
sau umede.
• Verificați reglementările și legile naționale, pentru a vă asigura că este
permisă atașarea camerei la echipamente (cum ar fi echipamentele de
vânătoare). Respectați întotdeauna regulamentele care restricționează
utilizarea produselor electronice sau a camerelor de larg consum.
AVERTISMENT: Pentru a evita rănirea, nu utilizați o curea la
montarea camerei pe o cască. Nu montați camera direct pe
schiuri sau pe snowboarduri.

Montarea dispozitivului GoPro
AVERTISMENT: Utilizați întotdeauna o cască ce îndeplinește
standardele de siguranță aplicabile, dacă utilizați o montură
pentru căști sau o curea GoPro.
Alegeți casca corespunzătoare pentru sportul sau activitatea
dvs. și asigurați-vă că are măsura și dimensiunea corectă
pentru dvs. Inspectați casca, pentru a vă asigura că este în
stare bună și urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului
privind utilizarea sigură.
Înlocuiți orice cască ce a suferit un impact major. Nicio cască
nu vă poate proteja împotriva vătămărilor în fiecare accident.
Aveți grijă de siguranța dvs.

UTILIZAREA GOPRO ÎN + ÎN JURUL APEI
HERO7 Silver este impermeabil la adâncimi de până la 33 ft (10 m) cu
capacul închis. Nu veți avea nevoie de o carcasă suplimentară înainte de
a intra în apă.
Atenționare: Cadrul nu asigură protecție suplimentară la lichide.
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Utilizați o curea de cameră și un
flotor (vândute separat) pentru a menține camera pe linia de plutire în
cazul în care se detașează de pe montură. Pentru mai multe informații,
vizitați gopro.com.

Pentru mai multe informații despre monturi, vizitați gopro.com.
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Îndepărtarea capacului

Pot exista ocazii când trebuie să scoateți capacul camerei. De exemplu,
când doriți să-l schimbați în timp ce este pe cadru.

REATAȘAREA CAPACULUI

AVERTISMENT: Scoateți capacul numai într-un mediu uscat,
fără praf. Camera nu este impermeabilă când capacul este
deschis sau scos.

1. Țineți apăsat butonul Latch Release (Eliberare închizătoare) și întindeți
clema de pe capac.
2. Apăsați clema pe bara argintie mică.

ÎNDEPĂRTAREA CAPACULUI
1. Țineți apăsat butonul Latch Release (Eliberare închizătoare) și glisați
pentru a deschide capacul.
2. Scoateți capacul.
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Întreținerea
Urmați aceste recomandări, pentru a obține cele mai bune performanțe
de la cameră:
• Camera GoPro este impermeabilă la 33 ft (10 m), nefiind necesară
nicio carcasă. Asigurați-vă că este închis capacul înainte de utilizarea
camerei în apă sau în preajma apei, a murdăriei sau a nisipului.
• Înainte de închiderea capacului, asigurați-vă că garnitura nu
prezintă reziduuri. Utilizați o lavetă pentru a curăța garnitura, dacă
este necesar.
• Asigurați-vă că dispozitivul GoPro este uscat și curat înainte de a
deschide capacul. Clătiți camera cu apă proaspătă și uscați-o cu o
cârpă, dacă este necesar.

Întreținerea
• După fiecare utilizare în apă sărată, clătiți camera cu apă proaspătă și
uscați-o cu o lavetă moale.
• Capacul obiectivului este fabricat din sticlă securizată extrem de dură,
dar totuși poate fi zgâriat sau crăpat. Mențineți-l curat cu o lavetă
moale, fără scame.
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Contactați asistența GoPro dacă aveți
orice întrebări legate de întreținere. Pentru mai multe informații, consultați
gopro.com/support.

• Dacă nisipul sau reziduurile se solidifică în jurul capacului, umeziți
camera în apă caldă de la robinet timp de 15 minute și apoi clătiți bine,
pentru a îndepărta murdăria înainte de a deschide capacele.
• În cazul în care camera se udă, uscați ecranul tactil cu o lavetă moale,
astfel încât să reacționeze la atingere.
• Pentru performanță audio optimă, scuturați camera sau suflați
în microfon, pentru a îndepărta apa și reziduurile din orificiile
microfonului. Nu utilizați aer comprimat pentru a sufla în
orificiile microfonului. Acest lucru poate deteriora membranele
impermeabile interne.
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Informații despre acumulator
MAXIMIZAREA DURATEI DE VIAȚĂ A ACUMULATORULUI
HERO7 Silver dispune de un acumulator încorporat care nu poate fi scos.
Vi se va afișa pe ecran un mesaj privind descărcarea acumulatorului când
nivelul de încărcare al acestuia scade sub 10%.
Dacă acumulatorul se descarcă (sau cardul SD devine prea plin) în timp ce
înregistrați video, camera va întrerupe înregistrarea, va salva videoclipul și
se va opri.
Iată ce puteți face pentru a mări durata de viață a acumulatorului:
• Dezactivați conexiunile wireless
• Utilizați următoarele setări:
• QuikCapture (pagina 21)
• Auto Power Off (pagina 54)
• Ecran tactil (pagina 55)
ÎNREGISTRAREA ÎN TIMPUL CONEXIUNII LA O SURSĂ DE ENERGIE
Cu ajutorul cablului USB-C care însoțește camera, puteți filma și fotografia
în timp ce camera este conectată la un adaptor de încărcare USB, la
superîncărcătorul GoPro, la alt încărcător GoPro sau la setul de alimentare
portabil GoPro. Este ideal pentru capturarea videoclipurilor lungi și a
evenimentelor cu efect de trecere rapidă a timpului.
Deși camera este conectată, acumulatorul nu se va încărca în timpul
înregistrării. Va începe încărcarea când opriți înregistrarea. Nu puteți
înregistra în timpul încărcării camerei prin intermediul unui computer.
Atenționare: Deoarece capacul este deschis, camera nu este impermeabilă
în timpul încărcării.
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Informații despre acumulator
RECOMANDARE DE LA EXPERT: Încărcați complet camera înainte de a
o depozita, pentru a mări durata de viață a acumulatorului.

AVERTISMENT: Utilizarea unui încărcător de perete
non-GoPro poate deteriora acumulatorul camerei și poate
duce la incendii sau scurgeri. Cu excepția unui superîncărcător
GoPro (se vinde separat), utilizați numai încărcătoare marcate:
Ieșire de 5 V, 1 A. Dacă nu cunoașteți tensiunea și intensitatea
încărcătorului, utilizați cablul USB pentru încărcarea camerei
de la un computer.

DEPOZITAREA + MANIPULAREA ACUMULATORULUI
HERO7 Silver conține numeroase componente sensibile, inclusiv
acumulatorul. Evitați expunerea camerei la temperaturi foarte ridicate
sau foarte reduse. Temperaturile extreme pot scurta temporar durata de
viață a acumulatorului sau pot provoca oprirea temporară a funcționării
corespunzătoare a camerei. Evitați schimbările dramatice de temperatură
sau de umiditate, deoarece se poate forma condens pe cameră sau în
interiorul acesteia.
Nu pot fi efectuate lucrări de service la acumulatorul încorporat.
Contactați serviciul de relații clienți GoPro pentru toate problemele legate
de acumulator.
Nu uscați camera cu o sursă de căldură externă, cum ar fi cuptorul
cu microunde sau uscătorul de păr. Deteriorarea camerei sau a
acumulatorului cauzată de contactul cu lichidul din interiorul camerei nu
este acoperită de garanție.
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Informații despre acumulator

Depanarea

Nu aduceți nicio modificare neautorizată acumulatorului. Acest lucru poate
compromite siguranța, performanțele, conformitatea cu reglementările și
poate anula garanția.

DISPOZITIVUL MEU GOPRO NU PORNEȘTE
Asigurați-vă că dispozitivul GoPro este încărcat. Consultați Încărcarea
acumulatorului (pagina 8). Dacă încărcarea acumulatorului nu a avut
efect, încercați cu repornirea camerei. Consultați Repornirea dispozitivului
GoPro (pagina 58).

AVERTISMENT: Nu scăpați, dezasamblați, deschideți, zdrobiți,
îndoiți, deformați, străpungeți, rupeți, încălziți la microunde,
incinerați sau vopsiți camera sau acumulatorul. Nu introduceți
obiecte străine în orificiile camerei, precum portul USB-C.
Nu utilizați camera dacă a fost deteriorată, de exemplu, dacă
este crăpată, fisurată sau deteriorată de apă. Dezasamblarea
sau fisurarea acumulatorului integrat poate provoca explozii
sau incendii.

DISPOZITIVUL GOPRO NU RĂSPUNDE CÂND APĂS UN BUTON
Consultați Repornirea dispozitivului GoPro (pagina 58).
REDAREA PE CALCULATORUL MEU ESTE SACADATĂ
Redarea sacadată nu reprezintă de obicei o problemă cu fișierul. Dacă
înregistrarea sare înainte, una dintre următoarele situații ar putea fi cauza:
• Computerul nu este compatibil cu fișiere H.264. Încercați să
descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Quik pentru desktop,
gratuit de la gopro.com/apps.
• Computerul dvs. nu îndeplinește cerințele minime ale software-ului pe
care îl folosiți pentru redare.
AM UITAT NUMELE DE UTILIZATOR SAU PAROLA CAMEREI
Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord, apoi atingeți Preferences
(Preferințe) > Connections (Conexiuni) > Camera Info (Informații cameră).
NU ȘTIU CE VERSIUNE DE SOFTWARE AM
Glisați în jos pentru a accesa planșa de bord, apoi atingeți Preferences
(Preferințe) > About (Despre) > Camera Info (Informații cameră).
NU GĂSESC NUMĂRUL DE SERIE AL CAMEREI
Numărul de serie este stanțat pe interiorul capacului camerei dvs.
Îl puteți afla și glisând în jos pentru a accesa planșa de bord, apoi
atingând Preferences (Preferințe) > About (Despre) > Camera Info
(Informații cameră).
Pentru mai multe răspunsuri la întrebările frecvente, consultați
gopro.com/help.
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Asistență pentru clienți
GoPro este dedicată furnizării celor mai bune servicii posibile. Pentru a
contacta Asistența pentru clienți GoPro, vizitați gopro.com/help.

Mărcile comerciale
GoPro, HERO și siglele aferente sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale GoPro, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
© 2018 GoPro, Inc. Toate drepturile rezervate. Fabricat în China. Hecho
en China. Pentru informații suplimentare, vizitați gopro.com/patents.
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH,
Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

Informații despre legislație
Pentru a vedea lista completă a certificărilor naționale, consultați
Instrucțiunile importante despre produs + siguranță oferite odată cu
camera sau vizitați gopro.com/help.
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