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1. Slutarknapp

6. Kortplats för microSD-kort

2. Statuslampa

7. USB-C-port

3. Mikrofon

8. Pekskärm

4. Lucka
5. Spärrknapp
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Lär dig använda de tillbehör som levererades med GoPro. Se Montera
GoPro (sida 58).

9. Högtalare
10. Lägesknapp
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Ställa in kameran

MICROSD-KORT
För att spara videor och foton behöver du ett microSD-kort (säljs
separat). Använd ett kort av ett känt märke som uppfyller följande krav:

INSTALLERA MICROSD-KORTET
1. Håll spärrknappen på sidoluckan nedtryckt och skjut upp luckan.

• microSD, microSDHC eller microSDXC
• klass 10 eller UHS-I-märkning
• kapacitet upp till 128 GB.
En lista över rekommenderade microSD-kort finns på
gopro.com/microsdcards.
Obs! Se till att du har rena och torra händer innan du tar i SD-kortet. Utgå
från tillverkarens riktlinjer när det gäller vilka temperaturer som kortet kan
användas vid och annan viktig information.

2. Kontrollera att kameran är avstängd och sätt SD-kortet i kortplatsen
med etiketten vänd mot USB-porten.

PROFFSTIPS: SD-kortet bör formateras om regelbundet för att det ska
fungera bra. Vid formateringen raderas all dina mediefiler, så se till att
spara dem först.
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > Reset (återställ) > Format SD
Card (formatera SD-kort).
Information om hur du sparar videor och bilder finns i Överföra mediefiler
(sida 44).
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Du kan mata ut kortet genom att trycka det inåt i kortplatsen
med nageln.
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Ställa in kameran

LADDA BATTERIET
HERO7 Silver har ett inbyggt batteri. Kontrollera att det är fulladdat innan
du ger dig ut på äventyr.

UPPDATERA KAMERANS PROGRAMVARA
Få de senaste funktionerna och bästa prestanda för din GoPro genom att
se till att den har den senaste programvaran installerad.

1. Håll spärrknappen på sidoluckan nedtryckt och skjut upp luckan.

Uppdatera med GoPro-appen
1. Hämta appen via Apple App Store eller Google Play.
2. Anslut kameran till din mobila enhet genom att följa appens
anvisningar på skärmen. Om det finns ny programvara till kameran
får du veta hur du installerar den.
Uppdatera med Quik-appen för datorer
1. Hämta appen från gopro.com/apps.

2. Anslut kameran till en dator eller en annan USB-laddare med den
medföljande USB-C-kabeln.

2. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-C-kabeln.
Om det finns ny programvara till kameran får du veta hur du
installerar den.
Uppdatera manuellt
1. Gå till gopro.com/update.
2. Välj HERO7 Silver i listan med kameror.
3. Välj Update your camera manually (uppdatera kameran manuellt)
och följ instruktionerna.

Batteriet är fulladdat efter cirka två timmar. Kamerans statuslampor tänds
när det är klart. Se Batteriinformation (sida 67).
PROFFSTIPS: Använd GoPro Supercharger för snabbaste laddning
(säljs separat).
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PROFFSTIPS: Vill du veta vilken programvaruversion du använder?
Här kan du ta reda på det.
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > About (om) > Camera
Info (kamerainformation).
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SÄTTA PÅ
Du sätter på HERO7 Silver genom att trycka på lägesknappen.

LÄGEN
Din GoPro har tre huvudlägen: video, foto och video med tidsfördröjning.

VIDEO

STÄNGA AV
Du stänger av den genom att hålla ned lägesknappen.
Du byter läge genom att dra åt höger eller vänster till önskat läge.

3s

PROFFSTIPS: Din GoPro är vattentät, men pekskärmen fungerar inte
under vatten. När kameran är på kan du byta läge genom att trycka
på lägesknappen
.

VARNING: Var försiktig när du använder GoPro och tillhörande
fästen och tillbehör. Var alltid uppmärksam på din omgivning så
att du undviker att skada dig själv eller andra.
Följ alla lokala lagar inklusive alla sekretesslagar som kan
begränsa möjligheten till inspelning i vissa områden.

10
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KAMERAORIENTERING
Du kan enkelt växla mellan liggande och stående orientering när du
använder din GoPro. Dessutom blir både video och bilder rättvända även
om den är monterad upp och ned. Pekskärmsmenyn justeras automatiskt
och dina mediefiler visas rättvända.

INSPELNINGSSKÄRMEN
På den här skärmen kan du nå alla inspelningsinställningar och få
information om din GoPro. Vilka inställningar som visas varierar beroende
på läge.

Du låser orienteringen genom att trycka på slutarknappen
. Om
kameran lutar under inspelningen, till exempel på en bergochdalbana,
lutar även inspelningen. På så sätt kan du fånga känslan i alla
kittlande turer.

1

Landscape Lock (låst liggande läge)
Kameran låses i liggande läge. Menyn på kameraskärmen ändras inte om
du roterar kameran till stående orientering.

4

2

1H:36 100%

3

4K

1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.

1. Kameraläge

2. Tryck på Preferences (inställningar) > Touch Screen (pekskärm) >
Landscape Lock (låst liggande läge).

2. Inspelningstid/återstående bilder

Obs! Videor och bilder som tas i stående orientering med låst liggande
läge visas i sidled.

100%

3. Batteristatus
4. Inspelningsalternativ

PROFFSTIPS: Med låst liggande läge försvinner risken att råka
spela in video i stående orientering. Perfekt vid kroppsmonterad och
handhållen montering.

12
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Bekanta dig med din GoPro

Videoinspelning

ANVÄNDA PEKSKÄRMEN

HERO7 Silver filmar i HD med två standardupplösningar: 1 440 p
och 1 080 p.

Tryck
Välj ett objekt, sätt på eller stäng av en inställning.

Dra åt höger eller vänster
Växla mellan lägena Video, Photo (foto) och
Time Lapse (tidsfördröjning).

Dra nedåt från skärmens kant
Öppna instrumentpanelen när kameran är
i liggande orientering.

• 1 440 p: Den maximala bildhöjden används för att få med så
mycket som möjligt i bilden. Bra för selfies och tagningar ur
användarperspektiv. Svarta fält visas på vardera sidan av skärmen när
du spelar upp inspelningar på en tv.
• 1 080 p: Bildrutan beskärs lite i överkant och underkant så att du får
helskärmsvisning på tv:n.
ÄNDRA STANDARDUPPLÖSNINGEN FÖR VIDEO
Som standard är GoPro inställd på att spela in med 1 440 p, men det går lätt
att ändra till 1 080 p.
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (Inställningar) > Defaults (Standardinst.) > Video
Resolution (videoupplösning).
SPELA IN VIDEO
1. Dra åt höger eller vänster till

.

Dra uppåt från skärmens kant
Se videor och bilder i mediegalleriet.
1H:36 100%

Håll ned
Sätt på och justera exponeringskontroll.

100%

4K

2. Tryck på slutarknappen

för att starta inspelningen.

3. Avsluta inspelningen genom att trycka på slutarknappen

14

igen.
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Obs! För att spara ström inaktiveras skärmen efter en minuts inspelning.
Tryck på skärmen om du vill sätta på den igen. Då aktiveras den i
10 sekunder och inaktiveras sedan igen.

SPELA IN KORTA KLIPP
Med HERO7 Silver kan du spela in korta videoklipp som du snabbt och lätt
kan spara på telefonen och dela i sociala medier. De är också idealiska för
att skapa QuikStories med GoPro-appen.

PROFFSTIPS: Du kan också spela in video med hjälp av röstkommandon.
Se Styra GoPro med rösten (sida 35).

1. Öppna videoskärmen och tryck på

SPELA IN I 4K
4K är en videoupplösning av mycket hög kvalitet som ger
professionella resultat.
1. Öppna videoskärmen och tryck på

1H:36 100%

.

100%

.
4K

1H:36 100%

100%

2. Starta inspelningen genom att trycka på slutarknappen
. En kant
visas kring skärmen för att visa hur mycket tid som är kvar av klippet.
4K

2. Tryck på slutarknappen

för att starta inspelningen.

3. Avsluta inspelningen genom att trycka på slutarknappen

igen.

Obs! Håll ögonen på batteritiden när du spelar in i 4K. Det drar mer ström
och batteriet tar slut snabbare.
PROFFSTIPS: 4K-videofiler tar upp mycket plats på SD-kortet. Det kan
vara en god idé att skaffa ett kort med högre kapacitet om du tänker
spela in i 4K. Innan du spelar in bör du även se till att din telefon eller dator
har stöd för 4K-uppspelning.
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Inspelningen avslutas automatiskt i slutet av klippet. Du kan också
avsluta inspelningen genom att trycka på slutarknappen
innan
klippet är klart.
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ÄNDRA KLIPPETS LÄNGD
Standardlängden på korta klipp är 15 sekunder, men du kan välja att spela
in 30 sekunder i stället.

SPELA IN I SLOWMOTION
Med HERO7 Silver kan du spela in med 60 bilder per sekund och sedan
spela upp videon i 2x slowmotion.

1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > Defaults (standardinställningar) >
Clip Length (längd på klipp).

1. Öppna videoskärmen och tryck på

1H:36 100%

.

100%

PROFFSTIPS: Klippen kan spelas in i slowmotion eller i 4K.

4K

2. Starta inspelningen genom att trycka på slutarknappen
3. Avsluta inspelningen genom att trycka på slutarknappen

.
igen.

Obs! Om 4K är på inaktiveras det automatiskt när du byter till inspelning
i slowmotion.
PROFFSTIPS: Du kan spela upp videor som du spelat in i slowmotion
med 2x slowmotion eller med normal hastighet. Se Spela upp mediefiler
(sida 39).
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ANVÄNDA PEKZOOM
Med pekzoom kan du komma närmare motivet när du spelar in video.

Obs! 4K och slowmotion stängs av automatiskt när du aktiverar pekzoom
på HERO7 Silver.

1. Öppna videoskärmen och tryck på

1H:36 100%

.

100%

4K

2. Ange hur mycket du vill zooma in med hjälp av reglaget. Du kan också
justera zoomen medan du spelar in.

PROFFSTIPS: Du kan zooma in för att slippa fisheye-effekten kring
videons kanter.
VIDEOSTABILISERING
Inspelningen stabiliseras automatiskt och korrigeras för kameraskakningar,
både när du filmar handhållet och med kameran monterad på din
utrustning. Det gör GoPro perfekt för att få jämna filmer när du spelar in
cykling, skridskoåkning, skidåkning med mera.
SPELA IN VIDEO MED QUIKCAPTURE
QuikCapture (snabbstart) är det snabbaste och enklaste sättet att sätta
på GoPro och börja spela in. Du behöver bara trycka på en knapp.
1. Tryck på slutarknappen

med kameran avstängd.

2. Tryck på slutarknappen
stänga av kameran.

igen för att avsluta inspelningen och

STÄNGA AV QUIKCAPTURE
QuikCapture är på som standard men kan stängas av.
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på

.

3. Tryck var som helst för att avsluta. Zoomnivån är låst tills du justerar
den, byter läge eller stänger av kameran.

20
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Fotografering

Obs! Om kameran har varit avstängd i över 12 timmar tar det lite längre
tid att sätta på den och börja spela in. När du avslutar inspelningen är
kameran klar för omedelbar start med QuikCapture under de närmaste
12 timmarna.

Med HERO7 Silver kan du ta bilder på 10 MP med brett synfält. Tack vare
det breda synfältet kan du få med så mycket som möjligt i bild.
TA ETT ENSTAKA FOTO
1. Dra åt höger till

.

PROFFSTIPS: Eftersom kameran bara sätts på vid inspelning är
QuikCapture ett bra sätt att maximera batteritiden.
999+ 100%

100%

LÄGGA TILL HILIGHT-TAGGAR
Du kan markera favoritögonblick i dina videor genom att trycka på
lägesknappen
under inspelning eller uppspelning. Då infogas en
HiLight-tagg, som gör det lättare att hitta dessa ögonblick när du tittar på
inspelningar, skapar en film eller letar efter en viss video.
2. Ta en bild genom att trycka på slutarknappen

.

PROFFSTIPS: Med GoPro-appen kan du beskära bilder om du vill få bort
fisheye-effekten runt kanten på bilden.

Obs! QuikStories söker efter HiLight-taggar när videor skapas. På så sätt
kan du se till att dina favoritögonblick finns med i dina berättelser.
PROFFSTIPS: Du kan också lägga till HiLight-taggar via GoPro-appen
eller genom att säga ”GoPro HiLight” när röststyrning har aktiverats.
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Fotografering

KONTINUERLIG BILDTAGNING
Håll ned slutarknappen
för att ta bilder med en frekvens på fyra bilder
per sekund. Släpp upp knappen när du vill sluta ta bilder.

KONFIGURERA FOTOTIMERN
Timern kan användas för selfies, gruppbilder med mera.

SERIETAGNING
Med serietagning tas 15 bilder på en sekund. Det här läget passar utmärkt
för att fotografera snabba rörelser.
1. Öppna fotoskärmen och tryck på

999+ 100%

1. Öppna fotoskärmen och tryck på

999+ 100%

.

100%

.

100%

2. Välj 3 sekunder (bra för selfies) eller 10 sekunder (bra för gruppbilder).

10s

2. Gör en serietagning genom att trycka på slutarknappen

.
3s

PROFFSTIPS: Du kan granska bilderna du tagit med serietagning i
mediegalleriet och spara de bästa. På så sätt frigör du utrymme på SDkortet. Se Spela upp mediefiler (sida 39).
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Fotografering

3. Tryck på slutarknappen
. Nedräkningen börjar. Då hörs ett pip och
den främre statuslampan börjar blinka. Hastigheten ökar för båda när
tiden börjar ta slut och bilden tas.

ANVÄNDA PEKZOOM
Med pekzoom kan du komma närmare motivet när du tar bilder.
1. Öppna fotoskärmen och tryck på

999+ 100%

.

100%

3

Obs! Fototimern är på tills du stänger av den.

2. Ange hur mycket du vill zooma in med hjälp av reglaget.

3. Tryck var som helst för att avsluta. Zoomnivån är låst tills du justerar
den, byter läge eller stänger av kameran.
PROFFSTIPS: Du kan använda valfri kombination av serietagning,
fototimer och pekzoom när du ska ta en bild.

26

27

Fotografering

Använda tidsfördröjning

BRETT DYNAMISKT OMFÅNG
Brett dynamiskt omfång (WDR) avser avancerad bildbehandling som tar
vackra, levande bilder – även med starkt ljus och skuggor i samma bild.
HERO7 Silver använder WDR automatiskt för att du ska få bästa möjliga bild
i alla lägen.

Med video med tidsfördröjning ökas hastigheten i en inspelning genom att
det tas en bild var 0,5 sekund. Vid uppspelning i standardhastighet rör sig
allt 15x snabbare än normalt.

Obs! WDR är endast tillgängligt när du tar enstaka foton. Det kan inte
användas med kontinuerlig bildtagning eller serietagning.

SPELA IN VIDEO MED TIDSFÖRDRÖJNING
1. Dra åt vänster till

.

2H:11 100%

2. Tryck på slutarknappen

100%

för att starta inspelningen.

3. Avsluta inspelningen genom att trycka på slutarknappen

igen.

PROFFSTIPS: Eftersom video med tidsfördröjning gör att allt går
15x snabbare blir en fem minuter lång inspelning ett cirka 20 sekunder
långt videoklipp.
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Exponeringskontroll

ANVÄNDA PEKZOOM
Med pekzoom kan du komma närmare motivet när du spelar in video.

HERO7 Silver söker av hela motivet och väljer lämplig exponeringsnivå
för bilden. Med exponeringskontroll kan du bestämma om bara en del av
bilden ska användas för att ställa in exponeringen.

1. Öppna skärmen för tidsfördröjning och tryck på

.

Kontrollera förhandsgranskningen på pekskärmen. Prova
exponeringskontroll om delar av bilden är för mörka eller för ljusa.
2H:11 100%

100%

2. Ange hur mycket du vill zooma in med hjälp av reglaget.

STÄLLA IN EXPONERINGSKONTROLL MED
AUTOMATISK EXPONERING
Med det här alternativet baserar kameran automatiskt exponeringen på
den del av bilden som du väljer.
Tänk dig att kameran är monterad på en instrumentbräda. Du vill troligen
ställa in exponeringen baserat på motivet utanför bilen och inte på
instrumentbrädan. På så vis kan du förhindra att bilderna överexponeras
(blir för ljusa).
1. Tryck på pekskärmen tills ett par hakparenteser med en punkt i mitten
visas mitt på skärmen. Det här är spotmätaren. Med spotmätning
baseras exponeringen på mitten av bilden.
2. Dra hakparenteserna bort från mitten om du vill att exponeringen ställs
in utifrån någon annan del av bilden. (Du kan även trycka på den delen
istället för att dra i parenteserna.)

3. Tryck var som helst för att avsluta. Zoomnivån är låst tills du justerar
den, byter läge eller stänger av kameran.
Obs! Pekzoom inaktiveras automatiskt när du spelar in 4K-videoklipp
med tidsfördröjning.
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Exponeringskontroll

3. Kontrollera att exponeringen ser bra ut på skärmen. Tryck på
nedre högra hörnet.

AUTO EXPOSURE

i det

STÄLLA IN EXPONERINGSKONTROLL MED LÅST EXPONERING
Om du använder det här alternativet låser kameran exponeringen tills du
avslutar det.
Om du åker snowboard en solig dag kan du prova att låsa exponeringen på
motivets jacka. På så vis kan du förhindra att bilderna underexponeras (blir
för mörka) jämfört med den ljusa snön.
1. Tryck på pekskärmen tills ett par hakparenteser med en punkt i mitten
visas mitt på skärmen. Det här är spotmätaren. Med spotmätning
baseras exponeringen på mitten av bilden.
2. Dra hakparenteserna bort från mitten om du vill att exponeringen ställs
in utifrån någon annan del av bilden. (Du kan även trycka på den delen
istället för att dra i parenteserna.)
3. Tryck inuti hakparenteserna för att låsa exponeringen.
4. Kontrollera att exponeringen ser bra ut på skärmen. Tryck på
nedre högra hörnet för att låsa.

i det

LOCKED EXPOSURE

32

33

Exponeringskontroll

Styra GoPro med rösten

Stänga av exponeringskontroll
Exponeringskontrollen stängs av automatiskt när du byter läge eller
startar om kameran. Den kan också stängas av manuellt.

Med röststyrning kan du styra din GoPro med fria händer. Det är till stor
hjälp när du har fullt upp med styren, skidstavar med mera. Du behöver
bara berätta för GoPro vad du vill göra.

1. Tryck på pekskärmen tills en fyrkant visas i mitten.
2. Tryck på

i det nedre vänstra hörnet.

Obs! När du har stängt av exponeringskontrollen används återigen hela
motivet automatiskt när exponeringsnivån ska ställas in.

34

SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV RÖSTSTYRNING
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på

för att sätta på och stänga av röststyrning.
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Styra GoPro med rösten

LISTA ÖVER RÖSTKOMMANDON
Det finns två typer av röstkommandon: åtgärdskommandon
och lägeskommandon

Använda lägeskommandon
Med lägeskommandon kan du byta läge i farten. Säg sedan ”GoPro
Capture” eller tryck på slutarknappen för att ta bilden.

Använda åtgärdskommandon
Med åtgärdskommandon kan du byta läge i farten. Om du precis har
spelat in en video kan du säga ”GoPro take a photo”, så tas ett foto utan
att du behöver byta läge manuellt.

Lägeskommando

Beskrivning

GoPro Video mode

Byter till videoläge (börjar inte spela in).

GoPro Photo mode

Byter till fotoläge (tar inte någon bild).

GoPro Burst mode

Byter till serietagningsläget (gör inte
någon serietagning).

Åtgärdskommando

Beskrivning

GoPro start recording

Påbörjar videoinspelning.

GoPro HiLight

Lägger till en HiLight-tagg i videon
under inspelning.

GoPro Time Lapse mode

Byter till läget för video med
tidsfördröjning (börjar inte spela in).

GoPro stop recording

Avslutar videoinspelning.

GoPro Capture

Börjar spela in video eller ta bilder i det
valda läget.

GoPro Stop Capture

Slutar spela in i videoläge och läget för
video med tidsfördröjning. Foto- och
serietagningsläget avslutas automatiskt.

GoPro take a photo

Tar ett enstaka foto.

GoPro shoot burst

Gör en serietagning.

GoPro start time lapse

Börjar spela in video med tidsfördröjning.

GoPro stop time lapse

Slutar spela in video med tidsfördröjning.

GoPro turn off

Stänger av kameran.

PROFFSTIPS: Om du spelar in video eller tidsfördröjningsbilder måste
du sluta spela in innan du ger ett nytt kommando.

Obs! Du kan stänga av GoPro med
rösten, men för att sätta på den måste
du använda lägesknappen
.
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Styra GoPro med rösten

Spela upp mediefiler

VISA EN KOMPLETT LISTA ÖVER KOMMANDON PÅ KAMERAN

Dra uppåt för att se din senaste video, bild eller serietagning. Dra åt höger
eller vänster för att bläddra genom de andra filerna på SD-kortet.

1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > Voice Control (röststyrning) >
Commands (kommandon).

00:00 / 00:00

00:00 / 00:00

ÄNDRA SPRÅK FÖR RÖSTSTYRNINGEN
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > Voice Control (röststyrning) >
Language (språk).
Obs! Röststyrningsfunktionen kan påverkas av vind, brus och avståndet
till kameran. Håll kameran ren och torka bort skräp, så får du bästa
möjliga resultat.

I mediegalleriet finns följande uppspelningsalternativ:
Pausa uppspelning
Återuppta uppspelning
Visa alla mediefiler på SD-kortet
Ta bort filen från SD-kortet
Spela upp i slowmotion/standardhastighet
Använd reglaget för att söka i dina videor, serietagningar och
foton med tidsfördröjning
Lägg till eller ta bort HiLight-tagg
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Justera uppspelningens volym
Gå till föregående eller nästa bild i en serietagning eller grupp med
kontinuerliga bilder

Spela upp mediefiler
ANVÄNDA GALLERIVYN
I gallerivyn kan du snabbt komma åt alla videor och foton som finns
på SD-kortet.
1. Gå till uppspelningsskärmen och tryck på

Obs! Uppspelningsalternativen varierar beroende på vilken typ av mediefil
du visar.

.

MEDIA (34)

PROFFSTIPS: Vissa uppspelningsalternativ är inte tillgängliga när du
håller kameran i stående orientering. Gör justeringar av dessa inställningar
i liggande orientering innan du roterar kameran.

00:10

2. Dra uppåt för att bläddra bland mediefilerna.
3. Tryck på en video eller bild för att visa den i helskärmsvy.
4. Lägg till en HiLight-tagg genom att trycka på
5. Tryck på

.

när du vill gå tillbaka till uppspelningsskärmen.

Obs! Gallerivyn är inte tillgänglig när du håller kameran i stående
orientering. Ju mer innehåll du har på SD-kortet, desto längre tid tar det
att läsa in det.
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Ansluta till GoPro-appen

Ta bort flera filer

Med GoPro-mobilappen kan du ta styra din HERO7 Silver, dela videor och
foton i farten och automatiskt omvandla inspelningar till QuikStories –
snygga videor synkade till effekter och musik.

1. Tryck på

.

2. Tryck på alla filer du vill ta bort. Tryck på en fil igen om du vill
avmarkera den.
3. Tryck på

för att ta bort de valda filerna.

VISA VIDEOR OCH BILDER PÅ EN MOBIL ENHET
1. Anslut kameran till GoPro-appen. Läs mer i Ansluta till GoPro-appen
(sida 43).
2. Använd appens kontroller för att spela upp, redigera och dela videor
och foton.
PROFFSTIPS: Med hjälp av GoPro-appen kan du ta stillbilder från
videor, skapa korta delningsbara videoklipp från längre videor, spara
mediefiler på mobilen med mera.
VISA VIDEOR OCH BILDER PÅ EN DATOR
För att se dina mediefiler på en dator måste du först spara filerna på
datorn. Läs mer i Överföra mediefiler (sida 44).

ANSLUTA FÖR FÖRSTA GÅNGEN
1. Hämta GoPro-appen via Apple App Store eller Google Play.
2. Anslut kameran genom att följa appens anvisningar på skärmen.
Att tänka på för iOS: Tillåt aviseringar från GoPro-appen när du
uppmanas att göra det så att du vet när en QuikStory är färdig.
Se Skapa en QuikStory (sida 44).
EFTER FÖRSTA GÅNGEN
När du har anslutit en gång kan du börja ansluta via menyn
Connections (anslutningar).
1. Om kamerans trådlösa anslutning inte redan är aktiverad drar du nedåt
och går till Dashboard (instrumentpanelen).
2. Tryck på Preferences (inställningar) > Connections (anslutningar) >
GoPro-appen.
3. Anslut kameran med hjälp av anvisningarna i GoPro-appen.
STÄLLA IN ANSLUTNINGSHASTIGHET
Din GoPro är inställd på att använda Wi-Fi-frekvensbandet 5 GHz
(snabbast tillgängliga) vid anslutning till andra mobila enheter.
Ändra till 2,4 GHz om din enhet eller region saknar stöd för 5 GHz.
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > Connections (anslutningar) >
Wi-Fi Band (Wi-Fi-frekvensband).
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Överföra mediefiler

SKAPA EN QUIKSTORY
Du kan ställa in din GoPro så att videor och bilder skickas till din telefon
automatiskt. GoPro-appen använder dem för att skapa QuikStories – fullt
redigerade videor med musik och effekter.

ÖVERFÖRA MEDIEFILER TILL EN DATOR
Du kan kopiera dina videor och foton till en dator för uppspelning
och redigering.

1. Anslut kameran till GoPro-appen. Se Ansluta till GoPro-appen
(sida 43).
2. Dra nedåt på appens startskärm. Bilder från den senaste sessionen
kopieras till din telefon och omvandlas till en QuikStory.
3. Tryck på din QuikStory för att visa den. Om du inte har Quik-appen
uppmanas du att installera den.

1. Se till att datorn har den senaste versionen av operativsystemet.
2. Hämta och installera Quik-appen för datorer från gopro.com/apps.
3. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-C-kabeln.
4. Slå på kameran och följ anvisningarna på skärmen i Quik-appen.
DIREKTÖVERFÖRING FRÅN SD-KORTET
1. Ta ut SD-kortet från kameran.

4. Gör eventuella ändringar i Quik-appen.

2. Sätt in kortet i en SD-kortläsare eller en SD-adapter.

5. Spara din QuikStory eller dela den med dina vänner.

3. Anslut kortläsaren till datorns USB-port eller sätt in kortet
i SD‑kortplatsen.
4. Kopiera filerna till datorn.
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Överföra mediefiler

AUTOMATISK ÖVERFÖRING TILL MOLNET
Med en GoPro Plus-prenumeration kan du ladda upp mediefiler till molnet
automatiskt och sedan visa, redigera och dela dem från valfri enhet.

MANUELL ÖVERFÖRING TILL MOLNET
Överför dina mediefiler till molnet utan att behöva vänta tills kameran är
fulladdad. (GoPro-kameran måste vara ansluten till ett eluttag.)

1. Prenumerera på GoPro Plus:
a. Hämta GoPro-appen till din enhet från Apple App Store eller
Google Play.

1. Börja prenumerera på GoPro Plus. Se Automatisk överföring till molnet
(sida 46).
2. Anslut kameran till ett eluttag.

b. Anslut kameran genom att följa appens anvisningar på skärmen.

3. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.

c. Om du ansluter för första gången följer du anvisningarna på
skärmen för att prenumerera på GoPro Plus. I annat fall trycker
du på
på skärmen för kameraval.

4. Tryck på Preferences (inställningar) > GoPro Plus > Manual Upload
(manuell överföring).

2. Anslut kameran till ett eluttag. Automatisk överföring startar när
batteriet är fulladdat.
Efter den första konfigurationen behöver kameran inte anslutas till appen
för att starta automatisk överföring.
Obs! Originalfilerna finns kvar på kameran även när de har
säkerhetskopierats till molnet.
PROFFSTIPS: Om du sparar filer på datorn överförs de automatiskt till
ditt GoPro Plus-konto via Quik-appen för datorer.

STÄNGA AV AUTOMATISK ÖVERFÖRING
Du kan se till att kameran inte försöker överföra filer varje gång den
ansluts till ett eluttag och är fulladdad.
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > GoPro Plus > Auto Upload
(automatisk överföring)
3. Tryck på Off (av).
KOMMA ÅT MEDIEFILER I MOLNET
1. Öppna GoPro-appen på din enhet.
och välj fliken Cloud (moln) där du kan visa, redigera
2. Tryck på
och dela innehåll.
PROFFSTIPS: Du kan skapa en QuikStory med mediefiler i molnet
genom att starta Quik-mobilappen, trycka på
och välja GoPro Plus.
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Anpassa GoPro

ANSLUTA TILL ETT ANNAT TRÅDLÖST NÄTVERK

ANVÄNDA DASHBOARD (INSTRUMENTPANELEN)
Placera kameran i liggande orientering och dra nedåt för att gå till
Dashboard (instrumentpanelen) och Preferences (inställningar).

1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > GoPro Plus >
Networks (nätverk).
3. Välj ett nätverk. Nätverket får inte vara dolt eller kräva ett licensavtal
för slutanvändare (t.ex. ett hotellnätverk).

AM

07:00 PM

03/06/18

10/07/18

4. Ange lösenord om det behövs.
5. Spara nätverket genom att trycka på

.

Preferences

ÄNDRA GOPRO PLUS-INSTÄLLNINGAR
Hantera inställningar för automatisk överföring, konfigurera ett trådlöst
nätverk med mera.
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > GoPro Plus.
Obs! GoPro Plus blir tillgängligt i Preferences (inställningar) när du har
registrerat dig.

INSTRUMENTPANELENS FUNKTIONER
På instrumentpanelen kan du snabbt aktivera och inaktivera
följande inställningar:
Röststyrning
Kamerapip
QuikCapture (snabbstart)
Skärmlås
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Anpassa GoPro
ANGE INSTÄLLNINGAR
Tryck på Preferences (inställningar) för att ställa in GoPro på önskat sätt.

AM

07:00 PM

03/06/18

10/07/18

Preferences

ANSLUTNINGAR
Sätt på trådlösa anslutningar, anslut nya enheter, ange Wi-Fifrekvensband med mera. Se Ansluta till GoPro-appen (sida 43) och
Ställa in anslutningshastighet (sida 43).

ANSLUTNINGSSTATUS
Högst upp på instrumentpanelen anges din anslutningsstatus.
GPS på (vit)
GPS av (grå)

STANDARDINSTÄLLNINGAR
Välj standardläge (det läge som GoPro spelar in med när du sätter på den
med lägesknappen
), längd på korta klipp samt standardupplösning
för video.

GPS inte tillgängligt (grå)

Kameran är ansluten till GoPro-appen (vit)
Kameran är inte ansluten till GoPro-appen (grå)
Kameran är inte ansluten till GoPro-appen (grå)

Automatisk överföring är på och klar för användning (vit)
Automatisk överföring är av (grå)
Automatisk överföring är på men inte klar för användning (grå)
50
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ALLMÄNT
Följande hittar du under allmänna inställningar:

RÖSTSTYRNING
Välj röststyrningsspråk och se en fullständig lista över kommandon.

Beep Volume (pipljudsvolym)
Välj High (hög, standard), Medium, Low (låg) eller Off (av). Den volym du
anger här kan sättas på och stängas av via instrumentpanelen.
Auto Power Off (stäng av automatiskt)
Välj 5 Min, 15 Min (standard), 30 Min eller Never (aldrig).
LEDs (kontrollampor)
Ställ in vilka statuslampor som blinkar. Välj All On (alla på, standard), All Off
(alla av) eller Front Off (främre av).
Time and Date (datum och tid)
Här kan du ställa in datum och tid manuellt. Både datum och tid
uppdateras automatiskt när du ansluter kameran till GoPro-appen eller
Quik-appen för datorer.
Date Format (datumformat)
Datumformatet ställs in automatiskt beroende på vilket språk du valt vid
den inledande konfigurationen. Här kan du också ändra det manuellt.

PEKSKÄRM
Aktivera Landscape Lock (låst liggande läge), ställ in skärmsläckaren och
justera pekskärmens ljusstyrka.
Obs! Kameraknapparna och röststyrning fungerar även när skärmen
är avstängd.

REGIONALT
Aktivera GPS och ställ in GoPro så att den fungerar i din region.
GPS
Aktivera GPS så att du kan hålla koll på hastighet, avstånd med mera.
Lägg in informationsstickers i GoPro-appen och visa hur snabbt, långt och
högt du färdas i dina videor. Mer information och uppgifter om kompatibla
mobila enheter finns på gopro.com/telemetry.
Language (språk)
Ställ in kamerans språk.
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Viktiga meddelanden

Video Format (videoformat)
Välj NTSC för Nordamerika eller PAL om du bor utanför Nordamerika. Välj
rätt alternativ för din region för att undvika flimmer på din tv/HD-tv när
du spelar upp videor som spelats in inomhus.

Det är ovanligt med problem, men HERO7 Silver meddelar dig om något
skulle uppstå. Här är några meddelanden som du kan få se.

Regulatory (regleringskrav)
Visa kamerans alla specifikationer.

HÖG TEMPERATUR
Temperaturikonen visas på pekskärmen om kameran överhettas
och måste kylas ner. Kameran är designad för att upptäcka fara för
överhettning och stängs av automatiskt vid behov. Låt den svalna innan
du använder den igen.

OM
Uppdatera din GoPro och se kamerans namn, serienummer
och programvaruversion.

ÅTERSTÄLL
Formatera SD-kortet, återställ kamerans standardinställningar, återställ
kameratipsen eller använd Factory reset (fabriksåterställning) för att
rensa kameran och återställa de ursprungliga inställningarna.

Obs! Höga temperaturer kan göra att kameran drar mer ström och att
batteriet tar slut snabbare.

FILREPARATION
HERO7 Silver försöker automatiskt laga skadade filer. Filer kan skadas om
batteriet tar slut under inspelning eller om ett problem uppstår när filen
ska sparas. Filreparationsikonen visas på pekskärmen när en reparation
pågår. Kameran meddelar dig när det är klart och om filen har lagats.
FULLT MINNESKORT
Kameran meddelar dig när SD-kortet är fullt. Du måste flytta eller ta bort
några filer om du vill behålla inspelningen.
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Återställa kameran

STARTA OM GOPRO
och håller den
Om kameran inte reagerar trycker du på lägesknappen
nedtryckt i 10 sekunder. Då startas kameran om. Dina inställningar ändras
inte på något sätt.

ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGARNA
Med det här alternativet återställs kamerans ursprungliga inställningar, alla
enhetsanslutningar raderas och kameran avregistreras via GoPro Plus.
Det är användbart om du ska ge bort kameran och vill återställa den till
det ursprungliga tillståndet.

ÅTERSTÄLLA ALLA INSTÄLLNINGAR
TILL STANDARDINSTÄLLNINGARNA
Med det här alternativet återställs alla inställningar i kameran till
standardinställningarna, med undantag för kamerans namn och lösenord,
språk samt videoformat.
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > Reset (återställ) > Reset
Defaults (återställ standardinställningar).

1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > Reset (återställ) > Factory
Reset (fabriksåterställning).
Obs! När du återställer fabriksåterställningarna tas inget innehåll bort från
SD-kortet och kamerans programvara påverkas inte.

ÅTERSTÄLLA ANSLUTNINGAR
Med det här alternativet rensas enhetsanslutningarna och kamerans
lösenord återställs. När du återställer anslutningarna måste du ansluta alla
dina enheter på nytt.
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > Connections (anslutningar) >
Reset Connections (återställ anslutningar).
ÅTERSTÄLLA KAMERATIPSEN
Vill du se kameratipsen igen? Gör så här för att se dem från början.
1. Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt.
2. Tryck på Preferences (inställningar) > Reset (återställ) > Reset
Camera Tips (återställ kameratips).
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ANVÄNDA THE FRAME
Med The Frame kan du fästa kameran på GoPro-fästen.
1. Släpp upp spärren och öppna luckan.
2

1

2. För in kameran. Se till att kameran sitter tätt emot den främre kanten
på The Frame.
3. Stäng luckan.
4. Lås haspen.

3

MONTERINGSUTRUSTNING
1. The Frame
2. Monteringsspänne
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3. Tumskruv
4. Böjda +
plana häftfästen
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FÄSTA KAMERAN PÅ FÄSTEN
När kameran sitter i The Frame kan du påbörja monteringen. Beroende på
vilket fäste du använder kan du antingen använda ett monteringsspänne
eller fästa The Frame direkt på själva fästet.

Montera GoPro
3. Fäst monteringsspännet på fästet.
a. Ta upp pluggen för monteringsspännet.
b. Skjut spännet på fästet tills det snäpper på plats.
c. Tryck pluggen nedåt tills den sitter tätt emot fästet.

I Monteringstips (sida 62) får du veta mer om hur du använder
häftfästen.
1. För ihop monteringsöglorna på The Frame med monteringsöglorna
på spännet.
2. Sätt fast The Frame på monteringsspännet med en tumskruv.

PROFFSTIPS: Du kan behålla kameran i The Frame även då den inte
är monterad. The Frame ger kameran lite extra skydd om du skulle råka
tappa den.
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MONTERINGSTIPS
Följ anvisningarna om du ska sätta fast häftfästen på hjälmar, fordon
och utrustning:
• Montera fästen minst 24 timmar före användning.
• Fästena ska endast fästas vid jämna ytor. De fastnar inte ordentligt på
porösa eller texturerade ytor.
• Tryck fast fästena ordentligt. Se till att häftfästet har full kontakt
med ytan.
• Använd endast på rena och torra ytor. Vax, olja, jord och annan smuts
minskar fästförmågan och du riskerar då att tappa kameran.
• Montera fästen i rumstempererad miljö. De fäster inte ordentligt om
de appliceras på en kall och fuktig yta eller i kall eller fuktig miljö.
• Kontrollera lokala lagar och föreskrifter för att försäkra dig om att
det är tillåtet att fästa en kamera på utrustning (t.ex. jaktutrustning).
Följ alltid lagar och föreskrifter som begränsar användning av
konsumentelektronik eller -kameror.

Montera GoPro
VARNING: Om du använder ett GoPro-hjälmfäste eller
en GoPro-rem ska du alltid välja en hjälm som uppfyller
gällande säkerhetsnormer.
Välj rätt hjälm för din sport eller aktivitet och se till att den
har rätt storlek och passform för dig. Kontrollera att hjälmen
är i gott skick och följ alltid tillverkarens anvisningar om
säker användning.
En hjälm som har utsatts för kraftiga slag eller stötar ska
bytas ut. Ingen hjälm kan skydda mot skada vid varje olycka.
Tänk på säkerheten.

ANVÄNDA GOPRO I OCH NÄRA VATTEN
HERO7 Silver är vattentät ned till 10 m med luckan stängd. Du behöver
inget extra hölje innan du dyker.
Obs! The Frame ger inte kameran ytterligare skydd mot vatten.
PROFFSTIPS: Använd kamerasnöre och Floaty (säljs separat) så att
kameran flyter om den skulle råka lossna från fästet. Mer information finns
på gopro.com.

VARNING: Undvik skador genom att inte använda snörning när
kameran monteras på en hjälm. Montera inte kameran direkt på
en skida eller snowboard.

Mer information om fästen finns på gopro.com.
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Ta bort luckan

Vid vissa tillfällen behöver du kanske ta bort kamerans lucka, till exempel
om du vill ladda den inuti The Frame.

SÄTTA TILLBAKA LUCKAN
1. Håll spärrknappen nedtryckt och dra ut fliken på luckan.
2. Tryck fast fliken på den lilla silverstaven.

VARNING: Ta endast bort luckan i torra och dammfria miljöer.
Kameran är inte vattentät när luckan är öppen eller har
tagits bort.

TA BORT LUCKAN
1. Håll spärrknappen nedtryckt och skjut upp luckan.
2. Dra av luckan.
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Batteriinformation

Följ tipsen nedan för att kameran ska fungera så bra som möjligt:

MAXIMERA BATTERITIDEN
Din HERO7 Silver har ett inbyggt batteri som inte kan tas ut. Ett
meddelande om lågt batteri visas på pekskärmen när batterinivån sjunker
under 10 procent.

• GoPro-kameran är vattentät ned till 10 m. Inget hölje krävs. Se till
att luckan är stängd innan du använder den i eller nära vatten, jord
eller sand.
• Se till att packningen är ren innan du stänger luckan. Gör rent
packningen med en trasa om det behövs.

Om batteriet tar slut (eller om SD-kortet är fullt) medan du spelar in video
avslutas inspelningen, videon sparas och kameran stängs av automatiskt.

• Kontrollera att GoPro är torr och ren innan du öppnar luckan. Skölj
kameran med vatten vid behov och torka den med en trasa.

Här är några förslag på vad du kan göra för att maximera batteritiden:

• Om sand eller smuts har torkat fast runt kamerans lucka kan du lägga
kameran i varmt kranvatten i 15 minuter. Skölj den sedan noggrant för
att få bort all smuts innan du öppnar luckan.
• Om kameran blir blöt bör du torka pekskärmen med en mjuk trasa så
att den känner av beröringen.
• För bästa ljudprestanda, skaka kameran eller blås i mikrofonen för att
ta bort vatten och smuts från mikrofonhålen. Blås inte in komprimerad
luft i mikrofonhålen. Detta kan skada de inre vattentäta delarna.
• Skölj kameran i sötvatten varje gång den har använts i saltvatten och
torka sedan av den med en mjuk trasa.
• Linsskyddet är tillverkat av extremt tåligt förstärkt glas, men kan ändå
repas eller spricka. Håll det rent med en mjuk, luddfri trasa.
PROFFSTIPS: Kontakta GoPro-supporten om du har frågor om underhåll.
Mer information finns på gopro.com/support.

• Inaktivera trådlösa anslutningar
• Använd följande inställningar:
• QuikCapture (snabbstart) (sida 21)
• Auto Power Off (stäng av automatiskt) (sida 52)
• Pekskärm (sida 53)
SPELA IN MEDAN KAMERAN ÄR ANSLUTEN TILL EN STRÖMKÄLLA
Med hjälp av USB-C-kabeln som följde med kameran kan du spela in video
och ta bilder medan kameran är ansluten till en USB-laddningsadapter,
en GoPro Supercharger, någon annan GoPro-laddare eller ett portabelt
strömpaket från GoPro. Perfekt för att spela in långa videor och händelser
med tidsfördröjning.
Batteriet laddas inte under inspelning, även om kameran är ansluten till ett
eluttag. Laddningen påbörjas när du avslutar inspelningen. Det går inte att
spela in samtidigt som kameran laddas via en dator.
Obs! Eftersom luckan är öppen är kameran inte vattentät när den laddas.
PROFFSTIPS: Ladda kameran helt innan du lägger undan den för att
maximera batteritiden.
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VARNING: Om en annan väggladdare än den från GoPro
används kan det skada kamerabatteriet och orsaka
batteriläckage eller brand. Med undantag för GoPro
Supercharger (säljs separat), bör du endast använda laddare
som är märkta med: Uteffekt 5 V, 1 A. Om du inte känner till
laddarens spänning och strömstyrka kan du ladda kameran via
en dator med den medföljande USB-kabeln.

FÖRVARING OCH HANTERING AV BATTERIER
HERO7 Silver är full av känsliga delar, bland annat batteriet. Undvik att
utsätta kameran för väldigt höga eller väldigt låga temperaturer. Mycket
höga eller låga temperaturer kan tillfälligt förkorta batteritiden eller få
kameran att tillfälligt sluta att fungera som den ska. Undvik kraftiga
variationer i temperatur eller luftfuktighet, eftersom kondens kan bildas på
eller inuti kameran.
Det inbyggda batteriet kan inte underhållas. Kontakta GoPros kundtjänst
för alla batterirelaterade frågor.
Torka inte kameran med någon extern värmekälla, t.ex. mikrovågsugn eller
hårtork. Skador på kameran eller batteriet som orsakats av kontakt med
vätska inuti kameran täcks inte av garantin.
Gör inga otillåtna ändringar på kameran. Det kan äventyra säkerheten,
regelefterlevnad och prestanda och göra garantin ogiltig.
VARNING: Undvik att tappa, plocka isär, öppna, krossa, böja,
deformera, punktera, strimla, bränna eller måla kameran eller
batteriet eller att placera dem i en mikrovågsugn. För inte in
främmande föremål i någon av öppningarna på kameran, t.ex.
USB-C-porten. Använd inte kameran om den har skadats,
t.ex. om den har spruckit, punkterats eller skadats av vatten.
Demontering eller punktering av det inbyggda batteriet kan
orsaka explosion eller brand.
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MIN GOPRO STARTAR INTE
Kontrollera att GoPro är laddad. Se Ladda batteriet (sida 8). Om det
inte går att ladda batteriet, försök att starta om kameran. Se Starta om
GoPro (sida 56).
MIN GOPRO REAGERAR INTE NÄR JAG TRYCKER PÅ KNAPPAR
Se Starta om GoPro (sida 56).
UPPSPELNINGEN PÅ MIN DATOR ÄR HACKIG
Hackande uppspelning beror oftast inte på ett filproblem. Om videon
hoppar beror det förmodligen på något av följande:
• Datorn fungerar inte med H.264-filer. Prova att hämta den
senaste versionen av Quik-appen för datorer kostnadsfritt på
gopro.com/apps.
• Datorn uppfyller inte minimikraven för den programvara du använder
för uppspelning.
JAG HAR GLÖMT ANVÄNDARNAMNET ELLER LÖSENORDET TILL
MIN KAMERA
Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt och tryck
på Preferences (inställningar) > Connections (anslutningar) > Camera
Info (kamerainformation).
JAG VET INTE VILKEN VERSION AV PROGRAMVARAN JAG HAR
Gå till Dashboard (instrumentpanelen) genom att dra nedåt och
tryck på Preferences (inställningar) > About (om) > Camera
Info (kamerainformation).
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Kundtjänst

JAG HITTAR INTE KAMERANS SERIENUMMER
Serienumret står på insidan av kamerans lucka. Du kan även hitta det
genom att dra nedåt för att gå till instrumentpanelen och trycka på
Preferences (inställningar) > About (om) > Camera Info
(kamerainformation).

GoPro är fast beslutna att ge bästa möjliga service. Kontakta GoProkundtjänsten via gopro.com/help.

Du hittar fler svar på vanliga frågor på gopro.com/help.

Varumärken
GoPro, HERO och deras respektive logotyper är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör GoPro, Inc. i USA och andra länder.
© 2018 GoPro, Inc. Med ensamrätt. Tillverkad i Kina. Hecho en China.
Patentinformation finns på gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3000
Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2,
81369 Munich, Germany.

Information om regler och föreskrifter
En fullständig lista över landcertifikat finns i Important Product + Safety
Instructions (viktiga produkt- och säkerhetsanvisningar) som levererades
med kameran. Du kan också gå in på gopro.com/help.
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