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Inilah HERO7 White Anda Inilah HERO7 White Anda
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Pelajari cara menggunakan aksesori yang melengkapi GoPro Anda. Lihat 
Memasang GoPro (halaman 55).
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1. Tombol Rana 

2. Lampu Status

3. Mikrofon

4. Pintu

5. Tombol Lepas Kancing

6. Slot Kartu microSD

7. Port USB-C 

8. Layar Sentuh 

9. Speaker

10. Tombol Mode  
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KARTU MICROSD 
Anda memerlukan kartu microSD (dijual terpisah) untuk menyimpan  
video dan foto. Gunakan kartu dengan merek yang memenuhi  
persyaratan berikut:

• microSD, microSDHC, atau microSDXC

• Golongan Kelas 10 atau UHS-I

• Kapasitas hingga 128 GB

Untuk melihat daftar kartu microSD yang direkomendasikan, kunjungi 
gopro.com/microsdcards.

Pengingat: Pastikan tangan Anda bersih dan kering sebelum memegang 
kartu SD. Periksa panduan produsen untuk melihat rentang suhu yang 
dapat diterima oleh kartu dan informasi penting lainnya. 

KIAT PRO: Jaga agar kartu SD Anda tetap dalam kondisi yang baik 
dengan rutin memformatnya. Pemformatan akan menghapus semua 
media Anda, jadi pastikan untuk menyimpannya terlebih dahulu. 

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > Reset (Atur Ulang) > Format SD Card 
(Format Kartu SD).

Untuk mempelajari cara menyimpan video dan foto, lihat Mentransfer 
Media (halaman 41).

Menyiapkan Kamera Menyiapkan Kamera

MEMASANG KARTU MICROSD

1. Tahan tombol Lepas Kancing pada pintu samping, lalu geser pintu 
hingga terbuka. 

2. Saat kamera masih mati, masukkan kartu SD ke slot kartu dengan label 
menghadap ke port USB. 

Anda dapat mengeluarkan kartu dengan menekannya ke dalam slot 
menggunakan kuku jari. 

https://gopro.com/help/articles/block/microSD-Card-Considerations
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MENGISI DAYA BATERAI 
HERO7 White Anda memiliki baterai yang tertanam di dalamnya. Pastikan 
baterai terisi penuh sebelum Anda melakukan petualangan. 

1. Tahan tombol Lepas Kancing pada pintu samping, lalu geser pintu 
hingga terbuka.  

2. Hubungkan kamera ke komputer atau pengisi daya USB lainnya 
menggunakan kabel USB-C yang diberikan.  

Membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mengisi penuh baterai. Cahaya 
status kamera akan mati jika baterai sudah terisi penuh. Lihat Informasi 
Baterai (halaman 64).

KIAT PRO: Untuk pengisian daya tercepat, gunakan Supercharger GoPro 
(dijual terpisah).

Menyiapkan Kamera Menyiapkan Kamera

MEMPERBARUI PERANGKAT LUNAK KAMERA ANDA 
Pastikan kamera Anda selalu menggunakan perangkat lunak terbaru untuk 
mendapatkan fitur terkini serta kinerja terbaik dari GoPro Anda. 

Memperbarui dengan Aplikasi GoPro

1. Unduh aplikasi dari Apple App Store atau Google Play.

2. Ikuti petunjuk aplikasi di layar untuk menghubungkan kamera ke 
perangkat seluler Anda. Jika perangkat lunak kamera baru tersedia, 
aplikasi akan memberitahukan cara untuk menginstalnya. 

Memperbarui dengan Aplikasi Quik Komputer

1. Unduh aplikasi dari gopro.com/apps.

2. Hubungkan kamera ke komputer menggunakan kabel USB-C yang 
disertakan. Jika perangkat lunak kamera baru tersedia, aplikasi akan 
memberitahukan cara untuk menginstalnya. 

Memperbarui Secara Manual

1. Kunjungi gopro.com/update.

2. Pilih HERO7 White dari daftar kamera. 

3. Pilih Update your camera manually (Perbarui kamera secara manual) 
dan ikuti petunjuknya.

KIAT PRO: Ingin mengetahui versi perangkat lunak yang Anda gunakan? 
Begini cara mengetahuinya. 

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > About (Tentang) > Camera Info  
(Info Kamera).

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/update
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MENYALAKAN 
Tekan tombol Mode untuk menyalakan HERO7 White.

MEMATIKAN 
Tekan dan tahan tombol Mode untuk mematikannya.

3s

PERINGATAN: Berhati-hatilah saat menggunakan GoPro dan 
dudukan serta aksesori terkaitnya. Waspadalah selalu dengan 
keadaan sekitar untuk menghindari terjadinya cedera pada diri 
sendiri dan orang lain. 

Pastikan untuk mematuhi semua peraturan setempat termasuk 
semua undang-undang privasi, yang mungkin dapat membatasi 
aktivitas merekam di area tertentu.

MODE PENGAMBILAN  
GoPro Anda memiliki tiga mode pengambilan utama: Video, Photo (Foto), 
dan Time Lapse Video (Video Selang Waktu). 

VIDEO

Ubah mode dengan mengusap ke kiri atau ke kanan ke mode yang  
Anda mau.

KIAT PRO: Meskipun GoPro Anda kedap air, layar sentuhnya tidak akan 
bekerja di dalam air. Saat kamera menyala, Anda dapat menekan tombol 
Mode  untuk beralih mode. 

Mengenal GoPro Anda Mengenal GoPro Anda 
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Mengenal GoPro Anda Mengenal GoPro Anda 

ORIENTASI KAMERA 
GoPro Anda dapat dialihkan dengan mudah antara jepretan lanskap dan 
potret. GoPro juga merekam video dan mengambil foto tegak ke atas 
meskipun dipasang menghadap bawah. Menu layar sentuh akan otomatis 
disesuaikan dan media akan diputar menghadap atas.

Orientasi akan dikunci saat Anda menekan tombol Rana . Jika kamera 
miring saat merekam, seperti saat menaiki roller coaster, potongan film 
juga akan miring seperti itu. Anda dapat menangkap setiap momennya.

Landscape Lock (Kunci Lanskap) 
Menu ini mengunci kamera Anda ke dalam orientasi lanskap. Menu kamera 
di layar tidak akan berubah jika Anda memutar kamera ke orientasi potret. 

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > Touch Screen (Layar Sentuh) > 
Landscape Lock (Kunci Lanskap). 

Pengingat: Video dan foto yang diambil dalam orientasi potret saat menu 
Kunci Lanskap aktif akan selalu diputar menghadap bawah.

KIAT PRO: Gunakan Kunci Lanskap untuk menjaga agar video tidak dimulai 
dalam orientasi potret secara tidak disengaja. Orientasi ini paling cocok saat 
Anda menggunakan dudukan badan dan dudukan yang dipegang.

LAYAR JEPRETAN 
Layar ini memberikan akses lengkap terhadap pengaturan jepretan 
kamera dan memberikan informasi tentang GoPro Anda. Pengaturan yang 
ditampilkan bervariasi berdasarkan modenya. 

1H:36 100% 100%

1. Mode Kamera

2. Sisa Waktu Perekaman/Foto

3. Status Baterai

4. Opsi Jepretan

1

2

4

3
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Mengenal GoPro Anda 

MENGGUNAKAN LAYAR SENTUH

Ketuk
Memilih item, menyalakan atau  
mematikan pengaturan.

Usap ke Kiri atau ke Kanan
Beralih antara mode Video, Photo (Foto), dan Time 
Lapse (Selang Waktu).

Usap Ke Bawah Dari Tepi Layar
Buka Dashboard (Dasbor) saat kamera berada dalam 
orientasi lanskap.

Usap Ke Atas Dari Tepi Layar
Lihat video dan foto Anda dalam Media Gallery 
(Galeri Media). 

Tekan dan Tahan
Aktifkan dan sesuaikan Kontrol Eksposur.

HERO7 White merekam video HD dalam dua resolusi standar: 1440p 
dan 1080p.

• 1440p: Menggunakan tinggi bingkai maksimum agar dapat merekam 
sebanyak mungkin objek. Cocok untuk selfie dan rekaman POV. 
Bilah hitam akan muncul di kedua sisi layar saat memutar rekaman di 
TV Anda.

• 1080p: Memangkas sedikit bagian atas dan bawah bingkai agar dapat 
diputar dalam layar penuh di TV Anda.

MENGUBAH RESOLUSI VIDEO DEFAULT 
GoPro Anda diatur untuk merekam dalam 1440p secara default, tetapi 
pengaturan ini dapat dengan mudah diubah ke 1080p. 

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > Defaults (Default) > Video 
Resolution (Resolusi Video).

MEREKAM VIDEO

1. Usap ke kiri atau kanan untuk . 

1H:36 100% 100%

2. Tekan tombol Rana  untuk mulai merekam. 

3. Tekan tombol Rana  lagi untuk berhenti merekam.

Merekam Video
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Merekam Video

Pengingat: Layar akan tidur setelah merekam selama 1 menit untuk 
menghemat daya. Ketuk layar untuk menyalakannya lagi. Perlu waktu  
10 detik sebelum layar kembali tidur.

KIAT PRO: Anda juga dapat merekam video menggunakan perintah 
suara. Lihat Mengontrol GoPro dengan Suara (halaman 32).

MEREKAM KLIP PENDEK 
HERO7 White dapat merekam klip video pendek yang cepat dan mudah 
disimpan di ponsel dan dibagikan ke media sosial. Juga cocok untuk 
membuat QuikStories dengan aplikasi GoPro. 

1. Dari layar Video, ketuk . 

1H:36 100% 100%

Merekam Video

2. Tekan tombol Rana  untuk mulai merekam. Layar akan mulai 
dikelilingi oleh sebuah batas untuk menunjukkan berapa banyak waktu 
tersisa dalam klip Anda. 

Kamera Anda akan otomatis berhenti merekam di akhir klip. Anda juga 
dapat berhenti merekam dengan menekan tombol Rana  sebelum 
klip selesai. 

MENGUBAH PANJANG KLIP 
Panjang klip default adalah 15 detik, namun Anda dapat mengaturnya agar 
dapat merekam klip sepanjang 30 detik. 

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > Defaults (Default) > Clip Length 
(Panjang Klip).

KIAT PRO: Klip dapat direkam dalam kecepatan normal atau  
Gerak Lambat.
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Merekam Video

MEREKAM DALAM GERAK LAMBAT 
HERO7 White memungkinkan Anda merekam aksi dalam 60 bingkai per 
detik (fps), lalu memutarnya kembali 2x lebih lambat. 

1. Dari layar Video, ketuk .

1H:36 100% 100%

2. Tekan tombol Rana  untuk mulai merekam. 

3. Tekan tombol Rana  lagi untuk berhenti merekam.

KIAT PRO: Anda dapat memutar kembali video yang telah direkam dalam 
Slo-Mo dengan kecepatan 2x lebih lambat atau dengan kecepatan normal. 
Lihat Memutar Kembali Media Anda (halaman 36).

Merekam Video

MENGGUNAKAN ZOOM SENTUH 
Zoom Sentuh membantu Anda menjepret aksi dengan lebih dekat. 

1. Dari layar Video, ketuk . 

1H:36 100% 100%

2. Gunakan penggeser untuk memilih seberapa besar Anda ingin 
memperbesar. Anda juga dapat menyesuaikan pembesaran  
saat merekam. 

3. Ketuk di mana saja untuk keluar. Tingkat pembesaran dikunci 
hingga Anda menyesuaikannya lagi, beralih mode penjepretan, atau 
mematikan kamera. 
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Pengingat: HERO7 White akan otomatis mematikan Gerak Lambat ketika 
Anda mengaktifkan Zoom Sentuh. 

KIAT PRO: Anda dapat memperbesar untuk membantu menghilangkan 
tampilan mata ikan di daerah sekitar pinggir video. 

STABILISASI VIDEO 
GoPro Anda otomatis menstabilkan potongan film untuk membantu 
menghilangkan goyangan kamera terlepas dari apakah kamera itu 
dipegang atau dipasang di peralatan. Mode ini cocok sekali untuk merekam 
potongan film bersepeda, bermain skate, ski, dan lainnya dengan mulus. 

MEREKAM VIDEO DENGAN QUIKCAPTURE 
QuikCapture adalah cara tercepat dan termudah untuk menyalakan  
GoPro Anda dan mulai merekam. Yang perlu dilakukan hanya menekan 
satu tombol. 

1. Saat kamera dalam keadaan mati, tekan tombol Rana . 

2. Tekan tombol Rana  lagi untuk berhenti merekam dan  
mematikan kamera. 

MENONAKTIFKAN QUIKCAPTURE 
QuikCapture diaktifkan secara default, namun Anda  
dapat menonaktifkannya.

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk .

Merekam Video

Pengingat: Jika kamera Anda sudah mati lebih dari 12 jam, akan 
membutuhkan waktu lebih lama untuk menyalakannya lagi dan mulai 
merekam. Saat selesai merekam, kamera akan tetap siap dan segera 
dimulai kapan pun Anda menggunakan QuikCapture selama  
12 jam selanjutnya. 

KIAT PRO: Karena ini hanya akan mengaktifkan kamera saat merekam, 
QuikCapture adalah cara yang tepat untuk memaksimalkan daya baterai.

MENAMBAH TAG HILIGHT 
Tandai momen favorit di video Anda dengan menekan tombol Mode  
selama merekam atau memutar ulang. Ini akan menambahkan Tag HiLight 
yang membuat momen itu lebih mudah ditemukan saat Anda menonton 
potongan film, membuat video, atau mencari foto/video tertentu. 

Pengingat: QuikStories mencari Tag HiLight saat membuat video.  
Ini membantu memastikan bahwa momen favorit disertakan dalam  
cerita Anda.

KIAT PRO: Anda juga dapat menambah Tag HiLight menggunakan 
aplikasi GoPro atau mengucapkan “GoPro HiLight” saat Kontrol Suara aktif. 

Merekam Video
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HERO7 White mengambil foto 10 MP dengan bidang pandang (FOV) 
lebar. FOV yang lebar membantu Anda menjepret sebanyak mungkin objek 
dalam satu bingkai. 

MENGAMBIL FOTO TUNGGAL

1. Usap ke kanan ke .

999+ 100% 100%

2. Tekan tombol Rana  untuk mengambil foto.

KIAT PRO: Anda dapat menggunakan aplikasi GoPro untuk memangkas 
foto jika ingin menghilangkan tampilan mata ikan di sekitar  
pinggiran bingkai. 

Mengambil Foto Mengambil Foto

MENGAMBIL FOTO KONTINU 
Tekan dan tahan tombol Rana  untuk mengambil foto dengan 
kecepatan 4 per detik. Lepaskan tombol untuk berhenti menjepret. 

MENGAMBIL FOTO RUNTUN 
Runtun mengambil 15 foto dalam 1 detik. Sempurna untuk merekam 
berbagai aktivitas yang bergerak cepat. 

1. Dari layar Photo (Foto), ketuk  .

999+ 100% 100%

2. Tekan tombol Rana  untuk mengambil foto beruntun.

KIAT PRO: Lihat foto beruntun Anda di Galeri Media dan simpan jepretan 
terbaik saja. Ini akan mengosongkan ruang di kartu SD Anda. Lihat 
Memutar Kembali Media Anda (halaman 36).
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MENYIAPKAN TIMER FOTO 
Gunakan Timer untuk selfie, foto kelompok, dan lainnya.

1. Dari layar Photo (Foto), ketuk .

999+ 100% 100%

2. Pilih 3 detik (cocok untuk selfie) atau 10 detik (cocok untuk  
foto kelompok). 

10s

3s

Mengambil Foto

3. Tekan tombol Rana . Kamera Anda mulai menghitung mundur. 
Kamera juga akan berbunyi bip dan lampu status depan akan berkedip. 
Bunyi dan kedipan akan semakin cepat mendekati waktu  
mengambil foto.

3

Pengingat: Timer Foto akan tetap aktif hingga Anda mengetuk  
untuk menonaktifkannya.

Mengambil Foto
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MENGGUNAKAN ZOOM SENTUH
Zoom Sentuh membantu Anda menjepret aksi dengan lebih dekat.

1. Dari layar Photo (Foto), ketuk .

999+ 100% 100%

2. Gunakan penggeser untuk memilih seberapa besar Anda  
ingin memperbesar. 

3. Ketuk di mana saja untuk keluar. Tingkat pembesaran dikunci  
hingga Anda menyesuaikannya lagi, beralih mode penjepretan,  
atau mematikan kamera. 

KIAT PRO: Anda dapat menyiapkan jepretan dengan kombinasi Runtun, 
Timer Foto, dan Zoom Sentuh jika mau. 
 

Mengambil Foto

Video Selang waktu mempercepat aktivitas dengan mengambil satu 
bingkai setiap 0,5 detik. Jika diputar dalam kecepatan reguler, segalanya 
akan bergerak 15x lebih cepat dibandingkan kecepatan normal. 

MEREKAM VIDEO SELANG WAKTU

1. Usap ke kiri ke . 

2H:11 100% 100%

2. Tekan tombol Rana  untuk mulai merekam. 

3. Tekan tombol Rana  lagi untuk berhenti merekam.

KIAT PRO: Karena kecepatan Video Selang Waktu ditingkatkan 15x,  
5 menit perekaman akan mengambil sekitar 20 detik video.

Merekam Selang Waktu
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Merekam Selang Waktu

MENGGUNAKAN ZOOM SENTUH 
Zoom Sentuh membantu Anda menjepret aksi dengan lebih dekat.

1. Dari layar Time Lapse (Selang Waktu), ketuk . 

2H:11 100% 100%

2. Gunakan penggeser untuk memilih seberapa besar Anda  
ingin memperbesar.

3. Ketuk di mana saja untuk keluar. Tingkat pembesaran dikunci 
hingga Anda menyesuaikannya lagi, beralih mode penjepretan, atau 
mematikan kamera. 

HERO7 White memindai seluruh adegan untuk memilih tingkat eksposur 
pada jepretan Anda. Kontrol Eksposur memungkinkan Anda menentukan 
apakah hanya satu bagian jepretan yang harus digunakan untuk 
menentukan eksposur. 

Periksa pratinjau jepretan di layar sentuh. Coba Kontrol Eksposur jika ada 
bagian yang terlalu gelap atau terang. 

MENGATUR KONTROL EKSPOSUR MENGGUNAKAN  
EKSPOSUR OTOMATIS 
Dengan opsi ini, kamera otomatis menentukan eksposur sesuai area yang 
Anda pilih.

Misalnya kamera Anda terpasang pada dasbor. Anda mungkin ingin 
mengatur eksposur berdasarkan keadaan di luar mobil, bukan pada dasbor. 
Ini akan membantu mencegah jepretan Anda terlalu terang.

1. Tekan layar sentuh hingga tanda kotak bertitik di bagian tengah 
muncul di tengah layar. Ini adalah Spot Meter. Ini akan menentukan 
eksposur berdasarkan pusat jepretan. 

2. Seret kotak menjauh dari bagian tengah jika Anda ingin menggunakan 
area lain dalam jepretan untuk menentukan eksposur. (Anda juga dapat 
mengetuk area itu, selain menyeret kotak.) 

Kontrol Eksposur
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3. Lihat layar untuk memeriksa apakah eksposur sudah sesuai keinginan. 
Ketuk  di sudut kanan bawah. 

AUTO EXPOSURE

MENGATUR KONTROL EKSPOSUR MENGGUNAKAN  
KUNCI EKSPOSUR 
Dengan opsi ini, kamera Anda mengunci eksposur hingga  
Anda membatalkannya. 

Jika Anda bermain snowboard di hari yang cerah, Anda mungkin ingin 
mengunci eksposur pada jaket pemain. Ini akan mencegah jepretan Anda 
terlalu gelap jika dibandingkan dengan salju yang cerah.

1. Tekan layar sentuh hingga tanda kotak bertitik di bagian tengah 
muncul di tengah layar. Ini adalah Spot Meter. Ini akan menentukan 
eksposur berdasarkan pusat jepretan. 

2. Seret kotak menjauh dari bagian tengah jika Anda ingin menggunakan 
area lain dalam jepretan untuk menentukan eksposur. (Anda juga dapat 
mengetuk area itu, selain menyeret kotak.)

3. Ketuk di dalam kotak untuk mengunci eksposur.

Kontrol Eksposur

4. Lihat layar untuk memeriksa apakah eksposur sudah sesuai keinginan. 
Ketuk  di sudut kanan bawah untuk menguncinya.

LOCKED EXPOSURE

Mematikan Kontrol Eksposur 
Kontrol Eksposur otomatis dimatikan saat Anda mengubah mode jepretan 
atau memulai ulang kamera. Ini juga dapat dimatikan secara manual. 

1. Tekan layar sentuh hingga kotak muncul di bagian tengah.

2. Ketuk  di sudut kiri bawah.

Pengingat: Setelah membatalkan Kontrol Eksposur, kamera Anda akan 
kembali ke secara otomatis menggunakan seluruh layar untuk menentukan 
tingkat eksposur.

Kontrol Eksposur
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Kontrol suara memberikan kendali bebas genggam pada GoPro Anda. 
Cocok sekali digunakan saat tangan Anda sibuk dengan handle, tongkat 
ski, dan sebagainya. Cukup katakan apa yang ingin Anda lakukan  
pada GoPro.

MENGAKTIFKAN + MENONAKTIFKAN KONTROL SUARA

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk  untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan Kontrol Suara.

Mengontrol GoPro dengan Suara

DAFTAR PERINTAH SUARA 
Ada dua jenis perintah suara—perintah Tindakan dan perintah Mode. 

Menggunakan Perintah Tindakan. 
Perintah ini memungkinkan Anda beralih mode dengan cepat. Jika Anda 
baru saja merekam video, Anda dapat mengucapkan “GoPro take a photo” 
untuk mengambil foto tanpa beralih mode secara manual.

Perintah Tindakan Deskripsi

GoPro start recording Mulai merekam video.

GoPro HiLight Menambahkan Tanda HiLight pada video 
selama merekam.

GoPro stop recording Berhenti merekam video.

GoPro take a photo Mengambil foto tunggal.

GoPro shoot burst Mengambil foto runtun.

GoPro start time lapse Mulai merekam video selang waktu.

GoPro stop time lapse Berhenti merekam video selang waktu.

GoPro turn off Mematikan kamera. 

Pengingat: Anda dapat mematikan 
GoPro dengan suara, tetapi Anda harus 
menggunakan tombol Mode   
untuk menyalakannya. 

Mengontrol GoPro dengan Suara
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Menggunakan Perintah Mode 
Gunakan perintah ini untuk beralih mode jepretan dengan mudah.  
Lalu ucapkan, “GoPro Capture” atau tekan tombol Rana untuk  
mengambil jepretan. 

Perintah Mode Deskripsi

GoPro Video mode Mengalihkan kamera ke mode Video 
(bukan mulai merekam).

GoPro Photo mode Mengalihkan kamera ke mode Photo 
(Foto) (bukan mengambil foto).

GoPro Burst mode Mengalihkan kamera ke mode Burst 
(Runtun) (bukan mulai mengambil foto 
runtun).

GoPro Time Lapse mode Mengalihkan kamera ke mode Video 
Time Lapse (Selang Waktu) (bukan mulai 
merekam).

GoPro Capture Mulai merekam video atau mengambil 
foto dalam mode yang dipilih.

GoPro Stop Capture Berhenti merekam dalam mode Video 
dan Video Selang Waktu. Mode Foto dan 
Runtun berhenti sendiri. 

KIAT PRO: Jika sedang merekam video atau selang waktu, Anda harus 
berhenti merekam sebelum mencoba perintah baru. 

Mengontrol GoPro dengan Suara

LIHAT DAFTAR PERINTAH LENGKAP DI KAMERA ANDA

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > Voice Control (Kontrol Suara) > 
Commands (Perintah).

MENGUBAH BAHASA UNTUK KONTROL SUARA

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > Voice Control (Kontrol Suara) > 
Language (Bahasa).

Pengingat: Kontrol Suara mungkin terpengaruh angin, suara bising, dan 
jarak Anda dari kamera. Jaga kamera Anda tetap bersih dan hilangkan 
debu untuk hasil terbaik.

Mengontrol GoPro dengan Suara
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Usap ke atas untuk melihat video, foto, atau foto beruntun terakhir yang 
Anda ambil. Usap ke kiri dan kanan untuk melihat semua media lain di 
kartu SD.   

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

Galeri Media mencakup opsi pemutaran berikut:

Jeda pemutaran

Lanjutkan pemutaran

Lihat semua media di kartu SD Anda

Hapus file dari kartu SD Anda

Putar dengan kecepatan rendah/normal

Gunakan penggeser untuk menjelajahi video, foto runtun, dan foto 
selang waktu Anda

Tambah/hapus Tanda HiLight

Memutar Kembali Media Anda

Sesuaikan volume pemutaran

Buka foto sebelumnya atau berikutnya dalam foto runtun atau 
kelompok foto kontinu

Pengingat: Opsi pemutaran bervariasi berdasarkan jenis media yang  
Anda lihat. 

KIAT PRO: Beberapa opsi pemutaran tidak tersedia saat Anda 
memegang kamera dalam orientasi potret. Sesuaikan pengaturan tersebut 
dalam orientasi lanskap sebelum memutar kamera. 

Memutar Kembali Media Anda
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MENGGUNAKAN TAMPILAN GALERI 
Tampilan galeri memberikan akses cepat ke semua video dan foto yang 
disimpan di kartu SD Anda. 

1. Dari layar pemutaran, ketuk . 

00:10   

MEDIA (34)

2. Usap ke atas untuk bergulir di antara media. 

3. Ketuk video atau foto untuk melihatnya dalam tampilan layar penuh.

4. Ketuk  untuk menambahkan Tag HiLight. 

5. Ketuk  untuk kembali ke layar pemutaran.

Pengingat: Tampilan galeri tidak tersedia saat Anda memegang kamera 
dalam orientasi potret. Selain itu, semakin banyak konten yang Anda miliki 
di kartu SD, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memuatnya. 

Memutar Kembali Media Anda

Menghapus Beberapa File

1. Ketuk . 

2. Ketuk semua file yang ingin Anda hapus. Ketuk file lagi jika Anda ingin 
membatalkan pilihannya.

3. Ketuk  untuk menghapus file yang dipilih.

MELIHAT VIDEO + FOTO DI PERANGKAT SELULER

1. Sambungkan kamera ke aplikasi GoPro. Untuk perinciannya, lihat 
Menghubungkan ke Aplikasi GoPro (halaman 40).

2. Gunakan kontrol di aplikasi untuk memutar kembali, mengedit, dan 
berbagi video dan foto.

KIAT PRO: Gunakan aplikasi GoPro untuk mendapatkan foto dari video, 
membuat video pendek yang dapat dibagikan dari rekaman panjang, 
menyimpan media ke ponsel, dan lainnya. 

MELIHAT VIDEO + FOTO DI KOMPUTER 
Untuk melihat media di komputer, pertama-tama Anda harus menyimpan 
file ke komputer. Untuk perinciannya, lihat Mentransfer Media 
(halaman 41).

Memutar Kembali Media Anda
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Gunakan aplikasi seluler GoPro untuk mengontrol HERO7 White, berbagi 
video dan foto dengan cepat, dan otomatis mengubah rekaman menjadi 
QuikStory—video keren yang disinkronkan dengan efek dan musik.

MENYAMBUNG UNTUK PERTAMA KALINYA

1. Unduh aplikasi GoPro dari Apple App Store atau Google Play.

2. Ikuti petunjuk di layar dari aplikasi tersebut untuk  
menghubungkan kamera. 

Pengingat untuk iOS: Saat diminta, pastikan untuk mengizinkan 
notifikasi dari aplikasi GoPro agar Anda tahu saat QuikStory telah siap. 
Lihat Membuat QuikStory (halaman 41).

YANG KEDUA KALI 
Setelah tersambung untuk pertama kalinya, Anda kemudian dapat mulai 
tersambung melalui menu Koneksi kamera.

1. Jika koneksi nirkabel kamera belum hidup, usap ke bawah untuk 
mengakses Dashboard (Dasbor). 

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > Connections (Koneksi) > GoPro App 
(Aplikasi GoPro). 

3. Ikuti petunjuk di layar dalam aplikasi GoPro untuk menyambung.

MENGATUR KECEPATAN KONEKSI 
GoPro ditetapkan untuk menggunakan band Wi-Fi 5 GHz (yang tercepat 
yang tersedia) saat menyambung ke perangkat seluler lainnya.

Ubah band Wi-Fi ke 2,4 GHz jika perangkat atau wilayah Anda tidak 
mendukung 5 GHz.

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > Connections (Koneksi) > Wi-Fi Band 
(Band Wi-Fi).

Menghubungkan ke Aplikasi GoPro

MEMBUAT QUIKSTORY 
Anda dapat menyiapkan GoPro agar otomatis mengirim video dan 
foto ke ponsel. Aplikasi GoPro akan menggunakannya untuk membuat 
QuikStory—video yang sudah diedit sepenuhnya yang dilengkapi dengan 
musik dan efek. 

1. Sambungkan kamera ke aplikasi GoPro. Lihat Menghubungkan ke 
Aplikasi GoPro (halaman 40).

2. Usap ke bawah di layar beranda aplikasi. Jepretan dari sesi terbaru 
Anda akan disalin ke ponsel dan diubah menjadi QuikStory. 

3. Ketuk QuikStory untuk melihatnya. Jika belum memiliki aplikasi Quik, 
Anda akan diminta untuk menginstalnya.

4. Edit sesuai keinginan di aplikasi Quik.

5. Simpan QuikStory-nya atau bagikan ke teman-teman Anda.

Mentransfer Media
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MENTRANSFER MEDIA KE KOMPUTER 
Anda dapat menyalin video dan foto ke komputer untuk memutar  
maupun mengeditnya.

1. Pastikan komputer Anda menggunakan sistem operasi terbaru.

2. Unduh dan instal aplikasi Quik komputer dari gopro.com/apps.

3. Hubungkan kamera ke komputer menggunakan kabel USB-C  
yang disertakan. 

4. Nyalakan kamera dan ikuti petunjuk di layar dalam aplikasi Quik.

MENTRANSFER LANGSUNG DARI KARTU SD ANDA

1. Keluarkan kartu SD dari kamera. 

2. Masukkan kartu ke pembaca atau adaptor kartu SD.

3. Colokkan pembaca kartu ke port USB komputer atau masukkan adaptor 
ke slot kartu SD. 

4. Salin file ke komputer.

Mentransfer Media

OTOMATIS MENGUNGGAH KE CLOUD 
Dengan langganan GoPro Plus, Anda dapat otomatis mengunggah media 
ke cloud tempat Anda dapat melihat, mengedit, dan membagikannya dari 
perangkat apa pun. 

1. Berlangganan GoPro Plus:

a. Unduh aplikasi GoPro ke perangkat seluler Anda dari Apple App 
Store atau Google Play.

b. Ikuti petunjuk aplikasi di layar untuk menghubungkan  
kamera Anda.

c. Jika Anda baru menyambung untuk pertama kalinya, ikuti 
petunjuk di layar untuk berlangganan GoPro Plus. Jika tidak, 
ketuk  di layar pemilih kamera. 

2. Hubungkan kamera ke sumber daya listrik. Unggah Otomatis akan 
dimulai saat baterai penuh.

Setelah disiapkan untuk pertama kalinya, kamera tidak perlu menyambung 
ke aplikasi untuk memulai Unggah Otomatis. 

Pengingat: File asli Anda tetap ada di kamera meskipun sudah 
dicadangkan ke cloud.

KIAT PRO: Jika Anda menyimpan file ke komputer, aplikasi Quik 
Komputer akan otomatis mengunggahnya ke akun GoPro Plus.

Mentransfer Media

http://gopro.com/apps
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MENGUNGGAH KE CLOUD SECARA MANUAL 
Transfer media ke cloud tanpa menunggu baterai kamera diisi penuh. 
(GoPro tetap harus masih tersambung ke sumber daya.)

1. Berlangganan GoPro Plus. Lihat Mengunggah Otomatis ke Cloud 
(halaman 43).

2. Hubungkan kamera ke sumber daya listrik.

3. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

4. Ketuk Preferences (Preferensi) > GoPro Plus > Manual Upload  
(Unggah Manual). 

MENONAKTIFKAN UNGGAH OTOMATIS 
Anda dapat terus mencegah kamera mengunggah foto setiap kali 
tersambung ke sumber daya dan terisi penuh. 

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > GoPro Plus > Auto Upload  
(Unggah Otomatis)

3. Ketuk Off (Mati).

MENGAKSES MEDIA CLOUD ANDA

1. Buka aplikasi GoPro di perangkat.

2. Ketuk  , dan pilih tab Cloud untuk melihat, mengedit, dan  
berbagi konten.

KIAT PRO: Untuk membuat QuikStory dengan media cloud, luncurkan 
aplikasi seluler Quik, ketuk  , lalu pilih GoPro Plus.

Mentransfer Media

MENGHUBUNG KE JARINGAN NIRKABEL LAIN

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > GoPro Plus > Networks (Jaringan).

3. Pilih jaringan. Jaringan tersebut tidak boleh tersembunyi atau 
memerlukan perjanjian lisensi pengguna akhir (seperti jaringan 
di hotel).

4. Masukkan kata sandi jika perlu. 

5. Ketuk  untuk menyimpan jaringan yang baru. 

MENGUBAH PREFERENSI GOPRO PLUS 
Mengelola pengaturan Unggah Otomatis, menyiapkan jaringan nirkabel, 
dan lainnya.

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > GoPro Plus. 

Pengingat: GoPro Plus akan tersedia di Preferences (Preferensi) setelah 
Anda mendaftar.

Mentransfer Media
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MENGGUNAKAN DASBOR 
Dengan kamera dalam orientasi lanskap, usap ke bawah untuk mengakses 
Dashboard (Dasbor) dan Preferences (Preferensi).

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

FITUR DASBOR 
Dashboard (Dasbor) memungkinkan Anda mengaktifkan dan 
menonaktifkan pengaturan berikut dengan cepat:

Kontrol Suara

Suara Bip Kamera

QuikCapture

Kunci Layar

Menyesuaikan GoPro Menyesuaikan GoPro

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

STATUS KONEKSI 
Periksa bagian atas Dashboard (Dasbor) untuk melihat status koneksi. 

Kamera tersambung ke aplikasi GoPro (putih)

Kamera tidak dipasangkan dengan aplikasi GoPro (abu-abu) 

Kamera tidak tersambung ke aplikasi GoPro (abu-abu)

Unggah Otomatis aktif dan siap digunakan (putih)

Unggah Otomatis tidak aktif (abu-abu) 

Unggah Otomatis aktif, tetapi belum siap digunakan (abu-abu)
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MENYIAPKAN PREFERENSI 
Ketuk Preferences (Preferensi) untuk menyiapkan GoPro sesuka Anda. 

KONEKSI 
Aktifkan koneksi nirkabel, sambungkan perangkat baru, tetapkan 
band Wi-Fi, dan lainnya. Lihat Menghubungkan ke Aplikasi GoPro 
(halaman 40) dan Mengatur Kecepatan Koneksi (halaman 40). 

DEFAULT 
Pilih panjang Klip Pendek dan mode Default Anda (mode yang  
dijepret GoPro Anda saat Anda mengaktifkannya menggunakan  
tombol Mode  ). 

UMUM 
Inilah yang akan Anda temukan di bawah pengaturan Umum:

Beep Volume (Volume Bunyi Bip) 
Pilih High (Tinggi) (default), Med (Sedang), Low (Rendah), atau Off 
(Mati). Volume yang Anda tetapkan di sini dapat diubah-ubah dan diaktifkan 
maupun dinonaktifkan menggunakan Dashboard (Dasbor).

Auto Power Off (Otomatis Mematikan Daya) 
Pilih 5 Min (5 Mnt), 15 Min (15 Mnt) (default), 30 Min (30 Mnt), atau 
Never (Tidak Pernah). 

Menyesuaikan GoPro Menyesuaikan GoPro

LED 
Mengatur lampu status mana yang berkedip. Pilih All On (Semua Hidup) 
(default), All Off (Semua Mati), dan Front Off (Depan Mati). 

Time and Date (Waktu dan Tanggal) 
Gunakan untuk menyesuaikan waktu dan tanggal secara manual. 
Keduanya akan diperbarui secara otomatis saat Anda menyambungkan 
kamera ke aplikasi GoPro atau aplikasi Quik Komputer.

Date Format (Format Tanggal) 
Ini diatur secara otomatis berdasarkan bahasa yang Anda pilih saat 
penyiapan. Anda juga dapat mengubahnya secara manual di sini. 

KONTROL SUARA 
Pilih bahasa Kontrol Suara Anda dan lihat daftar lengkap perintah. 
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Menyesuaikan GoPro

LAYAR SENTUH 
Aktifkan Kunci Lanskap, atur Screen Saver, dan sesuaikan kecerahan  
layar sentuh. 

Pengingat: Tombol kamera dan Kontrol Suara masih bekerja meskipun 
layar mati. 

REGIONAL
Pilih bahasa Anda dan siapkan GoPro untuk bekerja di wilayah Anda. 

Language (Bahasa) 
Mengatur bahasa yang tampak pada kamera. 

Video Format (Format Video) 
Pilih NTSC untuk Amerika Utara atau PAL jika berada di luar Amerika 
Utara. Format yang tepat untuk wilayah Anda akan membantu mencegah 
flicker pada TV/HDTV saat Anda memutar video yang direkam di  
dalam ruangan.

Regulatory (Peraturan) 
Lihat semua sertifikasi kamera Anda.

Menyesuaikan GoPro

TENTANG 
Perbarui GoPro Anda, plus temukan nama kamera, nomor seri, dan versi 
perangkat lunaknya.

ATUR ULANG 
Format kartu SD Anda, atur ulang pengaturan default kamera, atur 
ulang kiat kamera, atau gunakan Kembalikan ke pengaturan pabrik untuk 
menghapus kamera Anda dan memulihkannya ke pengaturan asli.



52 53

Masalah jarang terjadi, tetapi HERO7 White akan memberi tahu Anda jika 
ada sesuatu yang terjadi. Berikut adalah beberapa pesan yang mungkin 
Anda lihat.

SUHU PANAS 
Ikon Suhu muncul pada layar status kamera saat kamera menjadi terlalu 
panas dan harus didinginkan. Kamera Anda dirancang untuk mengenali 
risiko terlalu panas dan akan mati jika diperlukan. Biarkan saja kamera 
mendingin sebelum mencoba menggunakannya kembali. 

Pengingat: Suhu panas akan menyebabkan kamera menggunakan lebih 
banyak daya dan membuat baterai lebih cepat habis.

PERBAIKAN FILE 
HERO7 White akan otomatis mencoba memperbaiki file yang rusak. File 
bisa rusak jika kamera kehilangan daya saat merekamnya atau jika ada 
masalah saat menyimpan file. Ikon Perbaikan File akan muncul di layar 
sentuh saat perbaikan sedang berlangsung. Kamera Anda akan memberi 
tahu jika proses selesai dan jika file sudah diperbaiki. 

KARTU MEMORI PENUH 
Kamera akan memberi tahu saat kartu SD penuh. Anda perlu 
memindahkan atau menghapus beberapa file jika ingin tetap merekam.

Pemberitahuan Penting

MEMULAI ULANG GOPRO 
Jika kamera tidak merespons, tekan dan tahan tombol Mode  selama 
10 detik. Ini akan memulai ulang kamera Anda. Tidak ada perubahan 
terhadap pengaturan Anda.

PULIHKAN SEMUA PENGATURAN KE PENGATURAN DEFAULT 
Ini akan mengatur ulang semua pengaturan kamera Anda ke pengaturan 
default, kecuali nama dan kata sandi kamera Anda, Bahasa, dan  
Format Video.

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > Reset (Atur Ulang) > Reset Defaults 
(Atur Ulang ke Default). 

MENGATUR ULANG KONEKSI 
Ini akan menghapus daftar koneksi dan mengatur ulang kata sandi kamera. 
Mengatur ulang koneksi artinya Anda perlu menyambungkan ulang semua 
perangkat Anda.

Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

1. Ketuk Preferences (Preferensi) > Connections (Koneksi) > Reset 
Connections (Atur Ulang Koneksi).

MENGATUR ULANG KIAT KAMERA 
Ingin melihat kiat kamera lagi? Berikut cara melihatnya dari awal.

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > Reset (Atur Ulang) > Reset Camera 
Tips (Atur Ulang Kiat Kamera). 

Mengatur Ulang Kamera
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Mengatur Ulang Kamera

MEMULIHKAN PENGATURAN PABRIK 
Ini akan memulihkan semua pengaturan asli kamera Anda, menghapus 
semua koneksi perangkat, dan membatalkan pendaftaran kamera Anda 
dari GoPro Plus. Opsi ini berguna jika Anda akan menjual kamera dan ingin 
mengatur ulang ke kondisi semula. 

1. Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor).

2. Ketuk Preferences (Preferensi) > Reset (Atur Ulang) > Factory Reset 
(Reset Pabrik). 

Pengingat: Memulihkan ke pengaturan pabrik tidak akan menghapus konten 
apa pun dari kartu SD atau akan memengaruhi perangkat lunak kamera.

1. The Frame

2. Gesper Dudukan 
 

3. Baut Putar

4. Dudukan Tempel Lengkung 
+ Datar

4

1 2

3

Memasang GoPro

MEMASANG PERANGKAT KERAS
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MENGGUNAKAN THE FRAME  
The Frame digunakan untuk memasang kamera ke dudukan GoPro. 

1. Buka kancing, lalu buka pintu.

2. Masukkan kamera. Pastikan kamera berada tepat membelakangi ujung 
depan The Frame. 

3. Tutup pintunya.

4. Kunci kancingnya. 

Memasang GoPro Memasang GoPro

MEMASANG KAMERA KE DUDUKAN 
Setelah kamera berada dalam The Frame, Anda siap memasangnya. 
Bergantung pada dudukan yang Anda gunakan, Anda dapat menggunakan 
gesper dudukan atau memasang The Frame langsung ke dudukan  
itu sendiri. 

Lihat Kiat Memasang (halaman 59) untuk kiat menggunakan  
dudukan perekat.

1. Kunci jari pemasang pada The Frame dengan jari pemasang  
pada gesper. 

2. Rapatkan The Frame pada gesper dudukan dengan baut putar. 
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Memasang GoPro

3. Memasang gesper dudukan ke dudukan.
a. Naikkan pasak gesper dudukan.

b. Geser gesper ke dalam dudukan sampai terpasang dengan tepat 
pada tempatnya.

c. Tekan pasak ke bawah sampai terpasang dengan tepat  
pada gesper.

KIAT PRO: Anda mungkin ingin terus meletakkan kamera dalam The 
Frame, meskipun tidak dipasang. The Frame memberikan perlindungan 
ekstra pada kamera kalau-kalau Anda menjatuhkannya. 

KIAT PEMASANGAN 
Ikuti panduan ini saat memasang dudukan perekat ke helm, kendaraan, 
dan peralatan:

• Pasang dudukan setidaknya 24 jam sebelum Anda menggunakannya.

• Hanya pasang dudukan di permukaan yang rata. Dudukan tidak akan 
terpasang dengan benar pada permukaan yang miring atau tidak rata.

• Tekan dudukan ke posisinya dengan kuat. Pastikan perekat melekat 
sepenuhnya dengan permukaan.

• Hanya gunakan permukaan kering yang bersih. Semir, minyak, debu, 
atau kotoran lain dapat melemahkan daya rekatnya dan Anda bisa 
kehilangan kamera.

• Pasang dudukan pada kondisi suhu kamar. Dudukan tidak akan 
melekat sempurna dalam lingkungan dingin atau lembap atau pada 
permukaan yang dingin dan lembap.

• Periksa peraturan dan undang-undang negara untuk memastikan 
bahwa memasang kamera ke peralatan (seperti peralatan berburu) 
tidak dilarang. Selalu patuhi peraturan yang melarang penggunaan 
perangkat elektronik atau kamera konsumen.

PERINGATAN: Untuk menghindari cedera, jangan gunakan 
tambatan ketika memasang kamera pada helm. Jangan 
memasang kamera langsung pada papan ski atau papan 
seluncur salju.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai dudukan, kunjungi gopro.com.

Memasang GoPro

http://gopro.com
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PERINGATAN: Selalu gunakan helm yang memenuhi standar 
keamanan yang berlaku jika Anda menggunakan tali kepala atau 
dudukan helm GoPro. 

Pilih helm yang tepat untuk olahraga atau aktivitas Anda dan 
pastikan ukurannya pas untuk Anda. Periksa untuk melihat 
bahwa helm Anda dalam kondisi yang baik, dan selalu ikuti 
petunjuk produsen terkait penggunaan yang aman. 

Ganti helm apa pun yang rusak. Tidak ada helm yang dapat 
benar-benar melindungi dari cedera dalam setiap kecelakaan. 
Selalu bertindak dengan aman.

MENGGUNAKAN GOPRO DI DALAM ATAU DI SEKITAR AIR 
HERO7 White kedap air hingga kedalaman 10 m saat pintunya ditutup. 
Anda tidak memerlukan wadah tambahan sebelum menyelam. 

Pengingat: The Frame tidak memberi perlindungan kedap air tambahan 
untuk kamera.

KIAT PRO: Gunakan penambat kamera dan Floaty (dijual terpisah) agar 
kamera Anda tetap mengambang kalau-kalau terlepas dari dudukannya. 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi gopro.com. 

Memasang GoPro

Ada waktu-waktu saat Anda harus melepas pintu kamera. Termasuk saat 
Anda ingin mengisi dayanya saat kamera berada dalam The Frame. 

PERINGATAN: Hanya lepas pintu dalam lingkungan yang kering 
dan bebas debu. Kamera tidak kedap air jika pintu dibuka  
atau dilepas. 

MELEPAS PINTU

1. Tahan tombol Lepas Kancing dan geser pintu hingga terbuka.

2. Tarik pintu. 

Melepas Pintu

http://gopro.com
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MEMASANG KEMBALI PINTU

1. Tahan tombol Lepas Kancing dan tarik tab pada pintu.

2. Tekan tab pada palang perak kecil.

Melepas Pintu

Ikuti kiat di bawah ini untuk memperoleh kinerja terbaik dari kamera:

• GoPro ini kedap air hingga kedalaman 10 m—tanpa wadah tambahan. 
Pastikan pintu tertutup sebelum menggunakan kamera di dalam atau 
di sekitar air, tanah, atau pasir. 

• Sebelum menutup pintu, pastikanlah segel bebas dari kotoran. 
Gunakan lap untuk membersihkan segel jika perlu.

• Pastikan GoPro Anda kering dan bersih sebelum membuka pintu. Jika 
perlu, bilas kamera dengan air bersih dan keringkan dengan lap.

• Jika pasir atau kotoran mengeras di sekitar pintu, rendam kamera 
dalam air leding hangat selama 15 menit, lalu bilas bersih-bersih untuk 
menghilangkan kotoran sebelum membuka pintunya.

• Jika kamera basah, keringkan layar sentuh dengan lap lembut agar 
dapat mendeteksi sentuhan. 

• Untuk kinerja audio yang prima, goyangkan kamera atau tiup mikrofon 
untuk menghilangkan air dan kotoran dari lubang-lubang mikrofon. 
Jangan menggunakan udara yang dikompresi untuk meniup lubang 
mikrofon. Ini dapat merusak membran kedap air internal.

• Setelah digunakan dalam air laut, bilas kamera dengan air tawar dan 
keringkan dengan kain lap yang lembut.

• Tutup lensa dibuat dari kaca diperkuat yang amat tangguh, namun masih 
bisa tergores maupun retak. Jaga agar tetap bersih dengan lap lembut 
bebas serat. 

KIAT PRO: Hubungi Dukungan GoPro jika ada pertanyaan pemeliharaan apa 
pun. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, lihat gopro.com/support. 

Pemeliharaan

http://gopro.com/support
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MEMAKSIMALKAN DAYA BATERAI 
HERO7 White memiliki baterai tertanam yang tidak dapat dilepas. Anda 
akan mendapatkan pesan baterai lemah di layar sentuh saat daya baterai 
kurang dari 10%. 

Jika daya baterai lemah (atau kartu SD Anda sudah penuh) saat merekam 
video, kamera akan berhenti merekam, menyimpan video, dan mati.

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan  
daya baterai:

• Matikan Koneksi Nirkabel

• Gunakan pengaturan berikut:

• QuikCapture (halaman 20)

• Otomatis Mematikan Daya (halaman 48)

• Layar Sentuh (halaman 50)

MEREKAM SAAT MENGISI DAYA 
Jika menggunakan kabel USB-C bawaan kamera, Anda dapat mengambil 
video dan foto pada saat kamera tersambung ke adaptor pengisian daya 
USB, Supercharger GoPro, pengisi daya GoPro yang lain, atau Catu Daya 
Portabel GoPro. Ini cocok untuk merekam video panjang dan aktivitas 
selang waktu.

Meskipun kamera dihubungkan ke sumber daya, baterai tidak akan mengisi 
daya saat merekam. Baterai akan mulai diisi daya saat Anda berhenti 
merekam. Anda tidak dapat merekam saat mengisi daya kamera  
melalui komputer.

Pengingat: Karena pintu terbuka, kamera tidak kedap air selama  
pengisian daya.

Informasi Baterai

KIAT PRO: Isi penuh baterai kamera sebelum menyimpannya untuk 
membantu memaksimalkan daya baterai. 

PERINGATAN: Menggunakan pengisi daya dinding non-GoPro 
dapat merusak baterai kamera dan menyebabkan kebakaran 
atau kebocoran. Kecuali Supercharger GoPro (dijual terpisah), 
hanya gunakan pengisi daya bertanda: Output 5V 1A. Jika Anda 
tidak mengetahui tegangan dan arus pengisi daya, gunakan 
kabel USB yang disertakan untuk mengisi daya kamera  
dengan komputer.

PENYIMPANAN DAN PENANGANAN BATERAI 
HERO7 White penuh dengan komponen sensitif, termasuk baterai. Hindari 
memaparkan kamera Anda pada suhu yang terlalu tinggi atau terlalu 
rendah. Kondisi suhu yang tinggi atau rendah dapat memperpendek 
masa pakai baterai secara sementara atau menyebabkan kamera berhenti 
bekerja secara optimal untuk beberapa saat. Hindari perubahan suhu 
atau kelembapan yang drastis pada saat menggunakan kamera, karena 
kondensasi dapat terbentuk di luar atau di dalam kamera.

Baterai yang tertanam tidak dapat diservis. Hubungi Layanan Pelanggan 
GoPro untuk permasalahan seputar baterai. 

Dilarang mengeringkan kamera atau baterai dengan sumber panas 
eksternal, seperti oven bertenaga microwave atau pengering rambut. 
Kerusakan kamera atau baterai yang disebabkan kontak dengan cairan di 
dalam kamera tidak tercakup dalam jaminan.

Jangan membuat perubahan yang tidak sah pada kamera. Melakukan 
hal tersebut dapat membahayakan keselamatan, kepatuhan peraturan, 
kinerja, serta dapat menghanguskan jaminan. 

Informasi Baterai
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PERINGATAN: Jangan menjatuhkan, membongkar, membuka, 
menekan, membengkokkan, mengubah bentuk, menusuk, 
mengoyak, menaruh dalam microwave, membakar, atau 
mengecat kamera atau baterai. Jangan memasukkan benda 
asing ke dalam lubang bukaan mana pun pada kamera, misalnya 
port USB-C. Jangan menggunakan kamera atau baterai yang 
telah rusak—misalnya, jika retak, berlubang, atau rusak karena 
air. Membongkar atau menusuk baterai terintegrasi dapat 
menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Informasi Baterai

GOPRO SAYA TIDAK DAPAT MENYALA 
Pastikan GoPro telah diisi daya. Lihat Mengisi Daya Baterai 
(halaman 8). Jika mengisi daya baterai tidak berhasil, cobalah memulai 
ulang kamera. Lihat Memulai Ulang GoPro (halaman 53).

GOPRO TIDAK MERESPONS SAAT SAYA MENEKAN TOMBOL 
Lihat Memulai Ulang GoPro (halaman 53).

PEMUTARAN ULANG DI KOMPUTER SAYA TERSENDAT 
Pemutaran ulang yang tersendat biasanya bukan masalah pada file. 
Apabila potongan film melompat-lompat, salah satu dari masalah berikut 
mungkin adalah penyebabnya:

• Komputer tidak bekerja dengan file H.264. Coba unduh versi terbaru 
aplikasi Quik Komputer gratis di gopro.com/apps.

• Komputer Anda tidak memenuhi persyaratan minimum perangkat 
lunak yang Anda gunakan untuk pemutaran.

SAYA LUPA NAMA PENGGUNA ATAU KATA SANDI KAMERA SAYA 
Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor), lalu ketuk 
Preferences (Preferensi) > Connections (Koneksi) > Camera Info  
(Info Kamera). 

SAYA TIDAK TAHU VERSI PERANGKAT LUNAK YANG SAYA MILIKI 
Usap ke bawah untuk mengakses Dashboard (Dasbor), lalu ketuk 
Preferences (Preferensi) > About (Tentang) > Camera Info (Info Kamera). 

SAYA TIDAK DAPAT MENEMUKAN NOMOR SERI KAMERA SAYA 
Nomor seri distempel di dalam pintu kamera. Anda juga dapat 
menemukannya dengan mengusap ke bawah untuk mengakses Dashboard 
(Dasbor), lalu mengetuk Preferences (Preferensi) > About (Tentang) > 
Camera Info (Info Kamera).

Untuk melihat jawaban dari pertanyaan yang sering ditanyakan, lihat 
gopro.com/help.

Penyelesaian Masalah

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/help
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GoPro dipersembahkan untuk memberikan layanan terbaik. Untuk 
menghubungi Dukungan Pelanggan GoPro, kunjungi gopro.com/help.

GoPro, HERO, dan logonya masing-masing adalah merek dagang 
atau merek dagang terdaftar milik GoPro, Inc. di Amerika Serikat dan 
negara lainnya. © 2018 GoPro, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. 
Dibuat di Tiongkok. Hecho en China. Untuk informasi paten, kunjungi 
gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 
94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

Untuk melihat daftar lengkap sertifikasi negara, lihat Produk Penting + 
Petunjuk Keselamatan yang disertakan bersama kamera atau kunjungi 
gopro.com/help.

Dukungan Pelanggan

Merek Dagang

Informasi Peraturan

130-26487-000 REVB

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

