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Sơ lược về HERO7 Silver Sơ lược về HERO7 Silver
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Tìm hiểu cách sử dụng các phụ kiện đi kèm với sản phẩm GoPro. 
Xem Lắp ngàm cho GoPro (trang 59).
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1. Nút Shutter (Màn trập) 
2. Đèn báo trạng thái
3. Microphone
4. Nắp
5. Nút Latch Release  

(Mở chốt khóa)

6. Khe cắm thẻ microSD
7. Cổng USB-C 
8. Màn hình cảm ứng 
9. Loa

10. Nút Mode (Chế độ)  
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THẺ MICROSD 
Bạn sẽ cần dùng thẻ microSD (bán riêng) để lưu video và ảnh của 
mình. Sử dụng thương hiệu nào cũng được miễn đáp ứng các yêu 
cầu sau:

• microSD, microSDHC, hoặc microSDXC
• Class 10 hoặc thẻ tốc độ cao UHS-I
• Dung lượng lên đến 128GB

Để xem danh sách thẻ microSD đề xuất, hãy truy cập  
gopro.com/microsdcards.

Cảnh báo: Phải giữ tay sạch và khô ráo trước khi cắm thẻ SD. Xem 
hướng dẫn của nhà sản xuất để biết ngưỡng nhiệt độ chấp nhận 
đối với thẻ và các thông tin quan trọng khác. 

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Giữ thẻ SD luôn ở điều kiện tốt bằng cách 
thường xuyên định dạng lại. Thao tác này sẽ xóa tất cả nội dung 
trong thẻ, vì vậy, hãy nhớ lưu lại trước. 

1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm Preferences (Tùy chọn) > Reset (Đặt lại) > Format SD Card 

(Định dạng thẻ SD).
Để tìm hiểu cách lưu video và ảnh của bạn, hãy xem phần Chuyển 
phương tiện của bạn (trang 45).

Cài đặt camera của bạn Cài đặt camera của bạn

CÀI ĐẶT THẺ MICROSD CỦA BẠN
1. Giữ nút Latch Release (Mở chốt khóa) bên nắp hông, sau đó 

trượt để mở nắp. 

2. Tắt camera rồi lắp thẻ SD vào khe cắm thẻ, mặt có dán nhãn 
phải đối diện với cổng USB. 

Bạn có thể lấy thẻ ra bằng cách lấy móng tay ấn thẻ vào khe. 

https://gopro.com/help/articles/block/microSD-Card-Considerations
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SẠC PIN 
HERO7 Silver có pin gắn sẵn. Nhớ sạc đầy pin trước khi khởi hành. 

1. Giữ nút Latch Release (Mở chốt khóa) bên nắp hông, sau đó 
trượt để mở nắp.  

2. Kết nối camera của bạn với máy tính hoặc bộ sạc USB bằng cách 
sử dụng cáp USB-C đi kèm.  

Chỉ mất 2 giờ để sạc đầy pin. Đèn báo trạng thái của camera sẽ tắt 
sau khi sạc xong. Xem Thông tin pin (trang 68).

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Để quá trình sạc pin được nhanh nhất, hãy 
sử dụng GoPro Supercharger (bán riêng lẻ).

Cài đặt camera của bạn Cài đặt camera của bạn

CẬP NHẬT PHẦN MỀM CHO CAMERA CỦA BẠN 
Để có được các tính năng mới nhất và hiệu suất tốt nhất từ chiếc 
GoPro, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng phần mềm mới nhất. 

Cập nhật bằng Ứng dụng GoPro
1. Tải ứng dụng từ Kho ứng dụng Apple hoặc Google Play.
2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của ứng dụng để kết 

nối camera với thiết bị di động của bạn. Nếu có phần mềm 
cameramới, ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt. 

Cập nhật bằng Ứng dụng Quik dành cho máy tính
1. Tải xuống ứng dụng từ gopro.com/apps.
2. Kết nối camera với máy tính của bạn bằng cách sử dụng cáp 

USB-C đi kèm. Nếu có phần mềm camera mới, ứng dụng sẽ 
hướng dẫn bạn cách cài đặt. 

Cập nhật thủ công
1. Truy cập gopro.com/update.
2. Chọn HERO7 Silver từ danh sách camera. 
3. Chọn Cập nhật thủ công camera và làm theo hướng dẫn.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Bạn có muốn biết mình đang sử dụng 
phiên bản phần mềm nào không? Đây là nơi bạn có thể tìm ra lời 
giải đáp cho mình. 

1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm Preferences (Tùy chọn) > About (Giới thiệu) > camera Info 

(Thông tin camera).

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/update
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BẬT NGUỒN 
Ấn nút Mode (Chế độ) để bật HERO7 Silver của bạn.

TẮT NGUỒN 
Ấn và giữ nút mode (Chế độ) để tắt.

CẢNH BÁO: Thận trọng khi sử dụng GoPro và các phụ 
kiện cũng như các ngàm liên quan. Luôn để ý đến môi 
trường xung quanh để tránh làm tổn thương bản thân và 
người khác. 

Đảm bảo tuân thủ tất cả các luật tại địa phương bao gồm 
luật về quyền riêng tư, vốn có thể hạn chế việc ghi âm tại 
một số khu vực nhất định.

CHẾ ĐỘ CHỤP  
GoPro của bạn có ba chế độ ghi hình chính: Quay video, chụp ảnh 
và video tua nhanh thời gian.  

VIDEO

Thay đổi chế độ bằng cách vuốt sang trái hoặc phải đến chế độ 
bạn muốn.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Mặc dù chiếc GoPro có khả năng chống 
nước, xong màn hình cảm ứng không thể hoạt động dưới nước. 
Khi camera đã sẵn sàng, bạn có thể ấn nút Mode (Chế độ)  để 
chuyển chế độ. 

Tìm hiểu về GoPro của bạn Tìm hiểu về GoPro của bạn 

3 giây
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Tìm hiểu về GoPro của bạn Tìm hiểu về GoPro của bạn 

XOAY CAMERA 
Chiếc GoPro có thể dễ dàng xoay màn hình ngang và dọc khi chụp 
ảnh/quay phim. Đồng thời nó có thể quay video và chụp hình đúng 
hướng ngay cả khi bạn gắn ngược. Menu màn hình cảm ứng sẽ tự 
động điều chỉnh và phát lại nội dung theo đúng hướng.

Tính năng xoay bị khóa khi bạn ấn nút Shutter (Màn trập)  . Nếu 
bạn nghiêng camera trong khi quay, như khi ở trên tàu lượn siêu 
tốc, thì cảnh quay của bạn sẽ nghiêng theo. Bạn có thể quay lại mọi 
ngóc ngách và ngã rẽ.

Khóa chế độ xoay ngang 
Thao tác này sẽ khóa camera của bạn xoay ngang. Menu trên 
màn hình camera sẽ không thay đổi dù bạn xoay camera theo 
hướng dọc. 

1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm vào Tùy chọn > Màn hình cảm ứng > Khóa chế độ 

xoay ngang. 

Cảnh báo: Các video và ảnh được chụp theo hướng dọc khi 
bật Lanscape Lock (Khóa chế độ xoay ngang) sẽ phát lại theo 
chiều ngang.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Sử dụng Lanscape Lock (Khóa chế độ xoay 
ngang) để tránh vô tình phát video theo hướng dọc. Sẽ thật hoàn hảo 
nếu bạn đang sử dụng thân máy và lắp tay cầm.

MÀN HÌNH CHỤP ẢNH 
Màn hình này cho phép bạn toàn quyền truy cập vào cài đặt chụp 
ảnh của camera và cung cấp thông tin về GoPro của bạn. Phần cài 
đặt thể hiện khác nhau tùy theo chế độ. 

1H:36 100% 100%

4K

1. Chế độ camera
2. Thời gian quay phim/Ảnh còn lại
3. Tình trạng pin
4. Tùy chọn chụp ảnh

1
2

4

3
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Tìm hiểu về GoPro của bạn 

SỬ DỤNG MÀN HÌNH CẢM ỨNG 

Chạm
Chọn một mục, bật hoặc tắt cài đặt.

Vuốt sang Trái hoặc Phải
Chuyển giữa các chế độ quay video, chụp hình và 
chế độ tua nhanh thời gian.

Vuốt xuống từ mép màn hình
Mở Dashboard (Bảng điều khiển) khi camera của 
bạn đang ở hướng ngang.

Vuốt lên từ mép màn hình
Để xem video và hình ảnh trong Thư viện 
phương tiện. 

Ấn và giữ
Bật và điều chỉnh Exposure Control (Kiểm soát 
phơi sáng).

HERO7 Silver quay video HD với hai độ phân giải chuẩn: 1440p và 
1080p.

• 1440p: Sử dụng chiều cao khung hình tối đa để thu được càng 
nhiều đối tượng càng tốt. Lý tưởng cho ảnh selfie và cảnh quay 
POV (Cảnh quay hướng nhìn). Các vạch màu đen sẽ xuất hiện ở 
hai bên màn hình khi phát lại cảnh quay trên TV.

• 1080p: Cắt bớt một ít phần trên và dưới khung hình để cho phép 
bạn phát lại đoạn phim ở chế độ toàn màn hình trên TV.

THAY ĐỔI ĐỘ PHÂN GIẢI MẶC ĐỊNH CHO VIDEO 
Theo chế độ mặc định, chiếc GoPro của bạn quay phim ở độ phân giải 
1440p, nhưng cũng dễ dàng chuyển thành 1080p. 
1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm vào Preference (Tùy chọn) > Default (Mặc định) > Video 

Resolution (Độ phân giải video).

QUAY VIDEO
1. Vuốt bên trải hoặc phải để  . 

1H:36 100% 100%

4K

2. Ấn nút Shutter (Màn trập)  để bắt đầu quay. 
3. Ấn nút Shutter (Màn trập)  lần nữa để dừng quay.

Quay Video
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Cảnh báo: Màn hình sẽ chuyển sang trạng thái ngủ sau khi quay 
được 1 phút để tiết kiệm pin. Chạm vào màn hình để bật lại. Màn 
hình sẽ ở chế độ thức trong 10 giây trước khi chuyển sang trạng 
thái ngủ trở lại.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Bạn cũng có thể quay video bằng cách sử 
dụng khẩu lệnh. Xem Điều khiển GoPro bằng giọng nói của bạn 
(trang 35).

QUAY VIDEO 4K 
4K là độ phân giải video chất lượng cực cao giúp mang lại các cảnh 
quay chuyên nghiệp. 

1. Từ màn hình Video, chạm  . 

1H:36 100% 100%

4K

2. Ấn nút Shutter (Màn trập)  để bắt đầu quay.
3. Ấn nút Shutter (Màn trập)  lần nữa để dừng quay.

Cảnh báo: Theo dõi thời lượng pin của bạn khi quay ở chế độ 4K. 
Tính năng này sử dụng nhiều năng lượng hơn và sẽ tiêu hao pin của 
bạn nhanh hơn. 

Quay Video Quay Video

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Tập tin video 4K sẽ chiếm nhiều dung 
lượng trên thẻ SD của bạn. Cân nhắc sử dụng thẻ có dung lượng 
cao hơn nếu bạn dự định quay ở chế độ 4K. Đồng thời đảm bảo 
rằng điện thoại hoặc máy tính của bạn có thể hỗ trợ phát lại 4K 
trước khi quay.

QUAY CÁC CLIP NGẮN 
HERO7 Silver có thể quay các video clip ngắn một cách nhanh 
chóng và dễ dàng để lưu lại trên điện thoại của bạn và chia sẻ 
trên mạng xã hội. Đồng thời cũng thật hoàn hảo nếu bạn tạo 
QuikStories bằng ứng dụng GoPro. 

1. Từ màn hình Video, chạm  . 

1H:36 100% 100%

4K
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Quay Video

2. Ấn nút Shutter (Màn trập)  để bắt đầu quay. Một đường viền 
sẽ bắt đầu khoanh tròn màn hình nhằm báo hiệu thời lượng bạn 
còn có thể quay clip. 

Camera sẽ tự động dừng quay vào cuối clip. Bạn cũng có thể 
dừng quay bằng cách ấn nút Shutter (Màn trập)  trước khi 
clip kết thúc.

THAY ĐỔI ĐỘ DÀI CLIP 
Độ dài clip mặc định là 15 giây, nhưng thay vào đó bạn có thể đặt 
thời lượng clip này sang 30 giây 

1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm Preferences (Tùy chọn) > Defaults (Mặc định) > Clip Length 

(Độ dài clip).

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Có thể quay clip ở chế độ Slo-Mo hoặc 4K.

Quay Video

QUAY PHIM CHUYỂN ĐỘNG CHẬM 
HERO7 Silver cho phép bạn ghi lại hành động tại 60 khung hình mỗi 
giây (fps), sau đó phát lại ở tốc độ chuyển động chậm hơn 2 lần. 

1. Từ màn hình Video, chạm  .

1H:36 100% 100%

4K

2. Ấn nút Shutter (Màn trập)  để bắt đầu quay. 
3. Ấn nút Shutter (Màn trập)  lần nữa để dừng quay.

Cảnh báo: HERO7 Silver sẽ tự động tắt tính năng quay 4K đang bật 
khi bạn chuyển sang chế độ quay Slo-Mo. 

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Bạn có thể phát lại video đã quay tại chế 
độ Slo-Mo ở tốc độ chậm hơn 2 lần hoặc tốc độ bình thường. Xem 
Phát lại phương tiện của bạn (trang 39).



20 21

Quay Video

SỬ DỤNG CHẠM ĐỂ THU PHÓNG 
Chạm để thu phóng sẽ giúp bạn chụp cận cảnh. 

1. Từ màn hình Video, chạm  . 

1H:36 100% 100%

4K

2. Sử dụng thanh trượt để điều chỉnh mức độ bạn muốn thu 
phóng. Bạn cũng có thể điều chỉnh mức độ thu phóng khi 
đang quay. 

3. Chạm vào bất cứ đâu để thoát. Mức thu phóng sẽ bị khóa cho 
đến khi bạn điều chỉnh lại, hoặc chuyển sang chế độ chụp hay 
tắt camera. 

Cảnh báo: HERO7 Silver sẽ tự động tắt tính năng quay 4K và Slo-Mo 
khi bạn kích hoạt Chạm để thu phóng. 

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Bạn có thể phóng to để loại bỏ giao diện 
mắt cá xung quanh mép video của bạn. 

TÍNH NĂNG CHỐNG RUNG CHO VIDEO 
GoPro của bạn tự động ổn định cảnh quay để chống rung máy dù 
bạn dùng máy quay dạng tay cầm hay lắp vào thân. Tính năng này 
hoàn hảo giúp bạn quay các cảnh mượt mà như đi xe đạp, trượt 
băng, trượt tuyết và hơn thế nữa. 

QUAY VIDEO VỚI QUIKCAPTURE 
QuikCapture là tính năng nhanh nhất và dễ nhất giúp bạn bật 
GoPro và bắt đầu quay phim. Những gì bạn cần làm đơn giản chỉ là 
ấn một nút duy nhất. 

1. Khi camera đang tắt, chỉ cần ấn nút Shutter (Màn trập)  . 
2. Ấn lại nút Shutter (Màn trập)  để dừng quay và tắt camera. 

TẮT QUIKCAPTURE 
QuikCapture được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt đi.

1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm  .

Quay Video
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Cảnh báo: Nếu camera của bạn đã tắt hơn 12 giờ, quá trình khởi 
động và bắt đầu quay sẽ lâu hơn. Khi bạn quay xong, camera của 
bạn sẽ luôn ở chế độ sẵn sàng và sẽ khởi động ngay lập tức bất cứ 
khi nào bạn sử dụng QuikCapture trong 12 giờ tiếp theo. 

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Vì QuikCapture chỉ bật camera lên khi quay, 
nên đó là một tính năng tuyệt vời giúp kéo dài thời lượng pin.

THÊM THẺ HILIGHT 
Đánh dấu các khoảnh khắc bạn yêu thích trong video bằng cách ấn 
nút Mode (Chế độ)  trong khi quay hoặc khi phát lại. Thao tác này 
sẽ thêm Thẻ HiLight giúp tìm kiếm các khoảnh khắc dễ dàng hơn 
khi bạn đang xem cảnh quay, tạo video hoặc tìm một cảnh quay 
nào đó. 

Cảnh báo: QuikStories tìm kiếm các Thẻ HiLight khi tạo video. Tính 
năng này giúp bạn thêm tất cả các khoảnh khắc yêu thích vào câu 
chuyện của mình.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Bạn cũng có thể thêm thẻ HiLight bằng 
cách sử dụng ứng dụng GoPro hoặc nói “GoPro HiLight” khi bật tính 
năng điều khiển bằng giọng nói. 

Quay Video

HERO7 Silver chụp ảnh 10 MP với trường ảnh (FOV) rộng. Trường 
ảnh (FOV) rộng giúp bạn chụp được kích thước đối tượng rộng nhất 
có thể trong khung viền. 

CHỤP ẢNH ĐƠN
1. Vuốt sang phải để  .

999+ 100% 100%

2. Ấn vào nút Shutter (Màn trập)  để chụp ảnh.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Bạn có thể sử dụng ứng dụng GoPro để 
cắt ảnh của mình nếu bạn muốn loại bỏ giao diện mắt cá xung 
quanh mép khung viền. 

Chụp ảnh
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CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ CHỤP HẸN GIỜ 
Sử dụng chế độ hẹn giờ để chụp selfie, chụp nhóm, và nhiều tính 
năng khác.

1. Từ màn hình Ảnh, chạm  .

999+ 100% 100%

2. Chọn 3 giây (lý tưởng để chụp selfie) hoặc 10 giây (lý tưởng để 
chụp nhóm). 

10s

3s

Chụp ảnhChụp ảnh

CHỤP NHIỀU ẢNH LIÊN TỤC 
Ấn và giữ nút Shutter (Màn trập)  để chụp nhiều ảnh với tốc độ 
4 ảnh một giây. Thả nút để dừng chụp ảnh. 

CHỤP ẢNH LIÊN TỤC 
Chụp ảnh liên tục với tốc độ 15 ảnh 1 giây. Tính năng này hoàn hảo 
khi dùng để chụp lại các hành động nhanh. 

1. Từ màn hình Ảnh, chạm   .

999+ 100% 100%

2. Ấn vào nút Shutter (Màn trập)  để chụp ảnh liên tục.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Xem qua các ảnh chụp liên tục trong Thư 
viện đa phương tiện và chỉ lưu các ảnh đẹp nhất. Thao tác này sẽ 
giải phóng dung lượng cho thẻ SD của bạn. Xem Phát lại phương tiện 
của bạn (trang 39).
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SỬ DỤNG CHẠM ĐỂ THU PHÓNG
Chạm để thu phóng giúp bạn chụplại hành động ở góc nhìn 
gần hơn.

1. Tư màn hình Ảnh, chạm  .

999+ 100% 100%

2. Sử dụng thanh trượt để điều chỉnh mức độ bạn muốn 
thu phóng. 

Chụp ảnh

3. Ấn nút Shutter (Màn trập)  . Camera sẽ bắt đầu quá trình đếm 
ngược. Camera cũng sẽ phát ra âm báo (bíp) và đèn báo trạng 
thái phía trước cũng sẽ nhấp nháy. Âm báo và đèn trạng thái 
sẽ báo nhanh hơn khi thời gian đếm ngược gần hết (trước khi 
camera tự chụp). 

3

Cảnh báo: Chế độ chụp hẹn giờ sẽ bật cho đến khi bạn chạm vào 
để tắt.

Chụp ảnh



28 29

3. Chạm vào bất cứ đâu để thoát. Khóa mức thu phóng cho đến 
khi bạn điều chỉnh lại, hoặc chuyển sang chế độ chụp hay 
tắt camera. 

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Bạn có thể thiết lập cảnh quay của mình 
bằng cách sử dụng kết hợp bất kỳ tính năng Chụp ảnh liên tục, Chế 
độ chụp hẹn giờ và Chạm để thu phóng nào mà bạn muốn. 
 
DẢI TƯƠNG PHẢN ĐỘNG MỞ RỘNG 
Dải tương phản động mở rộng (WDR) là chế độ xử lý hình ảnh tiên 
tiến giúp chụp hình đẹp, sống động, ngay cả với những bức ảnh đầy 
thách thức kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối. HERO7 Silver tự động 
sử dụng WDR nhằm đem đến cho bạn bức ảnh đẹp nhất có thể trong 
mọi hoàn cảnh. 

Cảnh báo: WDR chỉ hỗ trợ khi bạn chụp ảnh đơn. Tính năng không 
áp dụng được với chế độ chụp ảnh liên tục.

Chụp ảnh

Video tua nhanh thời gian sẽ làm tăng tốc độ hành động bằng cách 
chụp một khung hình sau mỗi 0,5 giây. Khi được phát trở lại ở tốc 
độ bình thường, mọi thứ sẽ di chuyển nhanh hơn bình thường đến 
15 lần. 

CHỤP VIDEO TUA NHANH THỜI GIAN
1. Vuốt sang trái để  . 

2H:11 100% 100%

2. Ấn nút Shutter (Màn trập)  để bắt đầu quay. 
3. Ấn nút Shutter (Màn trập)  lần nữa để dừng quay.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Vì Video tua nhanh thời gian tăng tốc độ 
mọi thứ lên 15 lần, nên chỉ cần 5 phút bạn đã có thể quay lại được 
khoảng 20 giây của video.

Chụp Time Lapse  
(Chế độ tua nhanh thời gian)
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SỬ DỤNG CHẠM ĐỂ THU PHÓNG 
Chạm để thu phóng sẽ giúp bạn chụp cận cảnh.

1. Từ màn hình Time Lapse (Chế độ tua nhanh thời gian), 
chạm  . 

2H:11 100% 100%

2. Sử dụng thanh trượt để điều chỉnh mức độ bạn muốn 
thu phóng.

Chụp Time Lapse  
(Chế độ tua nhanh thời gian)

3. Chạm vào bất cứ đâu để thoát. Khóa tính năng mức độ thu 
phóng cho đến khi bạn điều chỉnh lại, chuyển sang chế độ chụp 
hoặc tắt camera. 

Cảnh báo: HERO7 Silver sẽ tự động tắt tính năng Chạm để thu 
phóng khi bạn đang quay video tua nhanh thời gian 4K.

Chụp Time Lapse  
(Chế độ tua nhanh thời gian)
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HERO7 Silver quét toàn bộ khung cảnh để chọn mức độ phơi 
sáng cho ảnh của bạn. Kiểm soát phơi sáng cho phép bạn quyết 
định xem có nên sử dụng một phần của ảnh để cài đặt phơi sáng 
hay không. 

Kiểm tra trước ảnh chụp trên màn hình cảm ứng của bạn. Thử điều 
chỉnh Kiểm soát phơi sáng nếu có các phần quá tối hoặc quá sáng. 

THIẾT LẬP KIỂM SOÁT PHƠI SÁNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHƠI 
SÁNG TỰ ĐỘNG 
Với tùy chọn này, camera sẽ tự động căn cứ mức phơi sáng trên khu 
vực bạn chọn.
Hãy tưởng tượng camera được lắp trên bảng điều khiển của bạn. Có 
thể bạn muốn cài đặt phơi sáng tùy thuộc vào cảnh bên ngoài ô tô 
thay vì bảng điều khiển. Điều này sẽ giúp cho các bức ảnh của bạn 
không bị quá chói (quá sáng).

1. Ấn vào màn hình cảm ứng cho đến khi một tập hợp dấu ngoặc 
có chấm ở giữa xuất hiện giữa màn hình. Đây là Spot Meter (Chế 
độ đo sáng điểm). Chế độ này sẽ căn cứ mức phơi sáng tại trung 
tâm của ảnh. 

2. Kéo các dấu ngoặc ra khỏi trung tâm nếu bạn muốn sử dụng 
một vùng khác của ảnh để cài đặt độ phơi sáng. (Bạn cũng có 
thể chạm vào khu vực đó thay vì kéo dấu ngoặc.) 

Kiểm soát phơi sáng

3. Kiểm tra màn hình để xem độ phơi sáng đã tối ưu chưa. Chạm 
vào  tại góc bên phải phía dưới. 

AUTO EXPOSURE

THIẾT LẬP KIỂM SOÁT PHƠI SÁNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG KHÓA 
HỆ THỐNG PHƠI SÁNG 
Với tùy chọn này, camera của bạn sẽ khóa hệ thống phơi sáng cho 
đến khi bạn hủy thao tác. 

Nếu bạn đang trượt tuyết vào một ngày nắng, bạn có thể thử dùng 
áo khoác che lên camera để khóa hệ thống phơi sáng. Thao tác này 
sẽ giúp các bức ảnh của bạn không bị thiếu sáng (quá tối) so với 
màu sáng của tuyết.

1. Ấn vào màn hình cho đến khi một tập hợp các dấu ngoặc có 
chấm ở giữa xuất hiện ở giữa màn hình. Đây là Spot Meter (Chế 
độ đo sáng điểm). Chế độ này sẽ căn cứ mức phơi sáng tại trung 
tâm của ảnh. 

2. Kéo các dấu ngoặc ra khỏi trung tâm nếu bạn muốn sử dụng 
một vùng khác của ảnh để cài đặt độ phơi sáng. (Bạn cũng có 
thể chạm vào khu vực đó thay vì kéo các dấu ngoặc.)

3. Chạm vào bên trong các dấu ngoặc để khóa chế độ phơi sáng.

Kiểm soát phơi sáng
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4. Kiểm tra màn hình để xem độ phơi sáng đã tối ưu chưa. Chạm 
vào  tại góc bên phải phía dưới để khóa lại.

LOCKED EXPOSURE

Tắt Kiểm soát phơi sáng 
Kiểm soát phơi sáng sẽ tự động tắt khi bạn chuyển chế độ chụp 
hoặc khởi động lại camera. Bạn cũng có thể tắt thủ công tính 
năng này. 
1. Ấn vào màn hình cảm ứng cho đến khí một khoảng trống xuất 

hiện ở giữa màn hình.
2. Chạm vào  tại góc bên trái phía dưới.

Cảnh báo: Sau khi hủy Kiểm soát phơi sáng, camera của bạn sẽ tự 
động quay lại sử dụng toàn bộ cảnh để cài đặt mức độ phơi sáng.

Kiểm soát phơi sáng

Điều khiển bằng giọng nói cho phép bạn dễ dàng rảnh tay điều 
khiển GoPro của mình. Tính năng này có ích khi bạn phải dùng tay 
để lái xe, trượt tuyết, và làm nhiều việc khác. Chỉ cần nói với GoPro 
về điều bạn muốn nó thực hiện.

BẬT VÀ TẮT ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI
1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm  để bật hoặc tắt Điều khiển bằng giọng nói.

Điều khiển GoPro bằng giọng nói của bạn
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DANH SÁCH KHẨU LỆNH 
Có hai dạng khẩu lệnh, Khẩu lệnh hành động và Khẩu lệnh chế độ 

Sử dụng Khẩu lệnh hành động. 
Các khẩu lệnh này giúp bạn chuyển chế độ khi đang di chuyển. Nếu 
bạn vừa quay xong video, bạn có thể nói “GoPro take a photo” để 
chụp ảnh mà không cần chuyển chế độ thủ công.

Khẩu lệnh hành động Mô tả

GoPro start recording Bắt đầu quay video.

GoPro HiLight Thêm Thẻ HiLight vào video của bạn 
trong khi quay.

GoPro stop recording Dừng quay video.

GoPro take a photo Chụp một ảnh đơn.

GoPro shoot burst Chụp nhiều ảnh liên tục.

GoPro start time lapse Bắt đầu quay video tua nhanh 
thời gian.

GoPro stop time lapse Dừng quay video tua nhanh thời gian.

GoPro turn off Tắt camera của bạn. 

Cảnh báo: Bạn có thể tắt GoPro bằng 
giọng nói của mình, nhưng bạn phải 
sử dụng nút Mode (Chế độ)  để 
bật tính năng này. 

Điều khiển GoPro bằng giọng nói của bạn

Sử dụng Khẩu lệnh chế độ 
Sử dụng khẩu lệnh chế độ để chuyển chế độ khi đang di chuyển. 
Sau đó nói, “GoPro Capture” hoặc ấn nút Shutter (Màn trập) để 
chụp ảnh. 

Khẩu lệnh chế độ Mô tả

GoPro Video mode Chuyển camera của bạn sang chế độ 
video (không quay video).

GoPro Photo mode Chuyển camera của bạn sang chế độ 
video (không chụp ảnh).

GoPro Burst mode Chuyển camera của bạn sang chế độ 
Chụp ảnh liên tục (không chụp ảnh 
liên tục).

GoPro Time Lapse mode Chuyển camera của bạn sang chế độ 
Video Tua nhanh thời gian (không 
quay video).

GoPro Capture Bắt đầu quay video hoặc chụp ảnh ở 
chế độ bạn đã chọn.

GoPro Stop Capture Dừng chụp ở chế độ Video và Time 
Lapse (Chế độ tua nhanh thời gian). 
Chế độ ảnh và Chụp ảnh liên tục tự 
dừng lại. 

Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang quay video hoặc time lapse 
(Chế độ tua nhanh thời gian), bạn phải dừng quay trước khi thử một 
khẩu lệnh mới. 

Điều khiển GoPro bằng giọng nói của bạn
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XEM DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC KHẨU LỆNH TRÊN CAMERA 
CỦA BẠN
1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm vào Tùy chọn > Điều khiển bằng giọng nói > Khẩu lệnh >.

THAY ĐỔI NGÔN NGỮ ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI
1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm Preferences (Tùy chọn) > Voice Control (Điều khiển bằng 

giọng nói) > Language (Ngôn ngữ).

Cảnh báo: Gió, tiếng ồn và khoảng cách có thể gây ảnh hưởng đến 
tính năng điều khiển bằng giọng nói trên camera của bạn. Giữ cho 
camera của bạn luôn sạch cũng như thường xuyên lau bụi để đạt 
hiệu suất tốt nhất.

Điều khiển GoPro bằng giọng nói của bạn

Vuốt lên để xem video, ảnh hoặc ảnh liên tục bạn đã chụp. Vuốt 
sang trái và phải để lật qua các tập tin khác trên thẻ SD.  

00:00 / 00:00 00:00 / 00:00

Thư viện phương tiện bao gồm các tùy chọn phát lại sau đây:

Tạm dừng phát lại

Tiếp tục phát lại

Xem tất cả nội dung phương tiện trên thẻ SD của bạn

Xóa tập tin khỏi thẻ SD của bạn

Phát lại ở tốc độ slo-mo/bình thường

Sử dụng thanh trượt để quét qua video, ảnh chụp liên tục và 
ảnh tua nhanh thời gian

Thêm/bỏ Thẻ HiLight

Phát lại phương tiện của bạn
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Điều chỉnh âm lượng phát lại

Chuyển đến xem ảnh trước đó hoặc ảnh tiếp theo trong một 
loạt các ảnh được chụp liên tục

Cảnh báo: Các tùy chọn phát lại sẽ thay đổi dựa trên loại phương 
tiện bạn đang xem. 

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Không hỗ trợ một số tùy chọn phát lại khi 
bạn cầm camera theo hướng dọc. Điều chỉnh các cài đặt khi cầm 
máy theo hướng ngang trước khi xoay camera của bạn. 

Phát lại phương tiện của bạn

SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ XEM THƯ VIỆN 
Chế độ xem thư viện cho phép bạn truy cập nhanh vào tất cả video 
và ảnh được lưu trữ trên thẻ SD của bạn. 

1. Từ màn hình phát lại, chạm  . 

00:10   

MEDIA (34)

2. Vuốt lên để xem nội dung trên máy. 
3. Chạm vào video hoặc ảnh để xem trong chế độ toàn màn hình.
4. Chạm  để thêm Thẻ HiLight. 
5. Chạm  để trở về màn hình phát lại.

Cảnh báo: Không hỗ trợ chế độ xem Thư viện khi bạn cầm camera 
theo hướng dọc. Đồng thời, thẻ SD càng chứa nhiều nội dung dữ 
liệu, thì càng mất nhiều thời gian để tải lên. 

Phát lại phương tiện của bạn
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Xóa nhiều tập tin
1. Chạm  . 
2. Chạm vào tất cả các tập tin bạn muốn xóa. Chạm vào tập tin lần 

nữa nếu bạn muốn bỏ chọn.
3. Chạm  để xóa các tập tin đã chọn.

XEM VIDEOS + ẢNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
1. Kết nối camera của bạn với ứng dụng GoPro. Để biết thêm chi 

tiết, xem Kết nối với ứng dụng GoPro (trang 43).
2. Sử dụng các điều khiển trên ứng dụng để phát lại, chỉnh sửa và 

chia sẻ video và ảnh của bạn.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Sử dụng ứng dụng GoPro để lấy ảnh tĩnh 
từ video, tạo video có thể chia sẻ ngắn từ cảnh quay đủ thời lượng, 
lưu phương tiện vào điện thoại của bạn và nhiều tính năng khác. 

XEM VIDEOS + ẢNH TRÊN MÁY TÍNH 
Để xem phương tiện của bạn trên máy tính, trước tiên bạn phải lưu 
tập tin vào máy tính. Để biết thêm chi tiết, xem Chuyển phương tiện 
của bạn (trang 45).

Phát lại phương tiện của bạn

Sử dụng ứng dụng GoPro dành cho thiết bị di động để điều khiển 
HERO7 Silver của bạn, chia sẻ video và ảnh khi đang di chuyển và tự 
động chuyển cảnh quay của bạn sang QuikStories, các video chất 
lượng được đồng bộ hóa với hiệu ứng và âm nhạc.

KẾT NỐI LẦN ĐẦU TIÊN
1. Tải ứng dụng GoPro từ Apple App Store hoặc Google Play.
2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của ứng dụng để kết nối 

camera của bạn. 
Cảnh báo với hệ điều hành iOS: Khi được gợi ý, hãy đảm bảo 
bạn cho phép thông báo từ ứng dụng GoPro để biết thời điểm 
QuikStory sẵn sàng. Xem Tạo QuikStory (trang 45).

SAU LẦN ĐẦU TIÊN 
Sau khi đã kết nối một lần, bạn có thể kết nối thông qua menu Kết 
nối của camera.

1. Nếu bạn chưa bật tính năng vô tuyến cho camera, hãy vuốt 
xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển). 

2. Chạm Preference (Tùy chọn) > Connection (Kết nối) > 
GoPro App.  

3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình trong ứng dụng GoPro để 
kết nối.

Kết nối với ứng dụng GoPro
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Kết nối với ứng dụng GoPro

CÀI ĐẶT TỐC ĐỘ KẾT NỐI 
GoPro của bạn được thiết lập sử dụng tần số Wi-Fi 5 GHz (khả dụng 
nhanh nhất) khi kết nối với các thiết bị di động khác.

Thay đổi tần số Wi-Fi sang 2,4 GHz nếu thiết bị hoặc khu vực của 
bạn không hỗ trợ 5 GHz.

1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm Preferences (Tùy chọn) > Connections (Kết nối) > Wi-Fi 

Band (Tần số Wi-Fi).

TẠO QUIKSTORY 
Bạn có thể thiết lập GoPro để tự động gửi video và hình ảnh đến 
điện thoại của bạn. Ứng dụng GoPro sẽ sử dụng video và hình ảnh 
để tạo QuikStories, các video được chỉnh sửa hoàn chỉnh với âm 
nhạc và hiệu ứng. 

1. Kết nối camera của bạn với ứng dụng GoPro. Xem Kết nối với 
ứng dụng GoPro (trang 43).

2. Vuốt xuống trên màn hình chính của ứng dụng. Ảnh chụp từ 
phiên gần đây nhất sẽ được sao chép sang điện thoại của bạn 
và chuyển thành một QuikStory. 

3. Ấn vào QuikStory của bạn để xem. Nếu bạn không có ứng dụng 
Quik, bạn sẽ được gợi ý cài đặt ứng dụng.

4. Chỉnh sửa mọi thứ theo ý bạn muốn tại ứng dụng Quik.
5. Lưu Quikstory hoặc chia sẻ ứng dụng với bạn bè.

Chuyển phương tiện của bạn
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CHUYỂN PHƯƠNG TIỆN CỦA BẠN ĐẾN MÁY TÍNH 
Bạn có thể sao chép video và ảnh của mình sang máy tính để phát 
lại và chỉnh sửa.

1. Đảm bảo máy tính của bạn đang vận hành phiên bản mới nhất 
của hệ điều hành.

2. Tải xuống và cài đặt Ứng dụng Quik dành cho máy tính 
từ gopro.com/apps.

3. Kết nối camera với máy tính của bạn bằng cách sử dụng cáp 
USB-C đi kèm. 

4. Mở camera của bạn lên và làm theo hướng dẫn trên màn hình 
trong ứng dụng Quik.

CHUYỂN TRỰC TIẾP TỪ THẺ SD
1. Tháo thẻ SD khỏi camera. 
2. Lắp thẻ này vào một đầu đọc thẻ SD hoặc bộ chuyển đổi.
3. Cắm đầu đọc thẻ vào cổng USB của máy tính hoặc lắp bộ chuyển 

đổi vào khe cắm thẻ SD.  
4. Sao chép các tập tin sang máy tính.

Chuyển phương tiện của bạn

TỰ ĐỘNG TẢI LÊN ĐÁM MÂY 
Đăng ký theo dõi GoPro Plus, bạn có thể tự động tải phương tiện 
của mình lên đám mây nơi bạn có thể xem, chỉnh sửa và chia sẻ 
phương tiện từ bất kỳ thiết bị nào. 

1. Đăng ký theo dõi GoPro Plus:
a. Tải ứng dụng GoPro về thiết bị của bạn từ Apple App Store 

hoặc Google Play.
b. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của ứng dụng để kết 

nối camera của bạn.
c. Nếu bạn đang kết nối lần đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn 

trên màn hình để đăng ký theo dõi GoPro Plus. Nếu không 
phải, hãy chạm  trên màn hình tùy chọn camera. 

2. Cắm camera của bạn vào ổ cắm điện. Tự động tải lên sẽ bắt đầu 
khi pin được sạc đầy.

Sau lần thiết lập đầu tiên, camera của bạn sẽ không cần phải kết 
nối với ứng dụng để bắt đầu Tự động tải lên. 

Cảnh báo: Tập tin gốc của bạn vẫn còn trên camera ngay cả sau khi 
bạn sao lưu chúng lên đám mây.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Nếu bạn đang lưu tập tin vào máy tính của 
mình, ứng dụng Quik dành cho máy tính sẽ tự động tải chúng lên 
tài khoản GoPro Plus của bạn.

Chuyển phương tiện của bạn

http://gopro.com/apps
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TẢI LÊN ĐÁM MÂY BẰNG THỦ CÔNG 
Chuyển nội dung của bạn lên đám mây mà không cần chờ camera 
sạc đầy. (GoPro của bạn vẫn phải được kết nối với ổ cắm điện.)

1. Đăng ký theo dõi GoPro Plus. Xem Tự động tải lên Đám mây 
(trang 47).

2. Cắm camera của bạn vào ổ cắm điện.
3. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
4. Chạm Preferences (Tùy chọn) > GoPro Plus > Manual Upload 

(Tải lên thủ công). 

TẮT TỰ ĐỘNG TẢI LÊN 
Bạn có thể bỏ chức năng tải lên của camera mỗi khi kết nối máy với 
ổ cắm điện và khi sạc đầy. 

1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm Preference (Tùy chọn) > GoPro Plus > Auto Upload 

(Tải lên tự động)
3. Chạm vào Tắt.

TRUY CẬP VÀO PHƯƠNG TIỆN TRÊN ĐÁM MÂY CỦA BẠN
1. Mở ứng dụng GoPro trên thiết bị của bạn.
2. Chạm  , và chọn tab Cloud (Đám mây) để xem, chỉnh sửa và 

chia sẻ nội dung của bạn.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Để tạo QuikStory bằng cách sử dụng 
phương tiện trên đám mây, chạm  , sau đó chọn GoPro Plus.

Chuyển phương tiện của bạn

KẾT NỐI VỚI MẠNG KHÔNG DÂY KHÁC
1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm Preferences (Tùy chọn)> GoPro Plus > Networks (Mạng).
3. Chọn một mạng. Mạng không thể bị ẩn hoặc không yêu cầu 

thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (ví dụ: mạng trong 
khách sạn).

4. Nhập mật khẩu nếu cần. 
5. Chạm  để lưu lại mạng. 

THAY ĐỔI TÙY CHỌN CHO GOPRO PLUS CỦA BẠN 
Quản lý cài đặt tự động tải lên, thiết lập mạng không dây và nhiều 
tính năng khác.
1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm Preferences (Tùy chọn)> GoPro Plus. 

Cảnh báo: Ứng dụng GoPro Plus sẽ có sẵn trong Tùy chọn của bạn 
sau khi bạn đăng ký.

Chuyển phương tiện của bạn
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SỬ DỤNG DASHBOARD (BẢNG ĐIỀU KHIỂN) 
Khi camera của bạn ở hướng ngang, vuốt xuống để truy cập 
Dashboard (Bảng điều khiển) và Preferences (Tùy chọn).

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

TÍNH NĂNG DASHBOARD (BẢNG ĐIỀU KHIỂN) 
Dashboard (Bảng điều khiển) cho phép bạn nhanh chóng bật và tắt 
các cài đặt sau đây:

Điều khiển bằng giọng nói

Âm báo camera

QuikCapture

Khóa màn hình

Tùy chỉnh GoPro của bạn Tùy chỉnh GoPro của bạn

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

TÌNH TRẠNG KẾT NỐI 
Kiểm tra phần đầu của Dashboard (Bảng điều khiển) để xem trạng 
thái kết nối của bạn. 

GPS đang bật (màu trắng)

GPS đang tắt (màu xám)

GPS không khả dụng (màu xám)

Camera được kết nối với ứng dụng GoPro (màu trắng)

Camera không được ghép nối với ứng dụng GoPro (màu xám) 

Camera không được kết nối với ứng dụng GoPro (màu xám)
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Tự động tải lên đã bật và sẵn sàng (màu trắng)

Tự động tải lên đã tắt (màu xám) 

Tự động tải lên đã bật, nhưng chưa sẵn sàng (màu xám)

CÀI ĐẶT TÙY CHỌN CỦA BẠN 
Chạm Preferences (Tùy chọn) để thiết lập GoPro theo cách 
bạn muốn. 

KẾT NỐI 
Bật kết nối không dây, kết nối thiết bị mới, cài đặt tần số Wi-Fi, và 
nhiều tính năng khác. Xem Kết nối với ứng dụng GoPro (trang 43) và 
Cài đặt tốc độ kết nối (trang 44). 

MẶC ĐỊNH 
Chọn Mode (Chế độ) mặc định (là chế độ mà GoPro chụp/quay ngay 
khi bạn bật lên bằng nút Mode (Chế độ)  ), Độ dài Clip ngắn và 
Độ phân giải video mặc định. 

Tùy chỉnh GoPro của bạn Tùy chỉnh GoPro của bạn

TỔNG QUAN 
Dưới đây là nơi bạn sẽ tìm thấy mọi thứ trong Cài đặt chung:

Âm lượng âm báo 
Chọn âm lượng lớn (theo mặc định), trung bình, nhỏ, hoặc tắt. Bạn 
có thể bật hoặc tắt âm lượng thiết lập tại đây bằng cách sử dụng Bảng 
điều khiển.

Tự động tắt máy 
Chọn 5 phút, 15 phút (theo mặc định), 30 phút, hoặc không 
thiết lập. 

Đèn LED 
Thiết lập đèn báo trạng thái chớp. Chọn All On (Bật tất cả) (theo 
mặc định), All Off (Tắt tất cả) và Front Off (Tắt phía trước). 

Thời gian và ngày tháng 
Sử dụng để điều chỉnh thủ công thời gian và ngày tháng. Tự động 
cập nhật cả hai khi bạn kết nối camera với ứng dụng GoPro hoặc 
ứng dụng Quik trên máy tính để bàn.

Định dạng ngày tháng 
Tự động thiết lập thủ công dựa trên ngôn ngữ bạn chọn khi thiết 
lập. Bạn cũng có thể thay đổi thủ công thiết lập tại đây. 
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Tùy chỉnh GoPro của bạn

ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI  
Chọn ngôn ngữ Điều khiển bằng giọng nói và xem toàn bộ danh sách 
khẩu lệnh. 

MÀN HÌNH CẢM ỨNG 
Bật Lanscape Lock (Khóa chế độ xoay ngang), thiết lập Screen 
Saver (Trình bảo vệ màn hình), và điều chỉnh độ sáng màn hình 
cảm ứng. 

Cảnh báo: Nút camera và Điều khiển bằng giọng nói vẫn hoạt động 
dù đã tắt màn hình. 

KHU VỰC
Bật GPS và thiết lập GoPro hoạt động trong khu vực của bạn. 

GPS 
Bật GPS để theo dõi tốc độ, khoảng cách của bạn và hơn thế 
nữa. Thêm nhãn hiệu suất tại ứng dụng GoPro để hiển thị tốc độ, 
quãng đường và độ cao bạn đạt được trong video của mình. Để 
biết thêm thông tin và độ tương thích của thiết bị di động, hãy truy 
cập gopro.com/telemetry. 

Ngôn ngữ 
Chọn ngôn ngữ hiển thị trên màn hình của bạn. 

Tùy chỉnh GoPro của bạn

Định dạng Video 
Chọn NTSC cho Bắc Mỹ hoặc PAL nếu bạn ở khu vực ngoài Bắc Mỹ. 
Định dạng phù hợp cho khu vực sẽ giúp bạn tránh hiện tượng nhấp 
nháy trên TV/HDTV khi bạn phát lại video đã quay trong nhà.

Quy định 
Xem tất cả các giấy chứng nhận cho camera của bạn.

GIỚI THIỆU 
Cập nhật GoPro của bạn, sau đó tìm tên, số sê-ri và phiên bản phần 
mềm cho camera của bạn.

KHÔI PHỤC 
Định dạng thẻ SD của bạn, khôi phục cài đặt mặc định của camera, 
khôi phục mẹo dành cho camera hoặc sử dụng khôi phục cài đặt 
gốc để xóa camera của bạn và khôi phục cài đặt gốc của camera.

https://gopro.com/help/articles/Block/How-to-Use-Gauges-in-Quik-for-Desktop
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Hiếm khi xuất hiện vấn đề, nhưng nếu có thì HERO7 Silver sẽ cho 
bạn biết. Dưới đây là một số thông điệp bạn có thể thấy.

NHIỆT ĐỘ CAO 
Biểu tượng Temperature (Nhiệt độ) sẽ hiển thị trên màn hình cảm 
ứng nếu camera của bạn trở nên quá nóng và cần làm mát. camera 
của bạn được thiết kế để nhận ra các thời điểm có nguy cơ bị quá 
nóng và sẽ tắt khi cần. Đơn giản chỉ cần đặt camera xuống và làm 
mát trước khi sử dụng trở lại. 

Cảnh báo: Nhiệt độ cao sẽ làm cho camera của bạn sử dụng nhiều 
năng lượng hơn và tiêu hao pin nhanh hơn.

SỬA CHỮA TẬP TIN 
HERO7 Silver sẽ tự động sửa các tập tin bị hỏng. Tập tin có thể bị 
hỏng nếu camera của bạn hết pin khi đang quay hoặc có sự cố xảy 
ra khi lưu tập tin. Biểu tượng File Repair (Sửa chữa tập tin) sẽ xuất 
hiện trên màn hình cảm ứng khi đang sửa chữa. Camera sẽ cho 
bạn biết thời điểm sửa chữa hoàn tất và liệu tập tin đã được sửa 
hay chưa. 

THẺ NHỚ ĐẦY 
Camera sẽ cho bạn biết thời điểm thẻ SD của bạn đã đầy. Bạn sẽ 
cần phải di chuyển hoặc xóa một vài tập tin nếu muốn tiếp tục quay.

Thông báo quan trọng

KHỞI ĐỘNG LẠI GOPRO 
Nếu camera của bạn không phản hồi, ấn và giữ nút Mode (Chế độ) 

 trong 10 giây. Thao tác này sẽ khởi động lại camera của bạn. Sẽ 
không gây ra thay đổi gì cho cài đặt của bạn.

KHÔI PHỤC MỌI CÀI ĐẶT VỀ MẶC ĐỊNH 
Tính năng này sẽ đặt lại mọi cài đặt của camera về mặc định, ngoại 
trừ tên camera và mật khẩu, Ngôn ngữ và Định dạng Video.

1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm Preferences (Tùy chọn) > Reset (Đặt lại) > Reset Defaults 

(Đặt lại về mặc định). 

ĐẶT LẠI KẾT NỐI 
Tính năng này sẽ xóa kết nối thiết bị của bạn và đặt lại mật khẩu cho 
camera. Đặt lại kết nối có nghĩa là bạn sẽ phải kết nối lại tất cả các 
thiế bị của mình.

1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm vào Preferences (Tùy chọn) > Connections (Kết nối) > 

Reset Connections (Đặt lại kết nối).

ĐẶT LẠI CÁC MẸO CAMERA 
Bạn muốn xem lại các mẹo camera? Đây là cách giúp bạn thấy tất cả 
các mẹo từ đầu.
1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm Preferences (Tùy chọn)> Reset (Đặt lại) > Reset Camera 

Tips (Đặt lại mẹo camera). 

Đặt lại camera của bạn



58 59

Đặt lại camera của bạn

KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC 
Tính năng này sẽ khôi phục mọi cài đặt gốc cho camera của bạn, 
xóa tất cả các kết nối thiết bị và hủy đăng ký camera của bạn khỏi 
GoPro Plus. Tính năng này hữu ích nếu bạn cho bạn bè mượn 
camera và muốn đặt lại mọi thứ về trạng thái ban đầu. 

1. Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển).
2. Chạm Preferences (Tùy chọn) > Reset (Đặt lại)> Factory Reset 

(Đặt lại cài đặt gốc). 

Cảnh báo: Khôi phục cài đặt gốc sẽ không xóa bất kỳ nội dung dữ 
liệu nào khỏi thẻ SD của bạn hoặc gây ảnh hưởng gì đến phần mềm 
của camera.

LINH KIỆN LẮP NHANH
1. The Frame
2. Khóa lắp nhanh 

 

3. Vít có tai vặn
4. Miếng dán chân đế ngàm 

cong + phẳng

4

1 2

3

Lắp ngàm cho GoPro
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SỬ DỤNG THE FRAME 
The Frame được dùng để gắn camera của bạn vào ngàm GoPro. 

1. Mở khóa chốt và mở nắp.
2. Lắp camera của bạn vào. Đảm bảo camera của bạn nằm ngang 

với mép trước của The Frame. 
3. Đóng nắp.
4. Khóa chốt. 

Lắp ngàm cho GoPro Lắp ngàm cho GoPro

GẮN CAMERA CỦA BẠN VÀO NGÀM 
Một khi đã gắn camera vào The Frame, bạn đã sẵn sàng để lắp vào 
ngàm. Tùy thuộc vào loại ngàm bạn sử dụng, bạn có thể sử dụng 
khóa lắp nhanh hoặc gắn trực tiếp The Frame vào ngàm. 

Xem Mẹo lắp ngàm (trang 63) để biết các mẹo sử dụng miếng dán 
chân đế ngàm.

1. Gắn lắp nhanh cầm tay trên khóa ngàm vào lắp nhanh cầm tay 
trên The Frame. 

2. Đảm bảo dùng vít có tai vặn để khóa lắp nhanh The Frame. 
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3. Gắn khóa lắp nhanh vào ngàm.
a. Bật chốt khóa lắp nhanh.
b. Trượt khóa vào ngàm cho đến khi khóa khớp vào vị trí.
c. Ấn chốt xuống sao cho chốt nằm ngang với khóa.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Bạn có thể muốn giữ camera của mình 
trong The Frame, ngay cả khi không lắp vào. The Frame sẽ hỗ trợ 
bảo vệ thêm cho camera của bạn phòng trường hợp bạn làm rơi. 

MẸO LẮP NGÀM 
Làm theo các hướng dẫn này khi gắn miếng dán chân đế vào mũ 
bảo hiểm, phương tiện đi lại và càng:

• Gắn ngàm vào trong ít nhất 24 giờ trước khi bạn sử dụng.
• Chỉ gắn các ngàm vào bề mặt nhẵn. Các ngàm sẽ không thể 

dính chặt vào bề mặt hoa văn hoặc xốp.
• Ấn mạnh các ngàm vào đúng vị trí. Đảm bảo miếng dán chân đế 

tiếp xúc hoàn toàn với bề mặt.
• Chỉ sử dụng các bề mặt khô ráo, sạch sẽ. Sáp, dầu, bụi bẩn hoặc 

các mảnh vụn khác sẽ làm suy yếu tính liên kết và bạn có thể 
đánh mất camera của mình.

• Gắn ngàm ở điều kiện nhiệt độ phòng. Các ngàm sẽ không thể 
dính chặt trong môi trường lạnh hoặc ẩm ướt hoặc trên bề mặt 
lạnh hoặc ẩm ướt.

• Kiểm tra các quy định và luật pháp tại các bang và địa phương 
để đảm bảo cho phép gắn camera vào thiết bị (như thiết bị đi 
săn). Luôn tuân thủ các quy định hạn chế người dùng sử dụng 
điện tử hoặc camera.

CẢNH BÁO: Để tránh chấn thương, không sử dụng dây 
buộc khi lắp camera vào mũ bảo hiểm. Không lắp camera 
trực tiếp trên ván trượt hoặc ván trượt tuyết.

Để biết thêm thông tin về việc lắp đặt, hãy truy cập gopro.com.

Lắp ngàm cho GoPro

http://gopro.com
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CẢNH BÁO: Luôn sử dụng mũ bảo hiểm đáp ứng các tiêu 
chuẩn an toàn hiện hành nếu bạn đang sử dụng ngàm mũ 
bảo hiểm hoặc dây đeo của GoPro. 

Chọn mũ bảo hiểm phù hợp với môn thể thao hoặc hoạt 
động bạn chơi và đảm bảo mũ có kích cỡ phù hợp với bạn. 
Kiểm tra xem mũ bảo hiểm của bạn có ở trạng thái tốt hay 
không và phải luôn tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất 
về sử dụng an toàn. 

Thay thế bất kỳ loại mũ bảo hiểm nào có thể chịu được 
va đập cao. Không loại mũ bảo hiểm có thể bảo vệ chống 
thương tích trong mọi tai nạn. Hãy giữ an toàn.

SỬ DỤNG GOPRO Ở TRONG NƯỚC + GẦN NƯỚC 
HERO7 Silver chống thấm nước đến 10 m khi đóng nắp. Bạn không 
cần phải gắn thêm vỏ lặn trước khi lặn xuống nước. 

Cảnh báo: The Frame không hỗ trợ thêm chức năng bảo vệ chống 
thấm nước.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Sử dụng một miếng dán có dây cột và 
Floaty (được bán riêng) để giữ cho camera của bạn nổi phòng 
trường hợp máy rơi ra khỏi ngàm. Để biết thêm thông tin, hãy truy 
cập gopro.com. 

Lắp ngàm cho GoPro

Sẽ có những thời điểm bạn cần phải tháo nắp camera của mình. 
Bạn phải làm điều này nếu muốn sạc máy trong lúc gắn với 
The Frame. 

CẢNH BÁO: Chỉ tháo nắp trong môi trường khô ráo, 
không bụi. Camera không thể chống nước khi bạn mở 
hoặc tháo nắp. 

THÁO NẮP
1. Giữ nút Latch Release (Mở chốt khóa) và trượt mở nắp.
2. Kéo nắp ra. 

Tháo nắp

http://gopro.com
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GẮN NẮP TRỞ LẠI
1. Giữ nút Latch Release (Mở chốt khóa) và kéo chốt trên nắp ra.
2. Ấn chốt trên thanh bạc nhỏ.

Tháo nắp

Làm theo các mẹo sau đây để camera đạt hiệu suất tốt nhất:

• GoPro của bạn chống nước đến 10 m, không cần gắn thêm vỏ. 
Đảm bảo bạn đóng nắp trước khi sử dụng máy trong nước hoặc 
gần nước, bụi bẩn hoặc cát. 

• Trước khi đóng nắp, đảm bảo không có mảnh vụn trên vòng 
đệm. Sử dụng vải để lau vòng đệm nếu cần.

• Đảm bảo GoPro của bạn được khô ráo và sạch sẽ trước khi mở 
nắp. Rửa camera bằng nước sạch và lau khô bằng vải nếu cần.

• Nếu cát hoặc mảnh vụn cứng bám xung quanh nắp, hãy ngâm 
camera của bạn trong nước máy ấm trong vòng 15 phút và 
sau đó rửa sạch hoàn toàn để loại bỏ các mảnh vụn trước khi 
mở nắp.

• Nếu camera của bạn bị ướt, hãy lau khô màn hình cảm ứng bằng 
một miếng vải mềm để máy ghi nhận bạn đã tiếp xúc màn hình. 

• Để có hiệu suất âm thanh tốt nhất, hãy lắc camera của bạn hoặc 
thổi vào mic để loại bỏ nước và các mảnh vụn khỏi lỗ mic. Không 
sử dụng máy nén khí để thổi vào các lỗ mic. Điều này có thể làm 
hỏng màng chống thấm bên trong.

• Sau mỗi lần sử dụng nước muối, hãy rửa lại camera bằng nước 
sạch và lau khô bằng vải mềm.

• Nắp ống kính được làm từ kính cường lực có độ cứng cao, nhưng 
nó vẫn có thể bị xước hoặc nứt. Dùng vải mềm, không xơ để lau 
sạch nắp. 

Mẹo chuyên nghiệp: Liên hệ GoPro Support để đặt câu hỏi về bảo 
dưỡng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập gopro.com/support. 

Bảo dưỡng

http://gopro.com/support
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TỐI ĐA HÓA THỜI LƯỢNG PIN 
HERO7 Silver của bạn có pin gắn sẵn không thể tháo rời. Bạn sẽ 
nhận được thông báo pin yếu trên màn hình cảm ứng khi pin giảm 
xuống dưới 10%. 

Nếu hết pin (hoặc thẻ SD của bạn đã đầy) trong khi quay video, 
camera của bạn sẽ dừng quay, lưu video và tự tắt.

Dưới đây là một số gợi ý bạn có thể làm để tối đa hóa thời lượng pin:

• Tắt kết nối không dây
• Sử dụng cài đặt sau đây:

•  QuikCapture (trang 21)
•  Tự động tắt máy (trang 53)
•  Màn hình cảm ứng (trang 54)

QUAY PHIM KHI ĐƯỢC CẮM VÀO NGUỒN ĐIỆN 
Bạn có thể sử dụng cáp USB-C đi kèm với camera của bạn để quay 
video và ảnh trong khi gắn camera của bạn vào bộ sạc USB, GoPro 
Supercharger, bộ sạc GoPro khác hoặc GoPro Portable Power Pack. 
Điều này càng hoàn hảo cho việc quay video dài và các sự kiện tua 
nhanh thời gian.

Mặc dù bạn đã cắm sạc camera, pin cũng sẽ không được sạc trong 
khi quay. Pin sẽ bắt đầu sạc khi bạn dừng quay. Bạn không thể quay 
khi đang sạc với máy tính.

Cảnh báo: Bởi vì bạn mở nắp, camera của bạn sẽ không chống nước 
khi sạc.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Sạc đầy pin của camera trước khi đem cất để 
kéo dài thời lượng pin. 

Thông tin Pin

CẢNH BÁO: Sử dụng bộ sạc tường không phải của 
GoPro có thể gây hỏng pin camera của bạn và có thể 
dẫn đến cháy hoặc rò rỉ. Ngoại trừ GoPro Supercharger 
(được bán riêng), chỉ sử dụng các bộ sạc được đánh 
dấu sau: Output 5V 1A. Nếu bạn không biết điện áp và 
cường độ dòng điện của bộ sạc, hãy sử dụng cáp USB đi 
kèm để nối sạc camera với máy tính.

LƯU TRỮ PIN + XỬ LÝ 
HERO7 Silver có đầy các bộ phận dễ hỏng, bao gồm cả pin. Tránh 
để camera của bạn tiếp xúc với nhiệt độ quá nóng hoặc lạnh. 
Nhiệt độ khắc nghiệt có thể rút ngắn thời lượng pin hoặc làm cho 
camera của bạn tạm thời ngưng hoạt động bình thường. Tránh 
thay đổi nhiệt độ hoặc độ ẩm đột ngột, vì hơi nước có thể hình 
thành bên trên hoặc bên trong camera.

Pin gắn sẵn không thể tự bảo dưỡng. Liên hệ với dịch vụ chăm sóc 
khách hàng của GoPro. 

Không làm khô camera của bạn bằng nguồn nhiệt bên ngoài như lò 
vi sóng hoặc máy sấy tóc. Không bảo hành đối với camera hoặc pin 
hư hỏng do tiếp xúc với chất lỏng bên trong máy.

Không được tự ý thay đổi bên trong camera. Làm như vậy có thể 
gây ảnh hưởng đến độ an toàn, tuân thủ quy định, hiệu suất và có 
thể làm mất hiệu lực bảo hành. 

Thông tin Pin
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CẢNH BÁO: Không thả rơi, tháo rời, mở, đập, uốn cong, 
làm biến dạng, đục lỗ, cắt nhỏ, cho vào lò vi sóng, đốt 
cháy hoặc sơn phết lên camera hoặc pin của bạn. Không 
được cho các vật lạ vào bất kỳ khe hở nào trên camera, 
chẳng hạn như Cổng USB-C. Không sử dụng camera 
trong các trường hợp hư hỏng như bị nứt, thủng, hoặc 
bị ướt nước. Tháo hoặc đục lỗ pin tích hợp có thể gây nổ 
hoặc hỏa hoạn.

Thông tin Pin

GOPRO CỦA TÔI KHÔNG LÊN NGUỒN 
Đảm bảo đã sạc đầy GoPro. Xem Sạc pin (trang 8). Nếu giải pháp sạc 
pin không đem lại hiệu quả, hãy thử khởi động lại camera. Xem Khởi 
động lại GoPro (trang 57).

GOPRO KHÔNG PHẢN HỒI KHI TÔI ẤN NÚT 
Xem Khởi động lại GoPro (trang 57).

HÌNH ẢNH BỊ NHẢY GIẬT KHI PHÁT LẠI TRÊN MÁY TÍNH 
Vấn đề hình ảnh bị nhảy giật khi phát lại thường không phải do lỗi 
của tập tin. Nếu hình ảnh/đoạn phim bị nhảy có thể là do một trong 
những nguyên nhân dưới đây:
• Máy tính không hoạt động với các tập tin H.264. Hãy thử tải 

xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng Quik dành cho máy 
tính miễn phí tại gopro.com/apps.

• Máy tính của bạn không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu của 
phần mềm mà bạn đang sử dụng để phát lại.

TÔI QUÊN TÊN NGƯỜI DÙNG HOẶC MẬT KHẨU CỦA CAMERA 
Trượt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển), sau đó 
ấn Preference (Tùy chọn) > Connections (Kết nối) > Camera Info 
(Thông tin camera). 

TÔI KHÔNG BIẾT PHIÊN BẢN PHẦN MỀM MÌNH ĐANG DÙNG 
LÀ GÌ 
Vuốt xuống để truy cập Dashboard (Bảng điều khiển) > About 
(Giới thiệu) > Camera Info (Thông tin camera). 

Xử lý sự cố

http://gopro.com/apps
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Xử lý sự cố

TÔI KHÔNG THỂ TÌM THẤY SỐ SÊ-RI CỦA CAMERA 
Số seri được in bên trong nắp camera của bạn. Bạn cũng có thể 
tìm thấy số seri bằng cách vuốt xuống để truy cập Dashboard 
(Bảng điều khiển), sau đó chạm Preferences (Tùy chọn) > About 
(Giới thiệu) > Camera Info (Thông tin camera).

Để có thêm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, xem  
gopro.com/help.

GoPro được thiết kế chuyên dụng để cung cấp dịch vụ tốt nhất có 
thể. Để tiếp cận Bộ phận hỗ trợ khách hàng của GoPro, hãy truy 
cập gopro.com/help.

GoPro, HERO và các logo tương ứng đều là thương hiệu hoặc 
thương hiệu đã đăng ký của GoPro, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc 
gia khác. © 2018 GoPro, Inc. Bảo lưu mọi quyền. Sản xuất tại 
Trung Quốc. Sản xuất tại Trung Quốc. Để biết thêm thông tin 
về bằng sáng chế, hãy truy cập gopro.com/patents. GoPro, 
Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, 
Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

Để xem danh sách đầy đủ các chứng nhận quốc gia, hãy tham khảo 
Hướng dẫn sản phẩm + An toàn quan trọng đính kèm với camera 
của bạn hoặc truy cập gopro.com/help.

Bộ phận hỗ trợ khách hàng

Thương hiệu

Thông tin quy định

130-27419-000 REVB

http://gopro.com/help
http://gopro.com/help
http://gopro.com/patents
http://gopro.com/help

