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พบกับ HERO7 White ของคณุ พบกับ HERO7 White ของคณุ
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เรยีนรูว้ธิใีชอุ้ปกรณ์เสรมิท่ีมาพรอ้มกับ GoPro ของคณุ ดู การติดต้ัง GoPro ของคณุ 
(หน้า 55)
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1. ปุ่มชตัเตอร ์

2. ไฟสถานะ
3. ไมโครโฟน
4. ฝา
5. ปุม่ปลดลอ็ก

6. ชอ่งใสก่ารด์ microSD

7. พอรต์เชื่อมต่อ USB-C 

8. หน้าจอสมัผสั 

9. ล�าโพง
10. ปุม่โหมด  
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การด์ MICROSD 
ต้องใชก้ารด์ microSD (จ�าหน่ายแยก) เพื่อบนัทึกวดิโีอและภาพถ่ายของคณุ ใชก้ารด์ยีห่อ้
ท่ีตรงกับคณุสมบติัน้ี:

• microSD, microSDHC หรอื microSDXC

• Class 10 หรอื UHS-I เรตต้ิง
• ความจุไม่เกิน 128GB

ส�าหรบัรายการของการด์ microSD ท่ีแนะน�า ไปท่ี gopro.com/microsdcards

โปรดทราบ: ลา้งมอืใหส้ะอาดและเชด็ใหแ้หง้ก่อนจบัต้องการด์ SD ศึกษาค�าแนะน�าของ 
ผูผ้ลติเพื่อดชูว่งอุณหภมูท่ีิการด์ของคณุท�างานได้ และขอ้มูลส�าคัญอ่ืน ๆ 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: เก็บรกัษาการด์ SD ของคณุเป็นอยา่งดดีว้ยการฟอรแ์มต 
เป็นประจ�า น่ีจะเป็นการลบสื่อท้ังหมดของคณุ ดงัน้ันควรท�าการบนัทึกไวก่้อน 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Reset > Format SD Card (การต้ังค่า > รเีซต็ >  

ฟอรแ์ม็ตการด์ SD)

เรยีนรูว้ธิบีนัทึกวดิโีอและภาพถ่ายไดท่ี้ การถ่ายโอนสื่อของคณุ (หน้า 41)

การตัง้ค่ากล้องของคณุ การตัง้ค่ากล้องของคณุ

การติดตัง้การด์ MICROSD ของคณุ
1. กดปุม่ปลดลอ็กบนฝาปิดดา้นขา้งค้างไว ้จากน้ันเลื่อนเพื่อเปิดฝา 

2. ขณะท่ีปิดกลอ้งของคณุ ใสก่ารด์ SD ลงในชอ่งใสก่ารด์โดยใหป้้ายหนัออกมาทาง
พอรต์ USB 

คณุสามารถดดีการด์ออกโดยใชเ้ลบ็มอืกดลงในชอ่ง 

https://gopro.com/help/articles/block/microSD-Card-Considerations
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การชารจ์แบตเตอรี่
HERO7 White ของคณุมแีบตเตอรีใ่นตัว ตรวจสอบวา่ไดช้ารจ์เต็มแลว้ก่อนน�าออกไป
ใชง้าน 

1. กดปุม่ปลดลอ็กบนฝาปิดดา้นขา้งค้างไว ้จากน้ันเลื่อนเพื่อเปิดฝา 

2. ต่อกลอ้งของคณุเขา้กับคอมพวิเตอรห์รอือะแดปเตอรช์ารจ์ไฟ USB ดว้ยสาย USB-C 
ท่ีมาพรอ้มกับกลอ้ง 

ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมงในการชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็ม ไฟสถานะกลอ้งจะดบัลงเมื่อเสรจ็สิน้ 
ดู ขอ้มูลแบตเตอรี ่(หน้า 64)

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: เพื่อการชารจ์ท่ีเรว็ท่ีสดุ ใช ้Supercharger ของ GoPro  
(ขายแยกต่างหาก)

การตัง้ค่ากล้องของคณุ การตัง้ค่ากล้องของคณุ

การอัพเดตซอฟต์แวรก์ล้องของคณุ 
เพื่อใหก้ลอ้ง GoPro ของคณุสามารถใชฟ้งัก์ชนัลา่สดุ และมปีระสทิธภิาพท่ียอดเยีย่ม  
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งของคณุก�าลงัใชง้านซอฟต์แวรล์า่สดุ 

การอัพเดตด้วย GoPro App

1. ดาวน์โหลด แอพจาก Apple App Store หรอื Google Play

2. ท�าตามขัน้ตอนท่ีปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกลอ้งของคณุกับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี
ของคณุ หากมซีอฟต์แวรก์ล้องใหม ่แอพจะแจง้วธิกีารติดต้ังใหค้ณุทราบ 

การอัพเดตด้วยแอพ Quik เดสก์ท็อป
1. ดาวน์โหลดแอพจาก gopro.com/apps

2. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุเขา้กับคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ยสาย USB-C ท่ีไดร้บั  
หากมซีอฟต์แวรก์ล้องใหม ่แอพจะแจง้วธิกีารติดต้ังใหค้ณุทราบ 

อัพเดตด้วยตนเอง
1. ไปท่ี gopro.com/update

2. เลอืก HERO7 White จากรายการกลอ้ง 

3. เลอืก Update your camera manually (อัพเดตกลอ้งของคณุดว้ยตนเอง) และ
ท�าตามค�าแนะน�า

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ต้องการรูเ้วอรช์นัของซอฟต์แวรท่ี์คณุใชห้รอืไม ่คณุสามารถ
ดไูดท่ี้น่ี 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > About > Camera Info (การต้ังค่า > เก่ียวกับ >  

ข้อมูลกล้อง)

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/update
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การเปดิ
กดปุ่มโหมดเพื่อเปิด HERO7 White ของคณุ

การปิด
กดปุ่มโหมดค้างไวเ้พื่อปิด

3s

ค�าเตือน: ใหร้ะมดัระวงัเมื่อใช ้GoPro และตัวยดึและอุปกรณเ์สรมิท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหต้ระหนกัถึงสิง่แวดล้อมรอบตัวของคณุตลอดเวลาเพื่อหลีกเล่ียงอุบติัเหต ุ
ทัง้ต่อตัวคณุและผูอ่ื้น 

ปฏิบติัตามกฎหมายท้องถ่ินต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายความเปน็สว่นตัว ซึง่อาจ
หา้มการบนัทึกในบางพื้นท่ี

โหมดการบนัทึก  
GoPro ของคณุม ี3 โหมดการบนัทึกหลกั: Video (วดิโีอ), Photo (ภาพถ่าย) และ  
Time Lapse Video (วดิโีอไทมแ์ลป็ส)์ 

VIDEO

เปลีย่นโหมดดว้ยการปัดน้ิวไปทางซา้ยหรอืขวาไปยงัโหมดท่ีต้องการ

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: แม้วา่ GoPro ของคุณจะกันน�้า แต่จะไม่สามารถใช ้
หน้าจอสัมผัสได้ใต้น�้า ขณะท่ีเปิดกลอ้ง คณุสามารถกดปุม่โหมด  เพื่อเปลีย่นโหมด 

ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ 
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ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ 

ทิศทางของกล้อง 
คณุสามารถสลบั GoPro ระหวา่งการถ่ายภาพแนวนอนกับแนวต้ังไดอ้ยา่งง่ายดาย กลอ้ง
ยงับนัทึกวดิโีอและภาพถ่ายในทิศทางท่ีถกูต้อง แมจ้ะติดต้ังกลบัหวัก็ตาม เมนูหน้าจอสมัผสั
จะท�าการปรบัโดยอัตโนมติั และเลน่สื่อของคณุในทิศทางท่ีถกูต้อง

ทิศทางจะถกูลอ็กเมื่อคณุกดปุม่ชตัเตอร ์  หากกลอ้งของคณุเอียงระหวา่งการบนัทึก 
เชน่ เมื่ออยูบ่นรถไฟเหาะ ภาพวดิโีอก็จะเอียงตาม คณุจะสามารถบนัทึกทกุหว้งเวลาระทึกใจ

ล็อกแนวนอน 
คณุสมบติัน้ีจะลอ็กกลอ้งของคณุในแนวนอน เมนูกลอ้งบนหน้าจอของคณุจะไมเ่ปลีย่นเมื่อ
คณุหมุนกลอ้งใหอ้ยูใ่นแนวต้ัง 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Touch Screen > Landscape Lock (การต้ังค่า >  

หน้าจอสมัผสั > ลอ็กแนวนอน) 

โปรดทราบ: วดิโีอและภาพถ่ายท่ีบนัทึกในแนวต้ังโดยมกีารลอ็กแนวนอนจะเลน่กลบัดา้นขา้ง

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ใชก้ารล็อกแนวนอนเพื่อป้องกันไม่ใหเ้ริม่วดิีโอในแนวนอน  
จะสมบูรณ์แบบเมื่อคุณใชก้ารยึดกับรา่งกายหรอืตัวยึดท่ีใชม้ือจบั

หนา้จอบนัทึก 
หน้าจอน้ีท�าใหค้ณุสามารถเขา้ถึงการต้ังค่าการบนัทึกของกลอ้งทกุรปูแบบ และใหข้อ้มูล 
เก่ียวกับ GoPro ของคณุ การต้ังค่าท่ีแสดงจะแตกต่างไปแต่ละโหมด 

1H:36 100% 100%

1. โหมดกลอ้ง
2. เวลาการบันทึก/ภาพถ่ายท่ีเหลือ
3. สถานะแบตเตอรี่
4. ตัวเลอืกการบนัทึก

1

2

4

3
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ท�าความรูจ้กั GoPro ของคณุ 

การใชห้น้าจอสมัผสั

แตะ
ใชส้�าหรบัเลอืกหวัขอ้และเปิดหรอืปิดการต้ังค่าต่าง ๆ

ปัดนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวา
สลับระหวา่งโหมด Video (วดิีโอ), Photo (ภาพถ่าย) และ  
Time Lapse (ไทม์แล็ปส์)

ปัดนิว้ลงดา้นล่างจากขอบของหนา้จอ
เปิดแดชบอรด์เมื่อกลอ้งของคณุอยูใ่นแนวนอน

ปัดนิว้ขึ้นด้านบนจากขอบของหนา้จอ
ดวูดิโีอและภาพถ่ายของคณุไดใ้น Media Gallery 

กดค้าง
เปิดและปรบัการควบคมุค่ารบัแสง

HERO7 White ถ่ายวดิโีอ HD ในสองความละเอียดมาตรฐาน: 1440p และ 1080p

• 1440p: ใชค้วามสูงเฟรมสูงสุดเพื่อเก็บใหไ้ด้มากท่ีสุดในภาพ เหมาะส�าหรบัเซลฟี่
และภาพวดิีโอ POV (มุมมอง) แถบสีด�าจะปรากฏท่ีท้ังสองด้านของหน้าจอเมื่อ
เล่นภาพวดิีโอบนทีวี

• 1080p: ตัดด้านบนและล่างของเฟรมออกเล็กน้อยเพื่อเล่นเต็มหน้าจอบนทีวี

การเปล่ียนความละเอียดวดิโีอเริม่ต้น
GoPro ของคุณถูกต้ังใหบ้ันทึกเป็น 1440p ตามค่าเริม่ต้น แต่สามารถเปลี่ยนเป็น 
1080p ได้ง่าย ๆ 
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Defaults > Video Resolution (การต้ังค่า > ค่าเริม่ต้น > 

ความละเอียดวดิโีอ)

การบนัทึกวดิโีอ
1. ปัดน้ิวไปทางซา้ยหรอืขวาเพื่อ  

1H:36 100% 100%

2. กดปุม่ชตัเตอร ์  เพื่อเริม่การบนัทึก 

3. กดปุม่ชตัเตอร ์  อีกครัง้เพื่อหยุดการบนัทึก

การบนัทึกวดิโีอ
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การบนัทึกวดิโีอ

โปรดทราบ: จอจะดบัลงหลงัจากบนัทึกไปได้ 1 นาทีเพื่อประหยดัพลงังาน แตะหน้าจอเพื่อ
เปิดขึ้นมาอีกครัง้ จอจะติดขึ้นมาเป็นเวลา 10 วนิาทีก่อนปิดลงอีกครัง้

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุยงัสามารถบนัทึกวดิโีอดว้ยค�าสัง่เสยีงไดอี้กดว้ย  
ดู การควบคมุ GoPro ดว้ยเสยีงของคณุ (หน้า 32)

การบนัทึกคลิปสัน้ ๆ
HERO7 White สามารถบนัทึกวดิโีอคลปิขนาดสัน้ท่ีสามารถบนัทึกบนโทรศัพท์และแชร์
ไปยงัโซเชยีลมเีดยีไดอ้ยา่งรวดเรว็และง่ายดาย ยงัเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ส�าหรบัสรา้ง 
QuikStories ดว้ยแอป GoPro App 

1. จากหน้าจอวดิโีอ แตะ  

1H:36 100% 100%

การบนัทึกวดิโีอ

2. กดปุม่ชตัเตอร ์  เพื่อเริม่การบนัทึก จะมกีรอบวนรอบหน้าจอเพื่อแสดงถึงเวลาท่ี
เหลอืในคลปิ 

กลอ้งจะหยุดบนัทึกโดยอัตโนมติัท่ีจุดสิน้สดุคลปิ คณุสามารถหยุดการบนัทึกดว้ยการ
กดปุม่ชตัเตอร ์  ก่อนคลปิจะสิน้สดุ

การเปล่ียนความยาวคลิป
ความยาวเริม่ต้นคลปิคือ 15 วนิาที แต่คณุสามารถต้ังใหบ้นัทึกเป็นคลปินาน 30 วนิาทีได ้

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Defaults > Clip Length (การต้ังค่า > ค่าเริม่ต้น >  

ความยาวคลิป)

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: บนัทึกคลปิในความเรว็ปกติหรอืแบบ Slo-Mo ได้
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การบนัทึกวดิโีอ

การบนัทึกแบบสโลวโ์มชนั 
HERO7 White ชว่ยใหค้ณุบนัทึกความเคลื่อนไหวไดท่ี้ 60 เฟรมต่อวนิาที (fps)  
แลว้เลน่กลบัแบบ 2x สโลวโ์มชนั 

1. จากหน้าจอวดิโีอ แตะ  

1H:36 100% 100%

2. กดปุม่ชตัเตอร ์  เพื่อเริม่การบนัทึก 

3. กดปุม่ชตัเตอร ์  อีกครัง้เพื่อหยุดการบนัทึก

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุสามารถเลน่วดิโีอท่ีคณุบนัทึกเป็น Slo-Mo ท่ีความเรว็ 2x 
หรอืความเรว็ปกติ ดู การเปิดชมผลงานของคณุ (หน้า 36)

การบนัทึกวดิโีอ

การใชก้ารซูมแบบสมัผสั 
การซูมแบบสมัผสัชว่ยใหค้ณุบนัทึกการเคลื่อนไหวท่ีใกลช้ดิยิง่ขึ้น 

1. จากหน้าจอวดิโีอ แตะ  

1H:36 100% 100%

2. ใชตั้วเลื่อนเพื่อเลอืกวา่คณุต้องการซูมเท่าใด คุณยังสามารถปรบัซูมขณะท่ีคุณ
บันทึกได ้

3. แตะท่ีใดก็ตามเพื่อออก ระดบัการซูมจะถกูลอ็กจนกวา่คณุจะท�าการเปลีย่น สลบัโหมด
การบนัทึกภาพ หรอืปิดกลอ้ง 

โปรดทราบ: HERO7 White จะปิด Slo-Mo โดยอัตโนมติัเมื่อคณุเปิดใชก้ารซูมแบบสมัผสั 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุสามารถซูมเขา้เพื่อขจดัลกัษณะฟชิอายรอบ ๆ วดิโีอของคณุ 
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การลดการสัน่ไหวของวดิโีอ
GoPro ของคณุจะลดการสัน่ไหวใหภ้าพวดิโีอของคณุโดยอัตโนมติัเพื่อลดภาพสัน่ไหว ไมว่า่
จะถือดว้ยมอื หรอืยดึติดกับอุปกรณ์ ท�าใหเ้หมาะสมเป็นอยา่งยิง่ส�าหรบัการบนัทึกภาพวดิโีอ
อยา่งราบรืน่ของการขีจ่กัรยาน การสเกต การสกี และอ่ืน ๆ 

การบนัทึกวดิโีอด้วย QUIKCAPTURE 
QuikCapture ชว่ยใหค้ณุเปิด GoPro และเริม่ต้นบนัทึกไดอ้ยา่งรวดเรว็และง่ายดายท่ีสดุ 
ท�าไดง่้ายเพยีงการกดปุม่เดยีว 

1. ขณะท่ีปิดกลอ้งอยู่ ใหก้ดปุ่มชตัเตอร ์  

2. กดปุ่มชตัเตอร ์  อีกครัง้เพื่อหยุดการบันทึกและปิดกล้อง 

การปดิ QUIKCAPTURE 
QuikCapture น้ันถกูเปิดใชง้านโดยอัตโนมติัอยูแ่ลว้ แต่คณุสามารถปิดการใชง้านได้

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเข้าถึงแดชบอรด์
2. แตะ  

โปรดทราบ: หากคณุปิดกลอ้งไวเ้ป็นเวลานานกวา่ 12 ชัว่โมง จะใชเ้วลานานขึ้นเลก็น้อยในการ
เปิดและเริม่ต้นบนัทึก เมื่อบนัทึกเสรจ็แลว้ กลอ้งของคณุยงัอยูใ่นสถานะพรอ้ม และสามารถ
เปิดใชง้านไดใ้นทันทีทกุครัง้ท่ีคณุใช ้QuikCapture ภายใน 12 ชัว่โมงถัดไป 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: เน่ืองจากจะเปิดกลอ้งเมื่อท�าการบนัทึกเท่าน้ัน QuikCapture 
เป็นวธิกีารท่ีดเียีย่มในการยดือายุการใชง้านแบตเตอรี่

การบนัทึกวดิโีอ

การเพิม่แท็ก HILIGHT 
ท�าเครือ่งหมายชว่งเวลาแสนพเิศษในวดิโีอของคณุดว้ยการกดปุม่โหมด  ระหวา่ง 
การบนัทึกหรอืเลน่ น่ีจะเป็นการเพิม่แท็ก HiLight ท่ีท�าใหค้้นหาชว่งเวลาพเิศษเหลา่น้ัน 
ไดง่้ายขึ้น ขณะท่ีคณุดภูาพวดิโีอของคณุ สรา้งวดิโีอ หรอืก�าลงัมองหาภาพใดภาพหน่ึง 

โปรดทราบ: QuikStories จะมองหาแท็ก HiLight เมื่อสรา้งวดิโีอ ซึง่ชว่ยท�าใหม้ัน่ใจวา่จะมี
ชว่งเวลาพเิศษในเรือ่งราวของคณุ

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุยงัสามารถเพิม่แท็ก HiLight โดยใช ้GoPro App  
หรอืพูดวา่ “GoPro HiLight” ขณะท่ีเปิดการควบคุมด้วยเสียง 

การบนัทึกวดิโีอ
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HERO7 White ถ่ายภาพระดบั 10MP ดว้ยขอบเขตการมองเหน็ (FOV) ท่ีกวา้ง ขอบเขต
การเหน็ท่ีกวา้งชว่ยใหค้ณุบนัทึกไดม้ากท่ีสดุเท่าท่ีท�าไดภ้ายในเฟรม 

การบนัทึกภาพถ่ายเดีย่ว
1. ปัดน้ิวไปทางขวาเพื่อ  

999+ 100% 100%

2. กดปุม่ชตัเตอร ์  เพื่อถ่ายภาพ

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุสามารถใช ้GoPro App เพื่อตัดภาพหากคณุต้องการขจดั
ลกัษณะฟชิอายรอบ ๆ ขอบเฟรม 

การถ่ายภาพ การถ่ายภาพ

การถ่ายภาพต่อเนื่อง
กดปุม่ชตัเตอรค้์างไว ้  เพื่อถ่ายภาพในความเรว็ 4 ภาพต่อวนิาที ปลอ่ยปุม่เพื่อหยุด 
บนัทึกภาพ 

การถ่ายรวั 
การถ่ายรวัจะถ่าย 15 ภาพใน 1 วนิาที จงึเหมาะอยา่งยิง่ส�าหรบัการบนัทึกภาพการเคลื่อนไหว
ท่ีรวดเรว็ 

1. จากหน้าจอภาพถ่าย ใหแ้ตะ   

999+ 100% 100%

2. กดปุม่ชตัเตอร ์  เพื่อถ่ายรวั

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ดภูาพถ่ายรวัของคณุไดใ้น Media Gallery และเลอืกบนัทึก
เฉพาะภาพท่ีดท่ีีสดุ ซึง่จะชว่งเพิม่พื้นท่ีวา่งบนการด์ SD ของคณุ ดู การเปิดชมผลงาน
ของคุณ (หน้า 36)
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การตัง้เวลาถ่ายภาพ
ใชตั้วต้ังเวลาถ่ายภาพส�าหรบัเซลฟี่  การถ่ายภาพกลุม่ และอ่ืน ๆ

1. จากหน้าจอภาพถ่าย ใหแ้ตะ  

999+ 100% 100%

2. เลอืก 3 วนิาที (เหมาะส�าหรบัเซลฟี่) หรอื 10 วนิาที (เหมาะส�าหรบัภาพหมู)่ 

10s

3s

การถ่ายภาพ

3. กดปุม่ชตัเตอร ์  กล้องของคุณจะเริม่นับถอยหลัง รวมท้ังส่งเสียงเตือนและ
ไฟสถานะด้านหน้าจะกะพรบิ ท้ังสองอย่างจะเรว็ขึ้นเมื่อเวลาเหลือน้อยลงก่อนจะ
ถ่ายภาพ

3

โปรดทราบ: ตัวต้ังเวลาถ่ายภาพจะยงัคงเปิดอยูจ่นกวา่คณุจะแตะเพื่อปิด

การถ่ายภาพ
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การใชก้ารซูมแบบสมัผสั
การซูมแบบสมัผสัชว่ยคณุในการบนัทึกภาพเคลื่อนไหวไดใ้กลช้ดิยิง่ขึ้น

1. จากหน้าจอภาพถ่าย ใหแ้ตะ  

999+ 100% 100%

2. ใชตั้วเลื่อนเพื่อเลอืกวา่คณุต้องการซูมเท่าใด 

3. แตะท่ีใดก็ตามเพื่อออก ระดบัการซูมจะถกูลอ็กจนกวา่คณุจะท�าการเปลีย่น สลบัโหมด
การบนัทึกภาพ หรอืปิดกลอ้ง 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุสามารถต้ังค่าการถ่ายภาพโดยใชก้ารผสมผสานของ 
การถ่ายรวั ตัวต้ังเวลาภาพถ่าย และการซูมแบบสมัผัสท่ีคณุต้องการ 
 

การถ่ายภาพ

วดิโีอไทมแ์ลป็สจ์ะท�าใหก้ารเคลื่อนไหวเรว็ขึ้นดว้ยการบนัทึกแต่ละเฟรมทกุ 0.5 วนิาที  
เมื่อเล่นท่ีความเรว็ปกติ ทุกสิ่งจะเคลื่อนท่ีเรว็ขึ้นจากปกติ 15x 

การบนัทึกวดิโีอไทมแ์ล็ปส์
1. ปัดน้ิวไปทางซา้ยเพื่อ  

2H:11 100% 100%

2. กดปุ่มชตัเตอร ์  เพื่อเริม่การบนัทึก 

3. กดปุ่มชตัเตอร ์  อีกครัง้เพื่อหยุดการบนัทึก

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: เน่ืองจากวดิโีอไทมแ์ลป็สเ์รง่ความเรว็ทกุอยา่งขึ้น 15x  
การบนัทึกวดิโีอ 5 นาทีจะบนัทึกวดิโีอไดป้ระมาณ 20 วนิาที

การบนัทึกไทมแ์ล็ปส์
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การบนัทึกไทมแ์ล็ปส์

การใชก้ารซูมแบบสมัผสั 
การซูมแบบสมัผสัชว่ยใหค้ณุบนัทึกการเคลื่อนไหวท่ีใกลช้ดิยิง่ขึ้น

1. จากหน้าจอไทมแ์ลป็ส ์ใหแ้ตะ  

2H:11 100% 100%

2. ใชตั้วเลื่อนเพื่อเลอืกวา่คณุต้องการซูมเท่าใด

3. แตะท่ีใดก็ตามเพื่อออก ระดบัการซูมจะถกูลอ็กจนกวา่คณุจะท�าการเปลีย่น สลบัโหมด
การบนัทึกภาพ หรอืปิดกลอ้ง 

HERO7 White จะสแกนท้ังฉากเพื่อเลอืกระดบัค่ารบัแสงใหภ้าพถ่ายของคณุ การควบคมุ
ค่ารบัแสงชว่ยใหค้ณุตัดสนิใจวา่ควรใชส้ว่นใดสว่นหน่ึงของภาพในการต้ังค่ารบัแสงหรอืไม ่

คณุสามารถดตัูวอยา่งภาพบนหน้าจอสมัผสัของคณุได้ ลองการควบคมุการรบัแสงหากมี
สว่นใดสว่นหน่ึงท่ีมดืหรอืสวา่งเกินไป 

การตัง้การควบคมุการรบัแสงโดยใชก้ารปรบัค่ารบัแสงอัตโนมติั
ตัวเลอืกน้ีจะชว่ยใหก้ลอ้งอ้างอิงการรบัแสงกับพื้นท่ีท่ีคณุเลอืก
จนิตนาการวา่กลอ้งของคณุยดึติดอยูกั่บหน้าปัดรถ คณุอาจต้องการต้ังการควบคมุค่า 
รบัแสงอิงกับทิวทัศน์นอกรถแทนบนหน้าปัด ซึง่จะชว่ยปอ้งกันไมใ่หภ้าพถ่ายของคณุได ้
รบัแสงมากเกินไป (สวา่งเกินไป)

1. กดหน้าจอสมัผัสจนกระท่ัง กรอบท่ีมจุีดตรงกลางปรากฏขึ้น ท่ีก่ึงกลางหน้าจอ น่ีคือ
การวดัแสงเฉพาะจุด จะอ้างอิงค่ารบัแสงบรเิวณก่ึงกลางภาพ 

2. ลากกรอบออกจากก่ึงกลางภาพหากคณุต้องการใชพ้ื้นท่ีอ่ืนของภาพในการต้ังค่ารบัแสง 
(คณุสามารถท�าการแตะเลอืกบรเิวณน้ันแทนการลากกรอบ) 

3. ตรวจสอบหน้าจอเพื่อดวูา่ค่ารบัแสงเหมาะสมดแีลว้ แตะ  ตรงมุมขวาลา่งของ
หน้าจอ 

AUTO EXPOSURE

การควบคมุค่ารบัแสง
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การตัง้การควบคมุการรบัแสงโดยใชก้ารล็อกค่ารบัแสง
ตัวเลอืกน้ีจะท�าใหก้ลอ้งของคณุลอ็กค่ารบัแสงจนกวา่คณุจะยกเลกิ 

หากคณุก�าลงัเลน่สโนวบ์อรด์ในวนัท่ีแดดจา้ คณุอาจทดลองลอ็กค่ารบัแสงบนเสื้อแจค๊เก็ต
ของแบบ ซึง่จะชว่ยปอ้งกันไมใ่หภ้าพถ่ายของคณุไดร้บัแสงน้อยเกินไป (มดืเกินไป) เมื่อ
เปรยีบเทียบกับหมิะท่ีสวา่งจา้

1. กดหน้าจอสมัผสัจนกระท่ัง กรอบท่ีมจุีดตรงกลางปรากฏขึ้น ท่ีก่ึงกลางหน้าจอ น่ีคือ
การวดัแสงเฉพาะจุด จะอ้างอิงค่ารบัแสงบรเิวณก่ึงกลางภาพ 

2. ลากกรอบออกจากก่ึงกลางภาพหากคณุต้องการใชพ้ื้นท่ีอ่ืนของภาพในการต้ังค่ารบัแสง 
(คณุสามารถท�าการแตะเลอืกบรเิวณน้ันแทนการลากกรอบ)

3. แตะ ภายในกรอบ เพื่อ ลอ็กค่ารบัแสง
4. ตรวจสอบหน้าจอเพื่อดวูา่ค่ารบัแสงเหมาะสมดแีลว้ แตะ  ท่ีมุมลา่งขวาเพื่อลอ็ก

LOCKED EXPOSURE

การควบคมุค่ารบัแสง

การปดิการควบคมุค่ารบัแสง
การควบคมุค่ารบัแสงจะถกูปิดโดยอัตโนมติัเมื่อคณุเปลีย่นโหมดการบนัทึกภาพหรอืรสีตารท์
กลอ้ง คณุยงัสามารถปิดดว้ยตนเอง 

1. กดหน้าจอสมัผัสจนกระท่ังปรากฏสีเ่หลีย่มจตัรุสัตรงกลาง
2. แตะ  ตรงมุมซา้ยลา่งของหน้าจอ

โปรดทราบ: หลงัจากยกเลกิการควบคมุค่ารบัแสงแลว้ กลอ้งของคณุจะกลบัสูโ่ดยอัตโนมติั
โดยใชท้ั้งฉากในการต้ังค่ารบัแสง

การควบคมุค่ารบัแสง
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การควบคมุดว้ยเสยีงชว่ยใหค้ณุเพลดิเพลนิกับการควบคมุ GoPro ของคณุแบบ 
แฮนดฟ์ร ีเหมาะเป็นอยา่งยิง่ขณะท่ีคณุขบัขีพ่าหนะ ถือไมส้กี และอ่ืน ๆ เพยีงบอก  
GoPro วา่คณุต้องการท�าอะไร

การเปิด + ปดิการควบคมุดว้ยเสยีง
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ  เพื่อเปิดหรอืปิดการควบคมุดว้ยเสยีง

การควบคมุ GoPro ด้วยเสยีงของคณุ

รายการค�าสัง่เสยีง
มคี�าสัง่เสยีง 2 ประเภท ค�าสัง่ดว้ยท่าทาง และค�าสัง่โหมด 

การใชค้�าสัง่ดว้ยท่าทาง
ค�าสัง่เหลา่น้ีชว่ยใหค้ณุเปลีย่นโหมดไดอ้ยา่งรวดเรว็ หากคณุเพิง่บนัทึกวดิโีอ คณุสามารถ
พูดวา่ “GoPro take a photo” เพื่อถ่ายภาพโดยไมต้่องเปลีย่นโหมด

ค�าสัง่ดว้ยท่าทาง ค�าอธบิาย

GoPro start recording เริม่บนัทึกวดิโีอ

GoPro HiLight เพิม่แท็ก HiLight ลงในวดิโีอของคณุขณะ
ท�าการถ่าย

GoPro stop recording หยุดการบนัทึกวดิโีอ

GoPro take a photo บนัทึกภาพถ่ายเดีย่ว

GoPro shoot burst บนัทึกภาพถ่ายรวั

GoPro start time lapse เริม่บันทึกวดิีโอไทมแ์ลป็ส์

GoPro stop time lapse หยุดบันทึกวดิีโอไทมแ์ลป็ส์

GoPro turn off ปิดกลอ้งของคณุ 

โปรดทราบ: คณุสามารถปิด GoPro ของคณุดว้ย
เสยีง แต่คณุต้องใชปุ้ม่โหมด  เพื่อเปิด 

การควบคมุ GoPro ด้วยเสยีงของคณุ
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การใชค้�าสัง่โหมด
ใชค้�าสัง่เหลา่น้ีเพื่อเปลีย่นโหมดการบนัทึกภาพไดใ้นทันที แลว้พูดวา่ “GoPro Capture” 
หรอืกดปุม่ชตัเตอรเ์พื่อบนัทึกภาพ 

ค�าสัง่โหมด ค�าอธบิาย

GoPro Video mode เปลีย่นกลอ้งของคณุเขา้สูโ่หมดวดิโีอ  
(ไมเ่ร ิม่บนัทึก)

GoPro Photo mode เปลีย่นกลอ้งของคณุเขา้สูโ่หมดถ่ายภาพ  
(ไมถ่่ายภาพ)

GoPro Burst mode เปลีย่นกลอ้งของคณุเขา้สูโ่หมดถ่ายรวั  
(ไมเ่ร ิม่ถ่ายแบบรวั)

GoPro Time Lapse mode เปลีย่นกลอ้งของคณุเขา้สูโ่หมดวดิโีอ ไทมแ์ลป็ส ์
(ไมเ่ร ิม่บนัทึก)

GoPro Capture เริม่บนัทึกวดิโีอหรอืภาพถ่ายในโหมดท่ีคณุเลอืก

GoPro Stop Capture หยุดบนัทึกในโหมดวดิโีอและวดิโีอไทมแ์ลป็ส ์ 
โหมดภาพถ่ายและถ่ายรวัจะหยุดเอง 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: หากคณุก�าลงัถ่ายภาพไทมแ์ลป็สห์รอืวดิโีออยู่ คณุต้องหยุดการ
ถ่ายก่อนลองใชค้�าสัง่เสยีงใหม ่

การควบคมุ GoPro ด้วยเสยีงของคณุ

ดรูายการค�าสัง่ทัง้หมดบนกล้องของคณุ
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Voice Control > Commands (การต้ังค่า >  

การควบคมุดว้ยเสยีง > ค�าสัง่)

การเปล่ียนภาษาการควบคมุดว้ยเสยีงของคณุ
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Voice Control > Language (การต้ังค่า >  

การควบคมุดว้ยเสยีง > ภาษา)

โปรดทราบ: การควบคมุดว้ยเสยีงอาจไดร้บัผลกระทบจากลม เสยีงรบกวน และระยะหา่ง
ของคณุจากกลอ้ง รกัษาความสะอาดใหก้ลอ้งและคอยเชด็ฝุ่นเพื่อประสทิธภิาพการท�างาน
ท่ีดท่ีีสดุ

การควบคมุ GoPro ด้วยเสยีงของคณุ
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ปัดน้ิวขึ้นเพื่อดวูดิโีอ ภาพถ่าย หรอืการถ่ายรวัครัง้ลา่สดุท่ีคณุถ่าย ปัดน้ิวไปทางซา้ยและขวา
เพื่อเลื่อนดสูื่ออ่ืน ๆ บนการด์ SD ของคณุ   

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

Media Gallery ประกอบดว้ยตัวเลอืกการเลน่ต่อไปน้ี:

หยุดเลน่ชัว่คราว

เลน่ต่อ

ดสูื่อท้ังหมดบนการด์ SD ของคณุ

ลบไฟลจ์ากการด์ SD ของคณุ

เล่นแบบสโลวโ์มชนั/ความเรว็ปกติ

ใชตั้วเลื่อนเพื่อสแกนวดิีโอ การถ่ายรวั และภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ของคุณ

เพิ่ม/ลบแท็ก HiLight

การเปดิชมผลงานของคณุ

ปรบัระดบัเสยีงการเลน่

ไปท่ีภาพก่อนหน้าหรอืถัดไปในการถ่ายรวัหรอืกลุม่ภาพถ่ายต่อเน่ือง

โปรดทราบ: ตัวเลอืกการเลน่จะต่างกันไปตามประเภทสื่อท่ีคณุด ู

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ไมส่ามารถใชตั้วเลอืกการเลน่บางอยา่งไดเ้มื่อคณุถือกลอ้งใน 
แนวนอน ท�าการปรบัเปลีย่นการต้ังค่าเหลา่น้ันในแนวนอนก่อนหมุนกลอ้งของคณุ 

การเปดิชมผลงานของคณุ
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การใชมุ้มมอง GALLERY 
มุมมอง Gallery ชว่ยใหค้ณุเขา้ถึงภาพถ่ายและวดิโีอท่ีจดัเก็บบนการด์ SD ของคณุได้
อยา่งรวดเรว็ 

1. จากหน้าจอเลน่ ใหแ้ตะ  

00:10   

MEDIA (34)

2. ปัดน้ิวขึ้นเพื่อเลื่อนดสูื่อของคณุ 

3. แตะวดิโีอหรอืภาพถ่ายเพื่อชมแบบเต็มหน้าจอ
4. แตะ  เพื่อเพิม่แท็ก HiLight 

5. แตะ  เพื่อกลบัไปยงัหน้าจอเลน่

โปรดทราบ: ไมส่ามารถใชมุ้มมอง Gallery เมื่อคณุถือกลอ้งแนวต้ัง ยิง่คณุมเีน้ือหาบน
การด์ SD มากเท่าใด จะใชเ้วลาโหลดมากขึ้นเท่าน้ัน 

การเปดิชมผลงานของคณุ

การลบหลาย ๆ ไฟล์
1. แตะ  

2. แตะไฟลท้ั์งหมดท่ีคณุต้องการลบ แตะไฟลอี์กครัง้หากคณุต้องการยกเลกิลบ
3. แตะ  เพื่อลบไฟลท่ี์เลอืก

การชมวดิโีอและภาพถ่ายผา่นอุปกรณเ์คล่ือนท่ี
1. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุเขา้กับ GoPro App อ่านรายละเอียดไดท่ี้ การเชื่อมต่อเขา้กับ 

GoPro App (หน้า 40)

2. ใชตั้วควบคมุในแอพเพื่อเลน่ภาพ แก้ไข และแชรว์ดิโีอและภาพถ่ายของคณุ

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ใช ้GoPro App เพื่อถ่ายภาพน่ิงจากวดิโีอ สรา้งวดิโีอสัน้ๆ ท่ี
สามารถแชรไ์ดจ้ากภาพวดิโีอท่ีมคีวามยาว บนัทึกสื่อลงในโทรศัพท์ของคณุและอ่ืน ๆ 

การชมวดิโีอและภาพถ่ายบนคอมพวิเตอร ์
ในการดสูื่อบนคอมพวิเตอรข์องคณุ อันดบัแรกคณุต้อง บนัทึก ไฟลล์งในคอมพวิเตอร ์
อ่านรายละเอียดไดท่ี้ การถ่ายโอนสื่อของคณุ (หน้า 41)

การเปดิชมผลงานของคณุ
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ใช ้GoPro Mobile App เพื่อควบคมุ HERO7 White ของคณุ แชรว์ดิโีอและภาพถ่ายแม้
ขณะเดนิทาง และเปลีย่นภาพวดิโีอของคณุใหเ้ป็น QuikStories วดิโีอท่ีซงิค์กับเอฟเฟกต์
และดนตรไีดโ้ดยอัตโนมติั

การเชื่อมต่อครัง้แรก
1. ดาวน์โหลด GoPro App จาก Apple App Store หรอื Google Play

2. ท�าตามขัน้ตอนท่ีปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกลอ้งของคณุ 

โปรดทราบเก่ียวกับ iOS: เมื่อไดร้บัการแจง้เตือน อยา่ลมืเปิดรบัการเตือนจาก GoPro 
App เพื่อใหค้ณุรูว้า่ QuikStory พรอ้มใชง้านเมื่อใด ดู การสรา้ง QuikStory 
(หน้า 41)

หลังการใชง้านครัง้แรก
หลงัจากท่ีคณุเชื่อมต่อครัง้แรกแลว้ คณุจะสามารถเชื่อมต่อผา่นเมนู Connections  
(การเชื่อมต่อ) ของกลอ้งของคณุได้

1. หากคณุยงัไมไ่ดเ้ปิดการเชื่อมต่อแบบไรส้ายของกลอ้ง ใหปั้ดน้ิวลงเพื่อเขา้สูแ่ดชบอรด์ 

2. แตะ Preferences > Connections > GoPro App (การต้ังค่า > การเชื่อมต่อ > 
GoPro App) 

3. ท�าตามค�าแนะน�าบนหน้าจอใน GoPro App เพื่อเชื่อมต่อ

การตัง้ค่าความเรว็การเชื่อมต่อ
GoPro ของคณุถกูต้ังค่าใหใ้ชแ้บนด์ Wi-Fi 5GHz (เรว็ท่ีสดุเท่าท่ีม)ี เมื่อเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์พกพาอ่ืน ๆ

เปลีย่นแบนด์ Wi-Fi ใหเ้ป็น 2.4GHz หากอุปกรณ์หรอืภมูภิาคของคณุไมส่นับสนุน 5GHz

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Connections > Wi-Fi Band (การต้ังค่า > การเชื่อมต่อ > 

แบนด์ Wi-Fi)

การเชื่อมต่อเขา้กับ GoPro App

การสรา้ง QUIKSTORY 
คณุสามารถต้ังค่า GoPro ของคณุใหส้ง่วดิโีอและภาพถ่ายไปยงัโทรศัพท์ของคณุโดย
อัตโนมติั GoPro App จะใชภ้าพเหลา่น้ีในการสรา้ง QuikStories ท�าการตัดต่อวดิโีออยา่ง
สมบูรณ์แบบพรอ้มใสเ่พลงและเอฟเฟกต์ประกอบ 

1. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุเขา้กับ GoPro App ดู การเชื่อมต่อเขา้กับ GoPro App 
(หน้า 40)

2. ปัดน้ิวลงบนหน้าจอหลักของแอป ภาพถ่ายจากเซสชนัล่าสุดของคุณจะถูกคัดลอก
ไปยังโทรศัพท์ของคุณแล้วเปลี่ยนเป็น QuikStory 

3. แตะ Quikstory ของคุณเพื่อดู หากคุณไม่มีแอพ Quik คุณจะได้รบัการเตือนให้
ติดต้ัง

4. ท�าการตัดต่อใด ๆ ตามต้องการในแอพ Quik

5. บันทึก QuikStory หรอืแชรกั์บเพื่อน ๆ

การถ่ายโอนสื่อของคณุ
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การถ่ายโอนสื่อของคณุไปยงัคอมพวิเตอร์
คณุสามารถคัดลอกวดิโีอและภาพถ่ายของคณุไปยงัคอมพวิเตอรเ์พื่อการเลน่หรอืตัดต่อได้

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรข์องคณุใชง้านระบบปฏิบติัการเวอรช์นัลา่สดุ
2. ดาวน์โหลดและติดต้ังแอพ Quik เดสก์ท็อปจาก gopro.com/apps

3. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุเขา้กับคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ยสาย USB-C ท่ีไดร้บั 

4. เปิดกลอ้งของคณุแลว้ท�าตามขัน้ตอนท่ีปรากฏบนหน้าจอของแอพ Quik

การถ่ายโอนโดยตรงจากการด์ SD ของคณุ
1. ถอดการด์ SD ออกจากกล้องของคุณ 

2. ใส่การด์ในการด์รดีเดอรห์รอือะแดปเตอร ์SD

3. เสียบการด์รดีเดอรกั์บพอรต์ USB ของคอมพิวเตอรข์องคุณ หรอืใส่อะแดปเตอร์
ในชอ่งใส่การด์ SD 

4. คัดลอกไฟล์ลงในคอมพิวเตอรข์องคุณ

การถ่ายโอนสื่อของคณุ

การอัพโหลดไปยงัระบบคลาวดอั์ตโนมติั 
ดว้ยการสมคัรสมาชกิ GoPro Plus คณุสามารถอัพโหลดสื่อของคณุขึ้นคลาวดไ์ดโ้ดย
อัตโนมติั ท่ีท่ีคณุสามารถดู ตัดต่อ และแชรไ์ดจ้ากอุปกรณ์ใดก็ตาม 

1. ลงทะเบยีนใชง้าน GoPro Plus:

a. ดาวน์โหลด GoPro App มายงัอุปกรณ์เคลื่อนท่ีของคณุจาก  
Apple App Store หรอื Google Play

b. ท�าตามขัน้ตอนท่ีปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกลอ้งของคณุ
c. หากคณุท�าการเชื่อมต่อเป็นครัง้แรก ใหท้�าตามค�าแนะน�าบนจอภาพเพื่อสมคัร

สมาชกิ GoPro Plus ไมเ่ชน่น้ัน ใหแ้ตะ  บนหน้าจอการเลอืกบนกลอ้ง 

2. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุกับแหลง่จา่ยไฟฟา้ อัพโหลดอัตโนมติัจะเริม่ท�างานเมื่อชารจ์
แบตเตอรีเ่ต็ม

หลงัจากการต้ังค่าครัง้แรก กลอ้งของคณุไมจ่�าเป็นต้องเชื่อมต่อกับแอพเพื่อเริม่การ
อัพโหลดอัตโนมติั 

โปรดทราบ: ไฟลเ์ดมิของคณุจะคงอยูบ่นกลอ้งของคณุแมว้า่จะไดส้�ารองไวบ้นคลาวดแ์ลว้

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: หากคณุบนัทึกไฟลไ์วบ้นคอมพวิเตอรแ์อพ Quik เดสก์ท็อปจะ
อัพโหลดไฟลด์งักลา่วโดยอัตโนมติัไปยงับญัช ีGoPro Plus ของคณุ

การถ่ายโอนสื่อของคณุ

http://gopro.com/apps
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การอัพโหลดไปยงัคลาวดด์ว้ยตนเอง 
ถ่ายโอนสื่อของคณุไปยงัคลาวดโ์ดยไมต้่องรอใหช้ารจ์แบตเตอรีจ่นเต็มก่อน (ต้องเชื่อมต่อ 
GoPro ของคณุกับแหลง่จา่ยไฟ)

1. ลงทะเบยีนใชง้าน GoPro Plus ดู การอัพโหลดไปยงัระบบคลาวดอั์ตโนมติั (หน้า 43)

2. เชื่อมต่อกลอ้งของคณุกับแหลง่จา่ยไฟฟา้
3. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
4. แตะ Preferences > GoPro Plus > Manual Upload (การต้ังค่า >  

GoPro Plus > อัพโหลดด้วยตนเอง) 

การปดิการอัพโหลดอัตโนมติั
คณุสามารถปอ้งกันไมใ่หก้ลอ้งของคณุพยายามอัพโหลดทกุครัง้ท่ีเชื่อมต่อกับแหลง่จา่ยไฟ
เมื่อชารจ์ไฟเต็มแลว้ 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > GoPro Plus > Auto Upload (การต้ังค่า >  

GoPro Plus > อัพโหลดอัตโนมติั)

3. แตะ Off (ปิด)

การเขา้ถึงสื่อคลาวดข์องคณุ
1. เปิด GoPro App บนอุปกรณ์ของคณุ
2. แตะ  แลว้เลอืกแท็บคลาวดเ์พื่อดู ตัดต่อ และแชรเ์น้ือหาของคณุ

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ในการสรา้ง QuikStory โดยใชส้ื่อคลาวดข์องคณุ ใหเ้ริม่แอพ 
Quik อุปกรณ์เคลื่อนท่ี แลว้แตะ  จากน้ันเลอืก GoPro Plus

การถ่ายโอนสื่อของคณุ

การเชื่อมต่อเขา้กับเครอืขา่ยไรส้ายต่าง ๆ
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > GoPro Plus > Networks (การต้ังค่า > GoPro Plus > 

เครอืขา่ย)

3. เลอืกเครอืขา่ย เครอืขา่ยท่ีเลอืกไมส่ามารถเป็นเครอืขา่ยท่ีซอ่นไวห้รอืเครอืขา่ยท่ี
ต้องการการยอมรบัในการใชง้านจากผูใ้ชเ้สยีก่อน (เชน่ เครอืขา่ยท่ีใชใ้นโรงแรม)

4. กรอกรหสัเมื่อจ�าเป็น 

5. แตะ  เพื่อบนัทึกเครอืขา่ย 

การเปล่ียนการตัง้ค่า GOPRO PLUS 
จดัการการต้ังค่าการอัพโหลดอัตโนมติั ต้ังค่าเครอืขา่ยไรส้ายของคณุ และอ่ืน ๆ
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > GoPro Plus (การต้ังค่า > GoPro Plus) 

โปรดทราบ: จะปรากฏ GoPro Plus ในการต้ังค่าของคณุหลงัจากลงทะเบยีนแลว้

การถ่ายโอนสื่อของคณุ



46 47

การใชแ้ดชบอรด์ 
ขณะท่ีกลอ้งของคณุอยูใ่นแนวนอน ใหปั้ดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์และ Preferences 
(การต้ังค่า)

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

คณุสมบติัของแดชบอรด์ 
แดชบอรด์ท�าใหค้ณุสามารถแตะเปิดและปิดการต้ังค่าต่อไปน้ี:

การควบคมุดว้ยเสยีง

เสยีงของกลอ้ง

QuikCapture

การลอ็กหน้าจอ

การตัง้ค่า GoPro ของคณุ การตัง้ค่า GoPro ของคณุ

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

สถานะการเชื่อมต่อ
ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อท่ีดา้นบนของแดชบอรด์ 

กลอ้งเชื่อมต่ออยูกั่บ GoPro App (สขีาว)

ไมไ่ดจ้บัคูก่ลอ้งกับ GoPro App (สเีทา) 

ไมไ่ดเ้ชื่อมต่อกลอ้งกับ GoPro App (สเีทา)

เปิดการอัพโหลดอัตโนมติัอยูแ่ละพรอ้มแลว้ (สขีาว)

ปิดการอัพโหลดอัตโนมติัอยู่ (สเีทา) 

เปิดการอัพโหลดอัตโนมติัอยู่ แต่ยงัไมพ่รอ้ม (สเีทา)
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การตัง้ค่าการตัง้ค่าของคณุ
แตะ Preferences (การต้ังค่า) เพื่อต้ังค่า GoPro ของคณุในแบบท่ีต้องการ 

การเชื่อมต่อ
เปิดการเชื่อมต่อไรส้าย เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ ต้ังแบนด์ Wi-Fi และอ่ืน ๆ ดกูารเชื่อมต่อเขา้
กับ GoPro App (หน้า 40) และ การต้ังค่าความเรว็การเชื่อมต่อ (หน้า 40) 

ค่าเริม่ต้น
เลอืกโหมดเริม่ต้น (โหมดท่ี GoPro ของคณุบนัทึกภาพเมื่อคณุเปิดกลอ้งโดยใชปุ้ม่โหมด 

 ), ความยาวของคลปิสัน้ และความละเอียดวดิโีอเริม่ต้น   

ทัว่ไป
น่ีคือทกุสิง่ท่ีคณุพบไดภ้ายใต้ General Settings (การต้ังค่าท่ัวไป):

Beep Volume (ความดงัของเสยีงเตือน) 
เลอืกจาก High (ดงั) (ค่าเริม่ต้น), Med (ปานกลาง), Low (ต�า่) หรอื Off (ปิด)  
คุณสามารถเปิดหรอืปิดระดับเสียงท่ีคุณต้ังโดยใชแ้ดชบอรด์

Auto Power Off (ปดิกล้องอัตโนมติั)
เลอืก 5 Min (5 นาที), 15 Min (15 นาที) (ค่าเริม่ต้น), 30 Min (30 นาที) หรอื  
Never (ไมเ่ลย) 

การตัง้ค่า GoPro ของคณุ การตัง้ค่า GoPro ของคณุ

LED 
ต้ังใหไ้ฟสถานะใดกะพรบิ เลอืก All On (เปิดท้ังหมด) (ค่าเริม่ต้น), All Off (ปิดท้ังหมด) 
และ Front Off (ปิดดา้นหน้า) 

Time and Date (เวลาและวนัท่ี)
ใชเ้พื่อปรบัเวลาและวนัท่ีดว้ยตนเอง ท้ัง 2 สิง่น้ีจะอัพเดตโดยอัตโนมติัเมื่อคณุเชื่อมต่อ
กลอ้งของคณุกับ GoPro App หรอืแอพ Quik เดสก์ท็อป

Date Format (รปูแบบวนัท่ี)
ค่าน้ีจะถกูต้ังโดยอัตโนมติัอิงตามภาษาท่ีคณุเลอืกท่ีการต้ังค่า คณุยงัสามารถเปลีย่นดว้ย
ตัวเองท่ีน่ี 

การควบคมุดว้ยเสยีง 
เลือกภาษาการควบคุมด้วยเสียงของคุณแล้วดูรายการค�าสั่งท้ังหมด 
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การตัง้ค่า GoPro ของคณุ

หนา้จอสมัผสั 
เปิดการลอ็กแนวนอน ต้ัง Screen Saver (สกรนีเซฟเวอร)์ แลว้ปรบัความสวา่งของหน้า
จอสมัผสั 

โปรดทราบ: ปุม่กลอ้งและการควบคมุดว้ยเสยีงจะยงัใชง้านไดแ้มจ้ะปิดหน้าจอแลว้ก็ตาม 

ภมูภิาค
เลอืกภาษาของคณุ และต้ังค่า GoPro ใหท้�างานในภมูภิาคของคณุ 

Language (ภาษา) 
เลอืกภาษาท่ีปรากฏบนตัวกลอ้งของคณุ 

Video Format (รปูแบบวดิโีอ) 
เลอืก NTSC ส�าหรบัอเมรกิาเหนือ หรอื PAL หากคณุอยูน่อกอเมรกิาเหนือ การเลอืกรูป
แบบท่ีเหมาะสมส�าหรบัภมูภิาคของคณุจะชว่ยปอ้งกันไมใ่หก้ะพรบิบน TV/HDTV เมื่อคณุ
เลน่วดิโีอท่ีบนัทึกในรม่

Regulatory (กฎขอ้บงัคับ) 
ดใูบรบัรองท้ังหมดของกลอ้งของคณุ

การตัง้ค่า GoPro ของคณุ

เก่ียวกับ
อัพเดต GoPro ของคณุ และดชูื่อ หมายเลข และเวอรช์นัของซอฟต์แวรข์องกลอ้ง

รเีซต็ 
ฟอรแ์มตการด์ SD ของคณุ รเีซต็การต้ังค่าเริม่ต้นของกลอ้งของคณุ รเีซต็เคลด็ลบัของ
กลอ้ง หรอืท�าการรเีซต็เป็นค่าเริม่ต้นเพื่อลา้งกลอ้งและคืนค่าสูก่ารต้ังค่าเริม่ต้น
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แมว้า่โอกาสการเกิดปัญหาจะน้อย แต่ HERO7 White จะแจง้ใหค้ณุทราบเมื่อพบ 
ปัญหาใด ๆ ตัวอยา่งขอ้ความท่ีคณุอาจพบ

อุณหภมูสิงู 
ไอคอนอุณหภมูจิะปรากฏบนหน้าจอสมัผัสหากกลอ้งรอ้นเกินไปและจ�าเป็นต้องลดความ
รอ้น กลอ้งของคณุถกูออกแบบมาใหรู้จ้กัเมื่อเกิดความเสีย่งจากความรอ้นสงู และจะปิดการ
ท�างานเมื่อจ�าเป็น ควรวางกลอ้งท้ิงไวใ้หเ้ยน็ลงก่อนใชง้านใหมอี่กครัง้ 

โปรดทราบ: อุณหภมูท่ีิสงูจะท�าใหก้ลอ้งของคณุใชพ้ลงังานเพิม่ขึ้นและใชแ้บตเตอรีห่มด
เรว็ขึ้น

การซอ่มแซมไฟล์ 
HERO7 White จะซอ่มแซมไฟลท่ี์เสยีหายโดยอัตโนมติั ไฟลอ์าจไดร้บัความเสยีหายหากเกิด
พลงังานสะดดุขณะบนัทึกหรอืหากมปัีญหาในการบนัทึกไฟล์ จะปรากฏไอคอนซอ่มแซมไฟล์
บนหน้าจอสมัผสัขณะท่ีการซอ่มแซมด�าเนินอยู ่กลอ้งจะบอกใหค้ณุทราบเมื่อซอ่มแซมเสรจ็
และผลการซอ่มแซม 

การด์หนว่ยความจ�าเต็ม
กลอ้งจะบอกใหค้ณุทราบเมื่อการด์ SD ของคณุเต็ม คณุต้องยา้ยหรอืลบบางไฟลห์ากคณุ
ต้องการบนัทึกต่อ

ขอ้ความท่ีส�าคัญต่าง ๆ

การรสีตารท์ GOPRO ของคณุ 
หากกลอ้งของคณุไมต่อบสนอง ใหก้ดปุ่มโหมด  ค้างไว ้10 วนิาที น่ีจะเป็นการรสีตารท์
กลอ้งของคณุ จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงการต้ังค่าของคณุ

เรยีกคืนการตัง้ค่าทัง้หมดใหเ้ปน็ค่าเริม่ต้น
ตัวเลอืกน้ีจะรเีซต็การต้ังค่าท้ังหมดในกลอ้งของคณุใหก้ลบัไปเป็นค่าเริม่ต้น ยกเวน้ชื่อและ
รหสัผา่น ภาษา และรปูแบบวดิโีอของกลอ้งของคณุ

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Reset > Reset Defaults (การต้ังค่า > รเีซต็ > รเีซต็เป็น

ค่าเริม่ต้น) 

การรเีซต็การเชื่อมต่อ
ตัวเลอืกน้ีจะลา้งการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคณุ และรเีซต็รหสัผา่นของกลอ้งดว้ย การรเีซต็
การเชื่อมต่อหมายความวา่คณุจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ท้ังหมดของคณุอีกครัง้ 

ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์

1. แตะ Preferences > Connections > Reset Connections (การต้ังค่า >  
การเชื่อมต่อ > รเีซต็การเชื่อมต่อ)

การรเีซต็เคล็ดลับกล้อง 
ต้องการดเูคลด็ลบักลอ้งอีกครัง้หรอืไม ่วธิดีท้ัูงหมดจากจุดเริม่ต้น
1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Reset > Reset Camera Tips (การต้ังค่า > รเีซต็ >  

เซต็เคลด็ลบักลอ้ง) 

การรเีซต็กล้อง
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การรเีซต็กล้อง

การเรยีกคืนการตัง้ค่าจากโรงงาน
ตัวเลอืกน้ีจะเรยีกคืนการต้ังค่าเดมิท้ังหมดของกลอ้งของคณุ ลา้งการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ท้ังหมด และยกเลกิการลงทะเบยีนกลอ้งของคณุจาก GoPro Plus ตัวเลอืกน้ีมปีระโยชน์
เมื่อคณุจะยกกลอ้งของคณุใหกั้บเพื่อน และต้องการรเีซต็กลอ้งใหก้ลบัไปอยูใ่นสภาพแรก
เริม่ท้ังหมด 

1. ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์
2. แตะ Preferences > Reset> Factory Reset (การต้ังค่า > รเีซต็ >  

รเีซต็เป็นค่าจากโรงงาน) 

โปรดทราบ: การเรยีกคืนเป็นการต้ังค่าจากโรงงานจะไม่ลบเน้ือหาใดๆ จากการด์ SD 
ของคุณ และไม่มีผลใด ๆ ต่อซอฟต์แวรก์ล้องของคุณ

อุปกรณย์ดึกล้อง
1. The Frame

2. สลกัยดึกลอ้ง 
 

3. สกรหูวัแมม่อื
4. ฐานยดึพรอ้มแผ่นกาวติดพื้นผิวโค้ง

และพื้นผิวเรยีบ

4

1 2

3

การติดตัง้ GoPro ของคณุ
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การใช ้THE FRAME  
ใช ้The Frame ในการยดึกลอ้งของคณุกับตัวยดึกลอ้ง GoPro 

1. ปลดล็อกสลักและเปิดฝา 

2. เลื่อนกลอ้งของคณุเขา้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งของคณุแนบสนิทกับขอบดา้นหน้า
ของ The Frame 

3. ปิดฝา
4. ลอ็กสลกัใหเ้ขา้ท่ี 

การติดตัง้ GoPro ของคณุ การติดตัง้ GoPro ของคณุ

ติดตัง้กล้องของคณุเขา้กับตัวยดึกล้อง
เมื่อกลอ้งของคณุอยูใ่น The Frame แลว้ คณุก็พรอ้มท่ีจะติดต้ัง ขึ้นอยูกั่บตัวยดึท่ีคณุใช ้
คณุจะใชส้ลกัยดึกลอ้ง หรอืยดึ The Frame เขา้กับตัวยดึกลอ้งโดยตรง 

ดู เคลด็ลบัการยดึกลอ้ง (หน้า 59) ส�าหรบัเคลด็ลบัการใชตั้วยดึกลอ้งแบบกาว

1. เชื่อมต่อขาจบับน The Frame กับขาจบับนสลักยึด 

2. ยึด The Frame เข้ากับสลักยึดกล้องด้วยสกรูหวัแม่มือ 
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การติดตัง้ GoPro ของคณุ

3. การติดต้ังสลักยึดกล้องเข้ากับขายึด
a. หมุนจุกสลกัยดึกลอ้งขึ้น
b. เลื่อนตัวสลกัยดึกลอ้งเขา้ไปในขายดึใหเ้ขา้ท่ีจนเกิดเสยีงคลกิ
c. ดนัสลกัลงใหอ้ยูใ่นแนวราบเดยีวกับสลกัยดึกลอ้ง

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: คณุอาจต้องการใหก้ลอ้งของคณุอยูใ่น The Frame แมว้า่จะไม่
ไดย้ดึอยูก็่ตาม The Frame จะชว่ยปกปอ้งกลอ้งของคณุเพิม่ขึ้นเลก็น้อยในกรณีท่ีท�าตก 

เคล็ดลับการยดึกล้อง 
ท�าตามแนวทางเหลา่น้ีเมื่อท�าการติดแผ่นกาวส�าหรบัยดึกับหมวกนิรภัย ยานพาหนะ และ
อุปกรณ์ต่าง :ๆ

• ติดต้ังท่ียดึอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงก่อนใชง้าน
• ตัดต้ังท่ียดึบนพื้นผิวเรยีบเท่าน้ัน จะติดยดึไดไ้มด่กัีบพื้นผวิท่ีมรีพูรนุหรอืขรขุระ
• ออกแรงกดท่ียดึใหเ้ขา้ท่ีอยา่งแน่นหนา ใหม้ัน่ใจวา่กาวสมัผสักับพื้นผวิอยา่งเต็มท่ี
• ใหใ้ชกั้บพื้นผวิสะอาดและแหง้เท่าน้ัน ขีผ้ึ้ง น�า้มนั ดนิหรอืเศษวสัดอ่ืุน ๆ จะลดแรง 

ยดึติด และกลอ้งอาจหลดุออกได้
• ติดตัวยดึในสภาวะอุณหภมูหิอ้ง กาวจะท�างานไดไ้มด่ใีนสภาพแวดลอ้มท่ีหนาวหรอืชื้น 

หรอืบนพื้นผวิท่ีเยน็หรอืชื้น
• ตรวจสอบขอ้บงัคับและกฎหมายของรฐัและในท้องถ่ินเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การติดต้ังกลอ้ง

กับอุปกรณ์ (เชน่ อุปกรณ์ลา่สตัว)์ น้ันไดร้บัอนุญาต ปฏิบติัตามกฎระเบยีบท่ีจ�ากัดการ
ใชง้านอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกสห์รอืกลอ้งอยูเ่สมอ

ค�าเตือน: เพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจบ็ อยา่ใชส้ายคล้องกล้องเมื่อท�าการยดึกล้อง
กับหมวกนริภัย อยา่ติดตัง้กล้องบนสกีหรอืสโนวบ์อรด์โดยตรง

ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับอุปกรณ์ยดึ ไปท่ี gopro.com

การติดตัง้ GoPro ของคณุ

http://gopro.com
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ค�าเตือน: ใชห้มวกท่ีตรงกับมาตรฐานการใชง้านอยา่งปลอดภัย หากคณุใช ้
หมวกหรอืสายยดึ GoPro 

เลือกหมวกนริภัยท่ีเหมาะสมกับกีฬาท่ีคณุเล่นหรอืกิจกรรมท่ีคณุท�า  
และตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่คณุสวมหมวกนิรภัยไดอ้ยา่งพอดี ตรวจสอบวา่ 
หมวกนิรภัยของคณุอยูใ่นสภาพดี และปฏิบติัตามค�าแนะน�าดา้นการใชง้าน 
ท่ีปลอดภัยของผูผ้ลิตเสมอ 

แทนท่ีหมวกนริภัยใด ๆ ท่ีถกูกระทบกระแทกรุนแรง ไมม่หีมวกนิรภัยใดสามารถ
ปอ้งกันอาการบาดเจบ็ได้ในทกุอุบติัเหตุ ปลอดภัยไวก่้อน

การใช ้GOPRO ของคณุกับน�า้
HERO7 White สามารถกันน�า้ไดล้กึ 10 เมตร เมื่อปิดฝา ไมต้่องใชก้รอบเพิม่เติมใด ๆ ใน
การใชง้านขณะด�าน�า้ 

โปรดทราบ: ตัว The Frame ไมไ่ดเ้พิม่คณุสมบติักันน�า้ใด ๆ ใหแ้ก่กลอ้ง

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ใชส้ายคลอ้งกลอ้งและ Floaty (จ�าหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อท�าให้
กลอ้งของคณุลอยน�า้ไดห้ากหลดุออกจากท่ียดึ ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เติม ไปท่ี gopro.com 

การติดตัง้ GoPro ของคณุ

อาจมบีางครัง้ท่ีคณุต้องการน�าฝาปิดกลอ้งออก เชน่ เมื่อคณุต้องการชารจ์ขณะท่ีอยูใ่น 
The Frame  

ค�าเตือน: เปิดฝาในท่ีแหง้และปราศจากฝุ่นเท่านัน้ กล้องจะไมกั่นน�า้เมื่อเปิด
หรอืน�าฝาออก 

การถอดฝาออก
1. กดปุม่ปลดลอ็กค้างไวแ้ละเลื่อนเพื่อเปิดฝา
2. ดงึฝาออก 

การถอดฝาออก

http://gopro.com
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การใสฝ่าปดิกล้องกลับ
1. กดปุม่ปลดลอ็กค้างไวแ้ละยดืสลกับนฝาออก
2. กดสลกัดงักลา่วใหเ้ขา้กับแถบสเีงินเลก็ ๆ บนตัวกลอ้ง

การถอดฝาออก

ท�าตามค�าเคลด็ลบัดา้นลา่งเพื่อใหไ้ดซ้ึง่ประสทิธภิาพสงูสดุจากกลอ้งของคณุ:

• GoPro ของคณุสามารถกันน�า้ได้ 10 เมตร โดยไมต้่องใชก้รอบใด ๆ ตรวจสอบใหม้ัน่ใจ
วา่ฝาปิดสนิทเรยีบรอ้ย ก่อนจะใชก้ลอ้งในน�า้ โคลน หรอืทราย 

• ก่อนปิดฝา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซลีปอ้งกันเครือ่งนัน้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง  
เชด็ท�าความสะอาดซลีดว้ยผ้าหากจ�าเป็น

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ GoPro ของคณุแหง้และสะอาดก่อนเปิดฝา ลา้งกลอ้งใหส้ะอาด
ดว้ยน�า้จากน้ันเชด็ดว้ยผา้ใหแ้หง้หากจ�าเป็น

• ถ้ามคีราบทรายหรอืเศษฝุ่นเกาะแน่นอยูต่รงบรเิวณ จุม่ตัวกลอ้งของคณุลงในน�า้อุ่น
ประมาณ 15 นาที แลว้ลา้งท�าความสะอาดคราบเหลา่น้ันออกเสยีก่อนท่ีจะเปิดฝากลอ้ง

• หากกลอ้งของคณุเปียกชื้น ใหเ้ชด็หน้าจอสมัผสัดว้ยผา้นุ่ม ๆ ใหแ้หง้ก่อน เพื่อใหค้ณุ
สามารถใชง้านกลอ้งผ่านจอภาพแบบสมัผัสได ้

• เพื่อคณุภาพเสยีงท่ีดท่ีีสดุ ใหเ้ขยา่กลอ้งหรอืเปา่ท�าความสะอาดรไูมโครโฟนใหป้ราศจาก
น�า้หรอืฝุ่นละออง หา้มใชล้มอัดอากาศเพื่อเปา่เขา้ไปในรไูมโครโฟน เพราะอาจท�าใหเ้ยื่อหุม้
กันน�า้ภายในไดร้บัความเสยีหาย

• หลงัจากใชง้านกลอ้งในน�า้เค็มทกุครัง้ ใหล้า้งกลอ้งของคณุในน�า้สะอาดแลว้เชด็ใหแ้หง้
ดว้ยผ้าเน้ือนุ่ม

• ฝาครอบเลนส์น้ันท�าจากกระจกท่ีแข็งแกรง่เป็นอย่างยิ่ง แต่ก็สามารถเกิดรอย 
ขีดข่วนหรอืรา้วได้ เชด็ท�าความสะอาดด้วยผ้าอ่อนนุ่มปราศจากฝุ่น 

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ GoPro เมื่อคุณมีค�าถามใดก็ตาม
เก่ียวกับการบ�ารุงรกัษา ส�าหรบัข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี gopro.com/support 

การบ�ารงุรกัษา

http://gopro.com/support
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การยดือายุการใชง้านแบตเตอรี่
HERO7 White ของคณุมแีบตเตอรีใ่นตัวท่ีไมส่ามารถถอดได้ จะมขีอ้ความเตือนแบตเตอรี่
ต�า่บนหน้าจอสมัผสัเมื่อระดบัแบตเตอรีเ่หลอืน้อยกวา่ 10% 

เมื่อพลงังานแบตเตอรีห่มด (หรอืการด์ SD เต็ม) ขณะบนัทึกวดิโีอ กลอ้งของคณุจะหยุด
การบนัทึก บนัทึกวดิโีอ และปิดตัวเอง

วธิกีารท่ีคณุสามารถท�าไดเ้พื่อยดือายุการใชง้านแบตเตอรีใ่หส้งูท่ีสดุ:

• ปิดการเชื่อมต่อแบบไรส้าย
• ใชก้ารต้ังค่าต่อไปน้ี:

• QuikCapture (หน้า 20)

• ปิดกลอ้งอัตโนมติั (หน้า 48)

• หน้าจอสัมผัส (หน้า 50)

การบนัทึกขณะเสยีบอยูกั่บแหล่งจา่ยไฟ 
คณุสามารถใชส้าย USB-C ท่ีมาพรอ้มกับกลอ้งในการบนัทึกวดิโีอและภาพถ่ายไดใ้นขณะท่ี
กลอ้งของคณุเสยีบอยูกั่บเครือ่งชารจ์ USB, GoPro Supercharger, เครือ่งชารจ์อ่ืน ๆ 
ของ GoPro หรอืชุดพลงังานแบบพกพา GoPro เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรบัการบนัทึกวดิโีอท่ีมี
ความยาวและเหตกุารณ์ไทมแ์ลป็ส์

แมว้า่คณุจะเชื่อมต่อกลอ้งอยู่ แบตเตอรีจ่ะไมถ่กูชารจ์ขณะบนัทึก กลอ้งจะเริม่ชารจ์เมื่อคณุ
หยุดบนัทึก ทวา่คณุไมส่ามารถบนัทึกขณะชารจ์ดว้ยคอมพวิเตอร์

โปรดทราบ: กลอ้งของคณุจะไมกั่นน�า้ขณะท่ีท�าการชารจ์เน่ืองจากฝาของกลอ้งน้ันเปิดอยู่

เคล็ดลับระดับมอือาชพี: ชารจ์กล้องของคุณจนเต็มก่อนจดัเก็บเพื่อยืดอายุการใชง้าน
แบตเตอรีใ่หสู้งสุด 

ขอ้มูลแบตเตอรี่

ค�าเตือน: การชารจ์ดว้ยท่ีชารจ์ติดผนงัท่ีไมใ่ชข่อง GoPro อาจท�าใหแ้บตเตอรี่
ของกล้องไดร้บัความเสยีหาย และอาจท�าใหเ้กิดไฟไหมห้รอืการรัว่ นอกเหนอืจาก
ท่ีชารจ์ Supercharger ของ GoPro (มจี�าหนา่ยแยกต่างหาก) แล้ว ใหใ้ชท่ี้
ชารจ์ดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้: Output 5V 1A หากคณุไมท่ราบแรงดนัและกระแสไฟ
ของเครื่องชารจ์ของคณุ ใหใ้ชส้าย USB ท่ีแถมมาใหใ้นการชารจ์กล้องของคณุ
ดว้ยคอมพวิเตอร์

การใชง้านและการเก็บรกัษาแบตเตอรี่
HERO7 White น้ันเต็มไปดว้ยสว่นประกอบท่ีละเอียดอ่อน รวมถึงแบตเตอรี ่หลกีเลีย่ง
ไมใ่หก้ลอ้งสมัผสักับอุณหภมูริอ้นหรอืเยน็ อุณหภมูท่ีิรอ้นหรอืเยน็มากอาจท�าใหอ้ายุการ
ท�างานของแบตเตอรีน้ั่นสัน้ลง หรอือาจท�าใหก้ลอ้งของคณุไมส่ามารถท�างานไดป้กติชัว่คราว 
หลกีเลีย่งการเปลีย่นแปลงของอุณหภมูหิรอืความชื้นอยา่งรวดเรว็ เน่ืองจากอาจเกิดการ
ควบแน่นภายในกลอ้งได้

แบตเตอรีใ่นตัวน้ันไมส่ามารถซอ่มบ�ารุงได้ ติดต่อลกูค้าสมัพนัธข์อง GoPro ส�าหรบัปัญหา
ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับแบตเตอรี ่

อยา่ท�าใหก้ลอ้งของคณุแหง้ดว้ยการใชแ้หลง่พลงังานความรอ้นภายนอกอยา่งไมโครเวฟ
หรอืไดรเ์ปา่ผม ความเสยีหายท่ีเกิดขึ้นกับกลอ้งหรอืแบตเตอรีอั่นเกิดจากการสมัผัสกับ
ของเหลวภายในกลอ้งน้ันไมอ่ยูภ่ายใต้การรบัประกัน

หา้มท�าการดดัแปลงกลอ้งของคณุโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต การกระท�าดงักลา่วอาจลด
ประสทิธภิาพความปลอดภัย ฝ่าฝืนกฎระเบยีบขอ้บงัคับ และอาจท�าใหก้ารรบัประกันเป็นโมฆะ 

ขอ้มูลแบตเตอรี่
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ค�าเตือน: หา้มท�าตก แยกชิน้สว่น เปดิดู ทบุ งอ ท�าใหผ้ดิรูป เจาะรู ตัดใหเ้ปน็ชิน้ 
ใชค้ล่ืนไมโครเวฟ เผา หรอืทาสตัีวกล้องหรอืแบตเตอรีข่องคณุโดยเดด็ขาด  
หา้มเสยีบสิง่แปลกปลอมเขา้ไปในชอ่งวา่งใด ๆ ของกล้อง เชน่ พอรต์ USB-C 
อยา่ใชก้ล้องของคณุท่ีได้รบัความเสยีหาย เชน่ กล้องท่ีแตกรา้ว ถกูเจาะ หรอื
เสยีหายจากน�า้ การแยกชิน้สว่นหรอืเจาะแบตเตอรีภ่ายใน อาจก่อใหเ้กิด 
ไฟลกุไหมห้รอืการระเบดิได้

ขอ้มูลแบตเตอรี่

ฉันเปิดกล้อง GOPRO ไมไ่ด้
ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ GoPro ของคณุน้ันไดร้บัการชารจ์ไฟแลว้ ดู การชารจ์แบตเตอรี ่
(หน้า 8) หากการชารจ์แบตเตอรีไ่มส่ามารถแก้ไขได้ ใหล้องรสีตารท์กลอ้งของคณุ  
ดู การรสีตารท์ GoPro ของคณุ (หน้า 53) 

GOPRO ของฉันไมต่อบสนองเมื่อฉันกดปุม่
ดู การรสีตารท์ GoPro ของคณุ (หน้า 53)

การเปดิชมผลงานในคอมพวิเตอรข์องฉันติดขดั
การเปิดชมผลงานท่ีติดขดัมกัจะไมไ่ดเ้กิดจากปัญหาท่ีตัวไฟล์ หากภาพวดิโีอของคณุมกีาร 
กระโดดขา้ม อาจมสีาเหตจุากปัญหาต่อไปน้ี:

• คอมพวิเตอรไ์มส่ามารถท�างานไดกั้บไฟล์ H.264 ทดลองดาวน์โหลดแอพ Quik  
เดสก์ท็อปเวอรช์นัลา่สดุไดฟ้รท่ีี gopro.com/apps

• คอมพวิเตอรข์องคณุไมม่คีณุสมบติัตามขอ้ก�าหนดขัน้ต�า่ส�าหรบัซอฟต์แวรท่ี์คณุใช้
เลน่วดิโีอ

ฉันลืมชื่อผูใ้ชห้รอืรหสัผา่นของกล้อง
ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์ จากน้ันแตะ Preferences > Connections >  
Camera Info (การต้ังค่า > การเชื่อมต่อ > ขอ้มูลกลอ้ง) 

ฉันไมท่ราบวา่ฉันมซีอฟต์แวรเ์วอรช์นัอะไร 
ปัดน้ิวลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์ จากน้ันแตะ Preferences > About >  
Camera Info (การต้ังค่า > เก่ียวกับ > ขอ้มูลกลอ้ง) 

ฉันหาหมายเลขของกล้องไมเ่จอ 
หมายเลขของกลอ้งถกูพมิพอ์ยูข่า้งในฝาปิดของกลอ้ง คณุยงัสามารถดไูดด้ว้ยการปัดนิว้
ลงเพื่อเขา้ถึงแดชบอรด์ จากน้ันแตะ Preferences > About > Camera Info  
(การต้ังค่า > เก่ียวกับ > ขอ้มูลกลอ้ง)

สามารถอ่านค�าตอบเพิม่เติมส�าหรบัค�าถามท่ีพบบอ่ยอ่ืน ๆ ไดท่ี้ gopro.com/help

วธิกีารแก้ไขปัญหา

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/help
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GoPro ทุม่เทใหกั้บการมอบบรกิารท่ีดท่ีีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้ ติดต่อแผนกการสนับสนุนลกูค้า
ของ GoPro ไดท่ี้ gopro.com/help

GoPro, HERO และโลโก้ผลติภัณฑเ์ป็นเครือ่งหมายการค้าและเครือ่งหมายการค้า 
จดทะเบยีนของ GoPro, Inc. ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอ่ืน ๆ © 2018 GoPro, Inc. 
สงวนลขิสทิธิ ์ผลติในประเทศจนี Hecho en China. ส�าหรบัขอ้มูลสทิธบิตัร ไปท่ี  
gopro.com/patents GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 
94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

หากต้องการดรูายงานใบรบัรองตามประเทศท่ีสมบูรณ์ โปรดอ่าน Important Product + 
Safety Instructions ท่ีมมีาพรอ้มกับกลอ้งของคณุ หรอืไปท่ี gopro.com/help

ฝ่ายสนับสนนุลกูค้า

เครื่องหมายการค้า

ขอ้มูลเก่ียวกับกฎขอ้บงัคับ

130-26486-000 REVB

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

