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Γνωρίστε τη HERO9 Black

1. Κουμπί κλείστρου 
2. Θυρίδα
3. Ασφάλεια θυρίδας
4. Λυχνία κατάστασης
5. Μπροστινή οθόνη

6. Υποδοχή κάρτας microSD
7. Μπαταρία
8. Θύρα USB-C
9. Μικρόφωνο 
10. Αποσπώμενος φακός

Γνωρίστε τη HERO9 Black

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ που παρέχονται μαζί με την 
GoPro σας. Βλ. Στήριξη της GoPro σας (σελίδα 110).
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11. Κουμπί λειτουργίας  
12. Αποστράγγιση μικροφώνου 

(Σχεδιάστηκε για την 
αποστράγγιση νερού. 
Δεν είναι θυρίδα/ασφάλεια. 
Μην προσπαθήσετε να 
το ανοίξετε.)
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15
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13. Ηχείο
14. Οθόνη αφής
15. Αναδιπλούμενες προεξοχές 

στήριξης
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ΚΆΡΤΕΣ MICROSD 
Θα χρειαστείτε μια κάρτα microSD (πωλείται χωριστά) για να αποθηκεύσετε 
τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας. Χρησιμοποιήστε μια επώνυμη κάρτα 
που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

• microSD, microSDHC ή microSDXC
• Κλάση 10 ή κατηγορία UHS-I
• Χωρητικότητα έως 256GB

Για να δείτε μια λίστα με τις συνιστώμενες κάρτες microSD, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση gopro.com/microsdcards.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά πριν 
πιάσετε την κάρτα SD. Διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για 
να ελέγξετε το αποδεκτό εύρος θερμοκρασίας της κάρτας και άλλες 
σημαντικές πληροφορίες. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Διατηρείτε την κάρτα SD σε καλή κατάσταση, εκτελώντας 
τακτικά αναδιαμόρφωση. Με την αναδιαμόρφωση διαγράφονται όλα τα 
πολυμέσα σας, επομένως φροντίστε να τα έχετε αποθηκεύσει πρώτα. 

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Preferences 
(Προτιμήσεις) > Reset (Επαναφορά) > Format SD Card (Διαμόρφωση 
κάρτας SD).

Για να μάθετε πώς να αποθηκεύετε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας, 
ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά των πολυμέσων σας (σελίδα 92).

Ρύθμιση της κάμεράς σας Ρύθμιση της κάμεράς σας

ΕΠΆΝΆΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΆΤΆΡΙΆ 
Για μέγιστη απόδοση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία GoPro (HERO9 Black) με τη νέα σας GoPro. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να ελέγξετε την κατάσταση 
της μπαταρίας σας και να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή.

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Preferences 
(Προτιμήσεις) > About (Πληροφορίες) > Battery Info (Πληροφορίες 
μπαταρίας).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Άν και οι μπαταρίες άλλων κατασκευαστών 
εκτός της GoPro μπορεί να ταιριάζουν στη HERO9 Black, 
θα μειώσουν την απόδοση της κάμεράς σας. Η απόδοση 
της κάμεράς σας με οποιαδήποτε άλλη μπαταρία δεν είναι 
εγγυημένη. 

Για πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη χρήση της 
μπαταρίας, βλ. Πληροφορίες μπαταρίας (σελίδα 118).

https://gopro.com/help/articles/block/microSD-Card-Considerations
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Ρύθμιση της κάμεράς σαςΡύθμιση της κάμεράς σας

3. Τοποθετήστε την μπαταρία. 

4. Συνδέστε την κάμερα με έναν φορτιστή USB ή υπολογιστή 
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB-C.  

Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 3 ώρες. Η λυχνία 
κατάστασης της κάμερας θα σβήσει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. 
Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Πληροφορίες μπαταρίας (σελίδα 118). 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Για πιο γρήγορη φόρτιση, χρησιμοποιήστε τον 
φορτιστή Supercharger της GoPro (πωλείται χωριστά).

ΚΆΡΤΆ MICROSD + ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΣΙΆ ΜΠΆΤΆΡΙΆΣ
1. Ξεκλειδώστε την ασφάλεια της θυρίδας και ανοίξτε τη θυρίδα.  

2. Αφού η κάμερα απενεργοποιηθεί και η μπαταρία αφαιρεθεί, 
τοποθετήστε την κάρτα SD στην υποδοχή κάρτας, με την ετικέτα 
στραμμένη προς τη θήκη της μπαταρίας. 

Για την εξαγωγή της κάρτας, μπορείτε να την πιέσετε μέσα στην 
υποδοχή με το νύχι σας. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΆΜΕΡΆΣ 
Για να απολαμβάνετε τις νεότερες λειτουργίες και τη βέλτιστη απόδοση της 
GoPro, εξασφαλίστε ότι χρησιμοποιεί πάντα το πιο πρόσφατο λογισμικό. 

Ενημέρωση με την εφαρμογή GoPro
1. Κατεβάστε την εφαρμογή από το Apple App Store ή το Google Play.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για να συνδέσετε 

την κάμερα με την κινητή συσκευή σας. Εάν υπάρχει διαθέσιμο νέο 
λογισμικό για την κάμερα, η εφαρμογή θα σας ενημερώσει για τον 
τρόπο εγκατάστασής του. 

Μη αυτόματη ενημέρωση
1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση gopro.com/update.
2. Επιλέξτε HERO9 Black στη λίστα καμερών. 
3. Επιλέξτε Update your camera manually (Μη αυτόματη ενημέρωση 

κάμερας) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Θέλετε να μάθετε ποια έκδοση λογισμικού 
χρησιμοποιείτε; Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε. 

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε 
Preferences (Προτιμήσεις) > About (Πληροφορίες) > Camera Info 
(Πληροφορίες κάμερας).

Ρύθμιση της κάμεράς σαςΡύθμιση της κάμεράς σας

5. Αποσυνδέστε το καλώδιο και κλείστε τη θυρίδα όταν ολοκληρωθεί 
η φόρτιση. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια της θυρίδας είναι κλειστή 
και πως έχει ασφαλίσει προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερά σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η θυρίδα της κάμεράς σας είναι 
αφαιρούμενη. Βεβαιωθείτε ότι η θυρίδα είναι ασφαλισμένη 
και στεγανοποιημένη αφού την κλείσετε. 

http://gopro.com/update
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
Πατήστετο κουμπί λειτουργίας  για να ενεργοποιήσετε τη HERO9 Black.

ΆΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας  για 3 δευτερόλεπτα 
για να την απενεργοποιήσετε.

3s

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε 
την GoPro, τις βάσεις και τα αξεσουάρ της. Να γνωρίζετε 
πάντοτε τον περιβάλλοντα χώρο, για να αποφύγετε να 
τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλους. 

Φροντίστε να τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους, 
συμπεριλαμβανομένων νόμων περί ιδιωτικού απορρήτου, 
οι οποίοι μπορεί να περιορίζουν την εγγραφή σε 
ορισμένες περιοχές.

Γνωρίστε την GoPro σας Γνωρίστε την GoPro σας 

Η ΝΕΆ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΘΟΝΗ
Η νέα μπροστινή οθόνη της HERO9 Black διαθέτει ζωντανή προβολή από 
τον φακό. Αυτό σας επιτρέπει να καταγράφετε τέλεια καδραρισμένες 
φωτογραφίες. 

100% 1H:14 100%

Standard
1080 | 60 | W

2

4

1

3

1. Χρόνος εγγραφής/Φωτογραφίες που απομένουν
2. Κατάσταση μπαταρίας
3. Τρέχουσα λειτουργία [Video (Βίντεο), Photo (Φωτογραφία) ή Time Lapse 

(Παρέλευση χρόνου)]
4. Ρυθμίσεις καταγραφής
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Γνωρίστε την GoPro σας Γνωρίστε την GoPro σας 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΩ ΟΘΟΝΗΣ ΆΦΗΣ 

Πάτημα
Επιλέγει ένα στοιχείο για ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση.

Σάρωση με το δάκτυλο προς τα αριστερά ή προς 
τα δεξιά
Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 
βίντεο, φωτογραφίας και παρέλευσης χρόνου. 

Σάρωση με το δάκτυλο προς τα κάτω από το άκρο 
της οθόνης
Ανοίγει τον Πίνακα εργαλείων όταν η κάμερά σας είναι 
σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Σάρωση με το δάκτυλο προς τα πάνω από το άκρο 
της οθόνης
Εμφανίζει την τελευταία φωτογραφία ή βίντεο που 
καταγράψατε και παρέχει πρόσβαση στη Συλλογή 
πολυμέσων.

Παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη καταγραφής
Ενεργοποίηση και ρύθμιση του Ελέγχου έκθεσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Μπορείτε να κρύψετε τις πληροφορίες για την 
κατάσταση της κάμερας και τα εικονίδια στην μπροστινή και πίσω οθόνη, 
αγγίζοντας την πίσω οθόνη. Αγγίξτε την οθόνη ξανά και πατήστε ένα 
κουμπί για επαναφορά όλων των πληροφοριών.

Επιλογές εμφάνισης
Η μπροστινή οθόνη περιλαμβάνει τέσσερις επιλογές εμφάνισης που 
μπορούν να αλλάξουν εύκολα.

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Πατήστε το  για πρόσβαση στις ρυθμίσεις της μπροστινής οθόνης. 
3. Πατήστε το εικονίδιο της ρύθμισης που θέλετε. 

Ρύθμιση Περιγραφή

 Πλήρης οθόνη
Εμφανίζει τη ζωντανή προεπισκόπηση ως λήψη 
πλήρους οθόνης. Η εικόνα περικόπτεται για την 
οθόνη, αλλά καταγράφεται χωρίς περικοπή.

  Πραγματική 
οθόνη

Εμφανίζει τη ζωντανή προεπισκόπηση από τον 
φακό, χωρίς περικοπή.

 Μόνο κατάσταση Εμφανίζει την κατάσταση της κάμερας χωρίς 
τη ζωντανή προεπισκόπηση από τον φακό. 

  Απενεργοποίηση 
οθόνης

Απενεργοποιεί την οθόνη. Χρησιμοποιήστε τη 
ρύθμιση σε σκοτεινά περιβάλλοντα όπου το φως 
από την οθόνη μπορεί να παρέμβει στη λήψη σας. 
Η ρύθμιση μεγιστοποιεί επίσης τη διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας. 



18 19

Γνωρίστε την GoPro σας 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΆΤΆΓΡΆΦΗΣ 
Η GoPro διαθέτει τρεις βασικές λειτουργίες καταγραφής.

VIDEO

Χρησιμοποιώντας την πίσω οθόνη αφής, σαρώστε με το δάκτυλο αριστερά 
ή δεξιά, προς τη λειτουργία που θέλετε.

Video (Βίντεο) 
Περιλαμβάνει τις προεπιλογές Standard (Τυπική), Activity (Δραστηριότητα), 
Cinematic (Κινηματογραφική) και Slo-Mo (Αργή κίνηση).  
Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Εγγραφή βίντεο (σελίδα 51).

Photo (Φωτογραφία) 
Περιλαμβάνει τις προεπιλογές Photo (Φωτογραφία), LiveBurst, Burst (Ριπή) 
και Night (Νύχτα).  
Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Λήψη φωτογραφιών (σελίδα 60).

Time Lapse (Παρέλευση χρόνου) 
Περιλαμβάνει τις προεπιλογές TimeWarp, Time Lapse (Παρέλευση χρόνου) 
και Night Lapse (Νυχτερινή παρέλευση χρόνου).  
Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Καταγραφή παρέλευσης χρόνου (σελίδα 69).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Με την κάμερα ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε 
το κουμπί λειτουργίας  για να εναλλάσσετε λειτουργίες. 

Γνωρίστε την GoPro σας 

ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΨΗΣ
1. Πατήστε απλώς το κουμπί κλείστρου  για να ξεκινήσετε την εγγραφή. 

2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου  ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή 
[Video (Βίντεο), Time Lapse (Παρέλευση χρόνου) και Live Streaming 
(Ζωντανή ροή) μόνο]. 
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Γνωρίστε την GoPro σας 

Η ΟΘΟΝΗ ΆΦΗΣ 
Η πίσω οθόνη αφής παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις καταγραφής 
της κάμερας.

100%

1080 | 60 | W
Standard

100%9H:59

1

4

2

3

5

1. Τρέχουσα λειτουργία [Video (Βίντεο), Photo (Φωτογραφία) ή Time Lapse 
(Παρέλευση χρόνου)]

2. Χρόνος εγγραφής/Φωτογραφίες που απομένουν 
3. Συντομεύσεις στην οθόνη με δυνατότητα προσαρμογής 
4. Ρυθμίσεις καταγραφής
5. Κατάσταση μπαταρίας

Προσοχή: Οι ρυθμίσεις καταγραφής δεν είναι διαθέσιμες όταν στρέφετε 
την GoPro για κατακόρυφες λήψεις. Φροντίστε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις 
που θέλετε προτού περιστρέψετε την κάμερα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  για να επιστρέψετε 
γρήγορα σε αυτήν την οθόνη από σχεδόν οπουδήποτε. 

Γνωρίστε την GoPro σας 

ΆΛΛΆΓΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ 
Κάθε λειτουργία καταγραφής περιλαμβάνει προεπιλογές που διευκολύνουν 
την εναλλαγή μεταξύ της βέλτιστης λειτουργίας και των ρυθμίσεων για τη 
λήψη σας. 

1. Πατήστε τις ρυθμίσεις καταγραφής. 

100%

1080 | 60 | W
Standard

100%9H:59

2. Πατήστε την προεπιλογή που θέλετε. Όλες οι ρυθμίσεις της προεπιλογής 
θα κλειδώσουν στην κάμερα και θα είναι έτοιμες για χρήση. 

4K | 30 | L+
Cinematic

2.7K | 60 | SuperView
Activity

1080 | 60 | Wide
Standard

VIDEO
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ΠΡΟΣΆΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ 
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές με μερικά 
μόνο πατήματα. 

1. Με την κάμερα σε οριζόντιο προσανατολισμό, πατήστε  δίπλα στην 
προεπιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε.

4K | 30 | L+
Cinematic

2.7K | 60 | SuperView
Activity

1080 | 60 | Wide
Standard

VIDEO

2. Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε. 

Restore

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600

ISO Max

100

ISO Min

Auto 

White Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

Standard

Bit Rate

PROTUNE

1.0x

Zoom

O

Timer

HindSight

No Limit O� O�

Duration
Scheduled 

Capture

High 

HyperSmooth

Wide

Lens

1080 | 60

RES | FPS

STANDARD

Γνωρίστε την GoPro σας Γνωρίστε την GoPro σας 

Οι οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη παρέχουν μια περίληψη 
των επιλογών.  

Wide field of view.

Wide (16-34mm)
LENS

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, βλ. Τεχνικές προδιαγραφές 
(αρχική σελίδα 124).

3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε τις πιο σύνθετες 
ρυθμίσεις.

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600100Auto 

ISO MaxISO MinWhite Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

Standard

Bit Rate

PROTUNE

1.0xO�O�

Για λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις σύνθετες ρυθμίσεις, βλ. Protune 
(αρχική σελίδα 148). 
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4. Πατήστε το  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε 
στην οθόνη προεπιλογών.

Restore

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600

ISO Max

100

ISO Min

Auto 

White Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

Standard

Bit Rate

PROTUNE

1.0x

Zoom

O

Timer

HindSight

No Limit O� O�

Duration
Scheduled 

Capture

High 

HyperSmooth

Wide

Lens

1080 | 60

RES | FPS

STANDARD

Προσοχή: Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προεγκατεστημένες προεπιλογές, 
αλλά μπορείτε να τις προσαρμόσετε όπως θέλετε. Μπορείτε, επίσης, να 
δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες προεπιλογές.

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Δημιουργία των δικών σας προεπιλογών 
(σελίδα 27).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Από την οθόνη καταγραφής, μπορείτε να πατήσετε 
παρατεταμένα τις ρυθμίσεις καταγραφής για να μεταβείτε απευθείας  
στο μενού ρυθμίσεων.

Γνωρίστε την GoPro σας Γνωρίστε την GoPro σας 

ΕΠΆΝΆΦΟΡΆ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΆΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Μπορείτε να επιστρέψετε στις αρχικές ρυθμίσεις της προεπιλογής 
οποιαδήποτε στιγμή. 

1. Πατήστε   . 

4K | 30 | L+
Cinematic

2.7K | 60 | SuperView
Activity

1080 | 60 | Wide
Standard

VIDEO

2. Πατήστε   .  

Settings

MANAGE

Standard
1080 | 60 | Wide

2.7K | 60 | SuperView
Activity

4K | 30 | L+
Cinematic

3. Πατήστε Done (Τέλος).
Προσοχή: Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε με κύλιση στο τέλος της λίστας 
ρυθμίσεων και να πατήσετε Restore (Επαναφορά). 
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Γνωρίστε την GoPro σας 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΆ ΚΟΥΜΠΙΆ 
Παρόλο που η GoPro σας είναι αδιάβροχη, η οθόνη αφής δεν λειτουργεί 
μέσα σε νερό. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και την μπροστινή οθόνη για 
να αλλάξετε τις προεπιλογές στη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. 

1. Με την κάμερά σας ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί 
λειτουργίας  και πατήστε το κουμπί κλείστρου  . Θα εμφανιστεί 
ένα μενού στην μπροστινή οθόνη.

2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να δείτε διαδοχικά τις προεπιλογές.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να επιλέξετε μια προεπιλογή. 

Προσοχή: Ο Πίνακας εργαλείων και η Συλλογή πολυμέσων δεν είναι 
διαθέσιμα όταν πραγματοποιείτε πλοήγηση με τα κουμπιά. 

Προσαρμογή της GoPro σας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΆ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΆΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ 
Οι ιδανικές ρυθμίσεις καταγραφής για μια μέρα στο βουνό μπορεί 
να μην είναι τόσο κατάλληλες κατά την εγγραφή σε εσωτερικούς 
χώρους. Οι προσαρμοσμένες προεπιλογές σάς επιτρέπουν να ορίσετε 
και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις και για τα δύο, ώστε να μπορείτε να 
εναλλάσσεστε μεταξύ τους σε ελάχιστο χρόνο.

1. Πατήστε τις ρυθμίσεις καταγραφής, και στη συνέχεια μεταβείτε με 
κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας των προεπιλογών και πατήστε  . 

1080 | 240 | Wide
Slo-Mo

4K | 30 | L+
Cinematic

2.7K | 60 | SuperView
Activity

2. Επιλέξτε μια λειτουργία προεπιλογής.  

Record stunning videos 
in resolutions up to 5K. 

Video
MODE
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Προσαρμογή της GoPro σας

Πατήστε μια ρύθμιση για να την αλλάξετε.  

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600

ISO Max

100

ISO Min

Auto 

White Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

Standard

Bit Rate

PROTUNE

1.0x

Zoom

O

Timer

O

HindSight

Scheduled 
Capture

No Limit 

Duration

High O�

HyperSmooth

Wide

Lens

1080 | 60

RES | FPS

Video

Mode

CHOOSE SETTINGS

 
Οι οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη παρέχουν μια περίληψη των 
επιλογών. Για λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις ρυθμίσεις, βλ. Τεχνικές 
προδιαγραφές (αρχική σελίδα 124).

3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε τις πιο σύνθετες 
ρυθμίσεις.  

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600100Auto 

ISO MaxISO MinWhite Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

Standard

Bit Rate

PROTUNE

1.0xO�O�

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις σύνθετες ρυθμίσεις, βλ. Protune 
(αρχική σελίδα 148).

Προσαρμογή της GoPro σας

4. Πατήστε  όταν τελειώσετε.

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600

ISO Max

100

ISO Min

Auto 

White Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

Standard

Bit Rate

PROTUNE

1.0x

Zoom

O

Timer

O

HindSight

Scheduled 
Capture

No Limit 

Duration

High O�

HyperSmooth

Wide

Lens

1080 | 60

RES | FPS

Video

Mode

CHOOSE SETTINGS

5. Επιλέξτε ένα εικονίδιο και ένα όνομα για την προεπιλογή σας. 

Water

Travel

Trail

Snow

Skate

Selfie

POV

Outdoor

Mounted

Motor

Looping

Indoor

Epic

Bike

Air

Custom

NAME PRESET

6. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε την προεπιλογή. 

Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε με περισσότερη ακρίβεια τις προεπιλογές 
αφού τις δοκιμάσετε. Πατήστε  δίπλα στην πρoεπιλογή για να κάνετε 
προσαρμογές. 
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Προσαρμογή της GoPro σας

ΔΙΆΓΡΆΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΆΣ
1. Πατήστε  . 

2.7K | 60 | SuperView
Activity

1440 | 60 | Wide
Custom

1080 | 60 | Wide
Standard

VIDEO

2. Πατήστε  . 

Settings

MANAGE

Custom
1440 | 60 | Wide

1080 | 60 | Wide
Standard

2.7K | 60 | SuperView
Activity

Προσοχή: Μπορείτε, επίσης, να μετακινηθείτε με κύλιση στο τέλος 
της λίστας ρυθμίσεων και να πατήσετε Delete (Διαγραφή).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Αυτές είναι ορισμένες από τις καλύτερες λειτουργίες και ρυθμίσεις για 
την καταγραφή των αγαπημένων σας δραστηριοτήτων. Δοκιμάστε τις 
ως αφετηρία για τις προεπιλογές σας και στη συνέχεια, πειραματιστείτε 
για να βρείτε αυτές που είναι πιο κατάλληλες για εσάς. 

Activity 
(Δραστηριότητα)

Video (Βίντεο) Photo (Φωτογραφία)

Air (Αέρας) • 4K60, Φακός Wide (Ευρύς)
• 1080p120, Φακός 

Wide (Ευρύς)
• 15x TimeWarp 

(Βίντεο TimeWarp)

• Time Lapse Photo 
(Φωτογραφία 
Παρέλευσης 
χρόνου) (διάστημα 
1 δευτερολέπτου), 
1080p120, Φακός 
Wide (Ευρύς)

• Burst (Ριπή) (Ρυθμός 
30/3), Φακός Wide 
(Ευρύς)

Bike (Ποδήλατο) • 2.7K60 4:3, Φακός 
Wide (Ευρύς)

• 1440p60, Φακός 
Wide (Ευρύς)

• 15x TimeWarp 
(Βίντεο TimeWarp)

• Time Lapse Photo 
(Φωτογραφία 
Παρέλευσης 
χρόνου) (διάστημα 
5 δευτερολέπτων), 
Φακός Wide (Ευρύς)

Indoor (Εσωτερικοί 
χώροι)

• 1440p30, Φακός 
Wide (Ευρύς)

• 1080p30, Φακός 
Wide (Ευρύς)

• Photo (Φωτογραφία) 
ή Continuous 
Photo (Συνεχόμενη 
φωτογραφία), Φακός 
Wide (Ευρύς)

Προσαρμογή της GoPro σας
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Προσαρμογή της GoPro σας

Activity 
(Δραστηριότητα)

Video (Βίντεο) Photo (Φωτογραφία)

POV* • 1440p60, Φακός 
Wide (Ευρύς)

• 1440p120, Φακός 
Wide (Ευρύς)

• 15x TimeWarp 
(Βίντεο TimeWarp)

• Time Lapse Photo 
(Φωτογραφία 
Παρέλευσης 
χρόνου) (διάστημα 
2 δευτερολέπτων), 
Φακός Wide (Ευρύς) 

• Burst (Ριπή)  
(Ρυθμός 30/3), 
Φακός Wide (Ευρύς)

Selfie • 4K30 4:3, Φακός 
Narrow (Στενός)

• 1440p60, Φακός 
Narrow (Στενός)

• Photo (Φωτογραφία), 
Φακός Narrow (Στενός), 
SuperPhoto, 
Photo Timer 
(Χρονόμετρο 
φωτογράφισης)

Snow (Χιόνι) • 4K60, Φακός Wide (Ευρύς)
• 1080p120, Φακός 

Wide (Ευρύς)
• 15x TimeWarp 

(Βίντεο TimeWarp)

• Time Lapse Photo 
(Φωτογραφία 
Παρέλευσης 
χρόνου) (διάστημα 
1 δευτερολέπτων), 
Φακός Wide (Ευρύς)

• Burst (Ριπή) 
(Ρυθμός 30/3), 
Φακός Wide (Ευρύς)

Προσαρμογή της GoPro σας

Activity 
(Δραστηριότητα)

Video (Βίντεο) Photo (Φωτογραφία)

Motor 
(Μηχανοκίνητα 
οχήματα)

• 2.7K60 4:3, Φακός 
Wide (Ευρύς)

• 1440p60, Φακός 
Wide (Ευρύς)

• 15x TimeWarp 
(Βίντεο TimeWarp)

• Time Lapse Photo 
(Φωτογραφία 
Παρέλευσης 
χρόνου) (διάστημα 
5 δευτερολέπτων), 
Φακός Wide (Ευρύς)

Mounted 
(Με στήριξη)

• 5K30, Φακός Wide (Ευρύς)
• 1440p60, Φακός 

Wide (Ευρύς) 
• Auto TimeWarp (Αυτόματο 

βίντεο TimeWarp)

• Time Lapse Photo 
(Φωτογραφία 
Παρέλευσης 
χρόνου) (διάστημα 
5 δευτερολέπτων), 
Φακός Wide (Ευρύς)

Εξωτερικοί χώροι • 5K30, Φακός Wide (Ευρύς)
• 1440p60, Φακός 

Wide (Ευρύς)
• 10x TimeWarp 

(Βίντεο TimeWarp)

• Photo (Φωτογραφία) 
ή Continuous 
Photo (Συνεχόμενη 
φωτογραφία), Φακός 
Wide (Ευρύς)
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ΕΞΆΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
Οι συντομεύσεις στην οθόνη σάς παρέχουν γρήγορη πρόσβαση με ένα 
πάτημα στις ρυθμίσεις καταγραφής της κάμερας. Κάθε λειτουργία έχει τις 
δικές της προεπιλεγμένες συντομεύσεις, αλλά μπορείτε να τις αλλάξετε 
με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε περισσότερο. Μπορείτε ακόμη και 
να ορίσετε διαφορετικές συντομεύσεις για κάθε προεπιλογή. 

1. Πατήστε το  δίπλα στην προεπιλογή που θέλετε να προσαρμόσετε. 

4K | 30 | L+
Cinematic

2.7K | 60 | SuperView
Activity

1080 | 60 | Wide
Standard

VIDEO

2. Προχωρήστε προς τα κάτω με κύλιση στις συντομεύσεις που 
εμφανίζονται στην οθόνη.

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

Προσαρμογή της GoPro σαςΠροσαρμογή της GoPro σας

Activity 
(Δραστηριότητα)

Video (Βίντεο) Photo (Φωτογραφία)

Trail (Ορεινό 
μονοπάτι)

• 4K30 4:3, Φακός 
Wide (Ευρύς)

• 1440p60, Φακός 
Wide (Ευρύς)

• 15x TimeWarp 
(Βίντεο TimeWarp)

• Photo (Φωτογραφία), 
Φακός Wide (Ευρύς)

Travel (Ταξίδια) • 5K30, Φακός Wide (Ευρύς)
• 1440p60, Φακός 

Wide (Ευρύς)
• 10x TimeWarp 

(Βίντεο TimeWarp)

• Photo (Φωτογραφία) 
ή Continuous 
Photo (Συνεχόμενη 
φωτογραφία), Φακός 
Wide (Ευρύς)

Water (Νερό) • 4K60, Φακός Wide (Ευρύς)
• 1080p240, Φακός 

Wide (Ευρύς)
• 1440p60, Φακός 

Wide (Ευρύς)

• Time Lapse Photo 
(Φωτογραφία 
Παρέλευσης χρόνου) 
(διάστημα2- ή 5 
δευτερολέπτων), 
Φακός Wide (Ευρύς)

• Burst (Ριπή) 
(Ρυθμός 30/6), 
Φακός Wide (Ευρύς)

*Οι λήψεις προσωπικής οπτικής γωνίας (POV) είναι εκείνες που λαμβάνονται από τη δική σας 
οπτική γωνία χρησιμοποιώντας μια βάση στήριξης στο σώμα ή μια βάση χειρός.
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Προσαρμογή της GoPro σας

3. Πατήστε στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε τη νέα συντόμευση. 

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

4. Μετακινηθείτε με κύλιση σε όλες τις διαθέσιμες συντομεύσεις 
στα δεξιά και επιλέξτε αυτή που θέλετε. 

Set the HindSight
duration of your video.

HindSight
UPPER RIGHT

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συντομεύσεις, βλ. Τεχνικές 
προδιαγραφές (αρχική σελίδα 124) και Protune (αρχική σελίδα 148).

Προσαρμογή της GoPro σας

5. Πατήστε το  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε 
στην οθόνη προεπιλογών. 

Restore

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600

ISO Max

100

ISO Min

Auto 

White Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

Standard

Bit Rate

PROTUNE

1.0x

Zoom

O

Timer

HindSight

No Limit O� O�

Duration
Scheduled 

Capture

High 

HyperSmooth

Wide

Lens

1080 | 60

RES | FPS

STANDARD

Τώρα μπορείτε απλώς να πατήσετε τη συντόμευση για να αλλάξετε 
τις ρυθμίσεις.
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Η HERO9 Black διαθέτει ισχυρά εργαλεία: ένα πλήρες σύνολο έξυπνων 
ρυθμίσεων καταγραφής που επεκτείνουν τις επιλογές καταγραφής πέρα 
από το απλό πάτημα του κουμπιού κλείστρου. 

HINDSIGHT 
Η λειτουργία HindSight είναι ένα ισχυρό νέο χαρακτηριστικό μπορεί 
να καταγράψει και να αποθηκεύσει έως και 30 δευτερόλεπτα βίντεο 
πριν πατήσετε το κουμπί κλείστρου. Αυτό σας επιτρέπει να καταγράφετε 
βασικές στιγμές, ακόμη και αφού συμβούν.

Χρήση HindSight 
Φανταστείτε το παιδί σας να κερδίζει έναν σημαντικό αγώνα. Αυτή 
είναι μια στιγμή που δεν θέλετε να χάσετε. Με τη λειτουργία HindSight 
ενεργοποιημένη, μπορείτε να καδράρετε τη λήψη σας, αλλά δεν χρειάζεται 
να ξεκινήσετε την εγγραφή. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί κλείστρου  
αφού τελειώσει ο αγώνας. Η λειτουργία HindSight θα αποθηκεύσει το βίντεο 
που κατέγραψε πριν πατήσετε το κουμπί κλείστρου (έως 30 δευτερόλεπτα) 
και θα συνεχίσει την εγγραφή μέχρι να σταματήσετε το βίντεο. 

Ρύθμιση HindSight 
1. Αφού επιλέξετε τις προεπιλογές βίντεο, πατήστε παρατεταμένα τις 

ρυθμίσεις καταγραφής για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων. 

100%

1080 | 60 | W
Standard

100%9H:59

Ισχυρά εργαλεία HERO9 Ισχυρά εργαλεία HERO9 Black

2. Πατήστε τη λειτουργία HindSight. 

Restore

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600

ISO Max

100

ISO Min

Auto 

White Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

Standard

Bit Rate

PROTUNE

1.0x

Zoom

O

Timer

HindSight

No Limit O� O�

Duration
Scheduled 

Capture

High 

HyperSmooth

Wide

Lens

1080 | 60

RES | FPS

STANDARD

3. Ρυθμίστε τη λειτουργία HindSight για 15 ή 30 δευτερόλεπτα. 

Capture video with
HindSight on. Your video
will start when the Shutter
button is pressed.

O�
HINDSIGHT

Προσοχή: Η λειτουργία HindSight ενεργεί καταγράφοντας βίντεο όσο 
είναι ενεργοποιημένη (ακόμα και όταν δεν πραγματοποιείται εγγραφή). 
Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης, η λειτουργία HindSight μπορεί να 
καταναλώνει την μπαταρία της κάμερας γρηγορότερα σε σύγκριση  
με την εγγραφή βίντεο σε κανονική λειτουργία. 
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LIVEBURST 
Η επιλογή LiveBurst καταγράφει μια ριπή φωτογραφιών 1,5 δευτερόλεπτα 
πριν και 1,5 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το  κουμπί κλείστρου. 
Μπορείτε να εξετάσετε τις εικόνες της ριπής για να βρείτε την ιδανική 
λήψη ή να μοιραστείτε ολόκληρη τη ριπή ως ένα σύντομο βίντεο. 

Ρύθμιση LiveBurst 
1. Σαρώστε με το δάκτυλο για να επιλέξετε τη λειτουργία Photo 

(Φωτογραφία). 

PHOTO

2. Πατήστε τις ρυθμίσεις. 

100%

Wide
Photo

999+ 100%

Ισχυρά εργαλεία HERO9 Black Ισχυρά εργαλεία HERO9 Black

3. Επιλέξτε LiveBurst από τη λίστα προεπιλογών. 

Auto | Wide
Night Photo

Auto | Wide
Burst

Wide
Live Burst

Wide
Photo

PHOTO
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SCHEDULED CAPTURE (ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΙΣΜΕΝΗ ΛΗΨΗ) 
Η προγραμματισμένη λήψη σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την GoPro σας 
να ανοίγει αυτόματα και να πραγματοποιεί λήψη έως και 24 ώρες πριν. 
Είναι διαθέσιμη για όλες τις προεπιλογές.

Ρύθμιση προγραμματισμένης λήψης 
1. Πατήστε παρατεταμένα τις ρυθμίσεις καταγραφής στην οθόνη 

καταγραφής για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων. 

100%

1080 | 60 | W
Standard

100%9H:59

2. Πατήστε Scheduled Capture (Προγραμματισμένη λήψη). 

Restore

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600

ISO Max

100

ISO Min

Auto 

White Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

Standard

Bit Rate

PROTUNE

1.0x

Zoom

O

Timer

HindSight

No Limit O� O�

Duration
Scheduled 

Capture

High 

HyperSmooth

Wide

Lens

1080 | 60

RES | FPS

STANDARD

Ισχυρά εργαλεία HERO9 Black Ισχυρά εργαλεία HERO9 Black

3. Πατήστε όταν θέλετε η GoPro να πραγματοποιήσει λήψη. 

OFF

PM32

31

30

29

4

3

2

1

Current Time: 12:30PM 3/29/20
SCHEDULED CAPTURE

ON

OFF

PM

AM

24 HR

4. Αφού ρυθμίσετε την ώρα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την GoPro σας 
ή να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε άλλες προεπιλογές της κάμεράς σας. 

Προσοχή: Η GoPro σας θα παραμείνει ενεργοποιημένη αφού 
πραγματοποιήσετε τη λήψη. Θα απενεργοποιηθεί μόνη της αφού 
παραμείνει σε αδράνεια για χρονική διάρκεια που ορίζεται στο 
Preferences (Προτιμήσεις). 

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Preferences 
(Προτιμήσεις) > General (Γενικά) > Auto Power Off (Αυτόματη 
απενεργοποίηση).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Χρησιμοποιήστε λήψη διαρκείας για να επιλέξετε τη 
διάρκεια της λήψης όταν χρησιμοποιείτε την προγραμματισμένη λήψη. 
Η κάμερά σας θα σταματήσει αυτόματα την εγγραφή αφού καταγράψει 
τη λήψη. Θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί κλείστρου  για να 
σταματήσετε την εγγραφή εάν δεν χρησιμοποιείτε τη λήψη διάρκειας. 
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ΛΗΨΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆΣ 
Χρησιμοποιήστε τη λήψη διάρκειας για να ορίσετε τη διάρκεια εγγραφής 
της GoPro σας πριν σταματήσει αυτόματα. Είναι διαθέσιμη σε λειτουργίες 
Video (Βίντεο), TimeWarp, Time Lapse (Παρέλευση χρόνου) και Night Lapse 
(Νυχτερινή παρέλευση χρόνου) σε βήματα από 15 δευτερόλεπτα έως 3 ώρες.

Ρύθμιση λήψης διαρκείας 
1. Πατήστε παρατεταμένα τις ρυθμίσεις καταγραφής στην οθόνη 

καταγραφής για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων. 

100%

1080 | 60 | W
Standard

100%9H:59

2. Πατήστε τη διάρκεια. 

Restore

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600

ISO Max

100

ISO Min

Auto 

White Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

Standard

Bit Rate

PROTUNE

1.0x

Zoom

O

Timer

HindSight

No Limit O� O�

Duration
Scheduled 

Capture

High 

HyperSmooth

Wide

Lens

1080 | 60

RES | FPS

STANDARD

Ισχυρά εργαλεία HERO9 Black Ισχυρά εργαλεία HERO9 Black

3. Επιλέξτε διάρκεια για τη λήψη σας. 

Record with no time limit.
Press the Shutter button 
to stop recording.

No Limit
DURATION

4. Πατήστε το κουμπί κλείστρου  για να ξεκινήσετε την εγγραφή. 
Η GoPro θα σταματήσει αυτόματα μετά την εγγραφή για την 
καθορισμένη διάρκεια.

Προσοχή: Η λήψη διαρκείας ορίζει τη διάρκεια εγγραφής της GoPro σας. 
Η διάρκεια του τελικού βίντεο διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που 
χρησιμοποιείτε. Τα βίντεο TimeWarp και παρέλευσης χρόνου θα είναι 
συντομότερα σε σύγκριση με την καθορισμένη διάρκεια. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Επιλέξτε No Limit (Χωρίς όριο) για την καταγραφή 
πλάνων χωρίς χρονικό όριο. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να 
σταματήσετε την εγγραφή.
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Το QuikCapture είναι ο γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος για να 
ενεργοποιήσετε την GoPro και να τραβήξετε τη φωτογραφία. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι το πάτημα του κουμπιού κλείστρου. 

ΕΓΓΡΆΦΗ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ QUIKCAPTURE 
1. Ενώ η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί  

κλείστρου . 

2. Πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου  για να σταματήσετε την εγγραφή 
και να απενεργοποιήσετε την κάμερα. 

Προσοχή: Όταν χρησιμοποιείτε το QuikCapture, η κάμερα θα ξεκινήσει την 
εγγραφή με τις ρυθμίσεις που είχατε χρησιμοποιήσει την τελευταία φορά. 

Για περισσότερες επιλογές Βίντεο, βλ. Εγγραφή βίντεο (σελίδα 51).

Χρήση QuikCapture

ΛΗΨΕΙΣ ΠΆΡΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ QUIKCAPTURE 
1. Ενώ η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί κλείστρου 

 μέχρι να ενεργοποιηθεί η κάμερα (περίπου 3 δευτερόλεπτα). 
Θα ξεκινήσει η εγγραφή με την τελευταία λειτουργία παρέλευσης 
χρόνου που είχατε χρησιμοποιήσει. 

3s

2. Πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου  για να σταματήσετε τη λειτουργία 
παρέλευσης χρόνου και να απενεργοποιήσετε την κάμερα. 

Για περισσότερες επιλογές παρέλευσης χρόνου, βλ. Καταγραφή παρέλευσης 
χρόνου (σελίδα 69).

ΆΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ QUIKCAPTURE 
Το QuikCapture είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή, αλλά μπορείτε 
να το απενεργοποιήσετε.

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Πατήστε το  .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Καθώς το QuikCapture ενεργοποιεί την κάμερα 
μόνο όταν πραγματοποιεί εγγραφή, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος 
να μεγιστοποιήσετε τη ζωή της μπαταρίας.

Χρήση QuikCapture
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Προσθήκη ετικετών HiLight Tag

Επισημάνετε αγαπημένες στιγμές στα βίντεο και τις φωτογραφίες σας 
πατώντας το κουμπί λειτουργίας  κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή. 
Με αυτόν τον τρόπο προστίθεται μια ετικέτα HiLight Tag  που σας 
διευκολύνει να εντοπίζετε τις στιγμές αυτές όταν παρακολουθείτε τα πλάνα 
σας, όταν δημιουργείτε ένα βίντεο ή όταν αναζητάτε μια συγκεκριμένη λήψη. 

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ετικέτες HiLight Tag λέγοντας “GoPro, 
HiLight” όταν είναι ενεργοποιημένος ο Φωνητικός έλεγχος, καθώς και με 
πάτημα του  όταν παρακολουθείτε τα πλάνα σας με την εφαρμογή GoPro. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Η εφαρμογή GoPro αναζητά ετικέτες HiLight 
όταν δημιουργεί βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι 
οι αγαπημένες σας στιγμές συμπεριλαμβάνονται στις ιστορίες σας.

Ρύθμιση του προσανατολισμού της οθόνης

Μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ οριζόντιων και 
κατακόρυφων λήψεων περιστρέφοντας την κάμερα. Η HERO9 Black μπορεί 
να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο με τη σωστή φορά, ακόμα και όταν 
είναι τοποθετημένη ανάποδα. 

Ο προσανατολισμός κλειδώνει όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου  .  
Αν η κάμερά σας πάρει κλίση κατά την εγγραφή, όπως για παράδειγμα 
αν βρίσκεστε πάνω σε τρενάκι του λούνα παρκ, τα πλάνα σας θα πάρουν 
την ανάλογη κλίση. Θα καταγράψετε κάθε στροφή.

ΚΛΕΙΔΩΜΆ ΤΟΥ ΠΡΟΣΆΝΆΤΟΛΙΣΜΟΥ 
Η HERO9 Black σάς επιτρέπει να κλειδώνετε την οθόνη σε οριζόντιο ή 
κατακόρυφο προσανατολισμό. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε 
βάσεις στήριξης στο σώμα ή βάσεις χειρός. Αυτό είναι πολύ πιθανό να 
συμβεί όταν κάνετε λήψη κατά λάθος με τον λανθασμένο προσανατολισμό.

Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

1. Στρέψτε την κάμερα προς τον προσανατολισμό που θέλετε.
2. Πατήστε  στον Πίνακα εργαλείων.

Η οθόνη κλειδώνει και ταιριάζει με τον προσανατολισμό της κάμερας.

Προσοχή: Το κλείδωμα της οθόνης με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί μόνο 
όταν η επιλογή Orientation (Προσανατολισμός) έχει οριστεί σε All (Όλοι) 
(προεπιλογή) στο στοιχείο Preferences (Προτιμήσεις). 
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Η GoPro διαθέτει τέσσερις προεγκατεστημένες προεπιλογές βίντεο. 
Η καθεμία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αφού επιλέξετε 
την προεπιλογή που θέλετε, πατήστε το κουμπί κλείστρου  για 
να ξεκινήσετε την εγγραφή. 

STANDARD (ΤΥΠΙΚΗ) (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ) 
Μια ευέλικτη προεπιλογή, ιδανική για εγγραφή γενικής χρήσης. Επιτρέπει 
την εγγραφή βίντεο 1080p στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) για 
αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη στο τηλέφωνο και την τηλεόρασή σας. 
Ο ψηφιακός φακός έχει ρυθμιστεί σε Wide (Ευρύς) για την καταγραφή 
μεγαλύτερου μέρους της σκηνής στο καρέ. 

ACTIVITY (ΔΡΆΣΤΗΡΙΟΤΗΤΆ) 
Χρησιμοποιήστε αυτήν την προεπιλογή για να καταγράψετε απόλυτα 
συναρπαστικά πλάνα των αγαπημένων σας δραστηριοτήτων. Επιτρέπει 
την εγγραφή βίντεο 2,7K στα 60 fps με τον ψηφιακό φακό SuperView. Έτσι, 
το βίντεο αποκτά την κλασική εμφάνιση GoPro με αναπαραγωγή πλήρους 
οθόνης σε υψηλή ανάλυση. 

CINEMATIC (ΚΙΝΗΜΆΤΟΓΡΆΦΙΚΗ ΛΗΨΗ) 
Καταγράφει εντυπωσιακά βίντεο υψηλής ανάλυσης 4K στα 30 fps. 
Αυτή η προεπιλογή χρησιμοποιεί τον ψηφιακό φακό Linear + Horizon 
Leveling (Γραμμικός + Ευθυγράμμιση ορίζοντα) για να εξομαλύνει το 
εφέ υπερ-ευρυγώνιου και να προσφέρει στα πλάνα σας συγκλονιστική 
κινηματογραφική αίσθηση με εξαιρετικά σταθερό ορίζοντα. 

SLO-MO (ΆΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ) 
Αυτή η προεπιλογή είναι εξαιρετική για λήψεις γρήγορης δράσης, καθώς 
επιτρέπει τη λήψη πλάνων 1080p στα 240 fps. Αυτό σας επιτρέπει να 
επιβραδύνετε τις λήψεις κατά 8x σε σχέση με την κανονική ταχύτητα στη 
διάρκεια της αναπαραγωγής και να καταγράφετε εκπληκτικές λεπτομέρειες 
που δεν μπορείτε να δείτε με γυμνό μάτι.

Εγγραφή βίντεο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΆΤΟΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΣΆΝΆΤΟΛΙΣΜΟ 
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την GoPro για εγγραφή μόνο σε οριζόντιο 
προσανατολισμό.

Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Preferences 
(Προτιμήσεις) > Displays (Προβολές) > Orientation (Προσανατολισμός).

2. Αλλάξτε τη ρύθμιση από Auto (Αυτόματος) (προεπιλογή) σε Landscape 
(Οριζόντιος προσανατολισμός).

Η GoPro θα ξεκινήσει την εγγραφή με τη σωστή φορά, ακόμα και αν η 
κάμερα είναι στραμμένη ανάποδα. Μπορείτε, επίσης, να κλειδώσετε τον 
προσανατολισμό στον Πίνακα εργαλείων.

Ρύθμιση του προσανατολισμού της οθόνης
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Εγγραφή βίντεο

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
Οι προεπιλογές βίντεο διαθέτουν τέσσερις προεπιλεγμένες συντομεύσεις, 
αλλά μπορείτε να τις αντικαταστήσετε με οποιεσδήποτε συντομεύσεις θέλετε. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Εξατομίκευση των συντομεύσεων στην οθόνη 
(σελίδα 35).

Προσοχή: Η προεπιλογή Slo-Mo (Αργή κίνηση) δεν έχει προεπιλεγμένες 
συντομεύσεις. 

Slo-Mo (Άργή κίνηση) 
Αν πατήσετε τη συντόμευση της επιλογής Slo-Mo (Αργή κίνηση), γίνεται 
αυτόματη επαναφορά του ρυθμού καρέ στα 120 fps. Με αυτόν τον τρόπο, 
μπορείτε να επιβραδύνετε την εγγραφή κατά 4x σε σχέση με την κανονική 
ταχύτητα στη διάρκεια της αναπαραγωγής. 

Προσοχή: Αν πατήσετε την επιλογή Slo-Mo (Αργή κίνηση) πριν από την 
εγγραφή βίντεο σε 4K30 ή 2.7K30 (4:3), ο ρυθμός καρέ θα ενισχυθεί έως 
τα 60 fps. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιβραδύνετε την εγγραφή 
κατά 2x σε σχέση με την κανονική ταχύτητα στη διάρκεια της αναπαραγωγής. 
Η επιλογή Slo-Mo (Αργή κίνηση) δεν είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή σε 5K. 

1. Πατήστε  πριν ξεκινήσετε την εγγραφή. 

100%

1080 | 60 | W
Standard

100%9H:59

2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου  για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

Εγγραφή βίντεο

Ψηφιακοί φακοί 
Η αλλαγή των ψηφιακών φακών στην GoPro μοιάζει με την εναλλαγή των 
φακών μιας παραδοσιακής φωτογραφικής μηχανής. Οι φακοί επηρεάζουν 
το οπτικό πεδίο, την περικοπήκαι το και το εφέ υπερ-ευρυγώνιου στις 
λήψεις σας. 

1. Πατήστε  . 

100%

1080 | 60 | W
Standard

100%9H:59

2. Προχωρήστε διαδοχικά στις επιλογές για να δείτε μια ζωντανή 
προεπισκόπηση κάθε επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε εκείνη 
που θέλετε. 

Wide
16-34mm

Προσοχή: Ορισμένοι ψηφιακοί φακοί λειτουργούν μόνο με επιλεγμένους 
ρυθμούς καρέ. Αν είναι απαραίτητο, η HERO9 Black θα προσαρμόσει 
αυτόματα τον ρυθμό καρέ κατά την εναλλαγή φακών. 
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Εγγραφή βίντεο

HyperSmooth Boost (Ενίσχυση HyperSmooth) 
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HyperSmooth Boost (Ενίσχυση HyperSmooth) 
για να μεγιστοποιήσετε τη σταθεροποίηση του βίντεο όταν πραγματοποιείτε 
λήψεις σε ανώμαλο έδαφος.

1. Πατήστε  πριν ξεκινήσετε την εγγραφή. 

100%

1080 | 60 | W
Standard

100%9H:59

2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου  για να ξεκινήσετε την εγγραφή. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Σταθεροποίηση βίντεο HyperSmooth 
(σελίδα 135).

Προσοχή: Η λειτουργία HyperSmooth Boost (Ενίσχυση HyperSmooth) 
ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλέγετε ψηφιακούς φακούς Narrow (Στενός). 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Η λειτουργία HyperSmooth Boost (Ενίσχυση 
HyperSmooth) παρέχει απόλυτη σταθεροποίηση βίντεο περικόπτοντας 
με ακρίβεια την εικόνα. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία HyperSmooth 
για πλάνα χωρίς περικοπή και σταθεροποίηση ή χρησιμοποιήστε τις 
ρυθμίσεις On (Ενεργοποίηση) ή High (Υψηλή) για σταθερές λήψεις βίντεο 
με πιο ευρύ οπτικό πεδίο. 

Touch Zoom (Ζουμ αφής) 
Η λειτουργία Touch Zoom (Ζουμ αφής) σάς επιτρέπει να καταγράψετε 
ένα πιο κοντινό πλάνο της δράσης.

1. Πατήστε  . 

100%

1080 | 60 | W
Standard

100%9H:59

2. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε το επίπεδο ζουμ. 

1.5x

3. Το επίπεδο ζουμ παραμένει κλειδωμένο μέχρι να το ρυθμίσετε ξανά, 
να αλλάξετε λειτουργία καταγραφής ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα. 

Εγγραφή βίντεο
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Δείτε παρακάτω την αναλυτική παρουσίαση των ρυθμίσεων βίντεο. 
Πατήστε το  και μετά πατήστε τη ρύθμιση για να κάνετε αλλαγές.

4K | 30 | L+
Cinematic

2.7K | 60 | SuperView
Activity

1080 | 60 | Wide
Standard

VIDEO

Restore

HyperSmooth 

Upper Right

Slo-Mo

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600

ISO Max

100

ISO Min

Auto 

White Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

Standard

Bit Rate

PROTUNE

1.0x

Zoom

O

Timer

HindSight

No Limit O� O�

Duration
Scheduled 

Capture

High 

HyperSmooth

Wide

Lens

1080 | 60

RES | FPS

STANDARD

MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ) (ΔΙΆΘΕΣΙΜΟ ΚΆΤΆ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΆ ΜΙΆΣ 
ΠΡΟΣΆΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ) 
Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε: Video (Βίντεο) (για κλασική λήψη 
βίντεο), Looping (Επαναληπτική) ή Slo-Mo (Αργή κίνηση). 

Looping (Επαναληπτική) 
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου στην κάρτα 
SD πραγματοποιώντας εγγραφή σε συνεχή επανάληψη μέχρι να 
καταγράψετε τη στιγμή που θέλετε. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία 
όταν περιμένετε να συμβεί κάτι (όπως όταν ψαρεύετε) ή όταν μπορεί 
να μην συμβεί τίποτα (όπως μια κάμερα ταμπλό αυτοκινήτου). 

Δείτε πώς λειτουργεί:
• Αν επιλέξετε διαστήματα 5 λεπτών, αποθηκεύονται μόνο τα 

προηγούμενα 5 λεπτά όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου  
για να σταματήσετε την εγγραφή. 

• Αν πραγματοποιήσετε εγγραφή για 5 λεπτά και δεν πατήσετε το κουμπί 
κλείστρου  , η κάμερα θα επιστρέψει και θα πραγματοποιήσει 
εγγραφή πάνω στην προηγούμενη αρχή του βίντεο. 

Slo-Mo (Άργή κίνηση) 
Αυτές οι ρυθμίσεις υψηλού ρυθμού καρέ σάς επιτρέπουν να επιβραδύνετε 
την εγγραφή σας έως και 4x ή 8x σε σχέση με την κανονική ταχύτητα στη 
διάρκεια της αναπαραγωγής. Ρυθμίστε την ανάλυση σε 1080p και τον ρυθμό 
καρέ στα 240 fps για εξαιρετικά αργή κίνηση κατά 8x. Επιλέξτε ανάλυση 
2,7K, 1440p ή 1080p με ρυθμό καρέ στα 120 fps για αργή κίνηση κατά 4x. 

RES | FPS 
Οι Αναλύσεις (RES) ομαδοποιούνται κατά αναλογία εικόνας. Οι ψηλές 
αναλύσεις 4:3 (ιδανικές για selfie και λήψεις από την προσωπική σας οπτική 
γωνία) εμφανίζονται στην επάνω σειρά. Οι αναλύσεις ευρείας οθόνης 16:9 
(ιδανικές για κινηματογραφικές λήψεις) βρίσκονται στην κάτω σειρά.

Τα καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. 
Όλοι οι ρυθμοί καρέ για την ανάλυση που επιλέγετε εμφανίζονται 
με λευκό χρώμα. Οι μη διαθέσιμοι ρυθμοί καρέ εμφανίζονται με γκρι 
χρώμα. Χρησιμοποιήστε υψηλότερους ρυθμούς καρέ για να καταγράψετε 
γρήγορη δράση ή λήψεις σε αργή κίνηση. 

Η προεπιλεγμένη ανάλυση και τα fps θα διαφέρουν ανάλογα με την 
προεπιλογή που επιλέγετε. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ.:
• Ανάλυση βίντεο (σελίδα 144)
• Καρέ ανά δευτερόλεπτο (FPS) (σελίδα 127)
• Αναλογία εικόνας (σελίδα 128)

Ρυθμίσεις βίντεο
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HINDSIGHT 
Επιλέξτε αν η λειτουργία HindSight αποθηκεύει 15 ή 30 δευτερόλεπτα 
βίντεο πριν πατηθεί το κουμπί κλείστρου  . 

TIMER (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ) 
Ορίστε ένα χρονόμετρο 3 ή 10 δευτερολέπτων για τη φωτογραφία σας. 

ZOOM (ΖΟΥΜ) 
Η λειτουργία Touch Zoom (Ζουμ αφής) σάς επιτρέπει να καταγράψετε ένα 
πιο κοντινό πλάνο της δράσης. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στα δεξιά 
για να κλειδώσετε το επίπεδο ζουμ. 

PROTUNE 
Η λειτουργία Protune επιτρέπει τον μη αυτόματο έλεγχο σύνθετων 
ρυθμίσεων, όπως οι Bit Rate (Ρυθμός bit), Color (Χρώμα), ISO Limit 
(Όριο ISO), Exposure (Έκθεση)και οι ρυθμίσεις μικροφώνου. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Protune (αρχική σελίδα 148). 

LENS (ΦΆΚΟΣ)  
Επιλέξτε τον καλύτερο ψηφιακό φακό για τη λήψη σας: SuperView, Wide 
(Ευρύς), Linear (Γραμμικός), Linear + Horizon Leveling (Γραμμικός + 
Ευθυγράμμιση ορίζοντα) ή Narrow (Στενός). Ο προεπιλεγμένος φακός θα 
διαφέρει ανάλογα με την προεπιλογή. Προσοχή: Οι διαθέσιμοι φακοί θα 
διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ που επιλέγετε. 
Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Ψηφιακοί φακοί (Βίντεο) (σελίδα 129).

INTERVAL (LOOPING) [ΔΙΆΣΤΗΜΆ (ΕΠΆΝΆΛΗΠΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆΣ)] 
Επιλέξτε για πόσο διάστημα θα πραγματοποιεί εγγραφή η GoPro, προτού 
επιστρέψει για να συνεχίσει την εγγραφή πάνω στην προηγούμενη αρχή 
του βίντεο. Το προεπιλεγμένο διάστημα είναι 5 λεπτά.
Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Διάστημα επαναληπτικής λειτουργίας 
(σελίδα 136). 

HYPERSMOOTH 
Ιδανική για ποδηλασία, σκι, λήψεις χειρός και πολλά άλλα, η σταθεροποίηση 
βίντεο HyperSmooth παρέχει απίστευτα ομαλά πλάνα, σαν να τα είχατε 
τραβήξει με λαβή με καρδανικό σύνδεσμο - τόσο σταθερά. Οι διαθέσιμες 
ρυθμίσεις είναι Boost (Ενίσχυση), High (Υψηλή), On (Ενεργοποίηση) και Off 
(Απενεργοποίηση). 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Σταθεροποίηση βίντεο HyperSmooth 
(σελίδα 135).

SCHEDULED CAPTURE (ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΙΣΜΕΝΗ ΛΗΨΗ)  
Πατήστε όταν θέλετε η GoPro να ενεργοποιηθεί μόνη της και να ξεκινήσει 
η εγγραφή.

DURATION (ΔΙΆΡΚΕΙΆ)  
Επιλέξτε τη διάρκεια εγγραφής της κάμεράς σας πριν σταματήσει αυτόματα. 

Ρυθμίσεις βίντεο
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Η GoPro διαθέτει τέσσερις προεπιλογές για τη λειτουργία Photo 
(Φωτογραφία). Απλώς επιλέξτε τον τύπο φωτογραφίας που θέλετε και 
πατήστε το κουμπί κλείστρου  για να καταγράψετε τη λήψη. Όλες οι 
φωτογραφίες καταγράφονται στα 20MP, με τον προεπιλεγμένο ψηφιακό 
φακό στη ρύθμιση Wide (Ευρύ).

PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ) (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ) 
Χρησιμοποιήστε αυτήν την προεπιλογή για να πραγματοποιήσετε λήψη 
μίας φωτογραφίας ή μιας σειράς συνεχόμενων φωτογραφιών. Με ένα 
πάτημα του κουμπιού κλείστρου  γίνεται λήψη μίας φωτογραφίας. 
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου  για λήψη συνεχόμενων 
φωτογραφιών με ρυθμό έως και 30 ανά δευτερόλεπτο (ανάλογα με τις 
συνθήκες φωτισμού). 

LIVEBURST 
Η επιλογή LiveBurst καταγράφει μια ριπή φωτογραφιών 1,5 δευτερόλεπτα 
πριν και 1,5 δευτερόλεπτα αφού  πατήσετε το κουμπί κλείστρου. 
Μπορείτε να εξετάσετε τις εικόνες της ριπής για να βρείτε την ιδανική λήψη 
ή να μοιραστείτε ολόκληρη τη ριπή ως ένα σύντομο βίντεο. 

BURST (ΡΙΠΗ) 
Η επιλογή Burst (Ριπή) καταγράφει μια σειρά φωτογραφιών σε 
καταιγιστικούς ρυθμούς. Αυτό την καθιστά ιδανική για λήψεις γρήγορης 
δράσης. Αυτή η προεπιλογή καταγράφει αυτόματα έως και 25 φωτογραφίες 
σε 1 δευτερόλεπτο, σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού. 

NIGHT (ΝΥΧΤΆ) 
Η προεπιλογή Night (Νύχτα) προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα 
κλείστρου της κάμερας, ώστε να επιτρέπει τη διέλευση περισσότερου 
φωτός για τη λήψη. Είναι ιδανική για σκηνές με χαμηλό φωτισμό ή 
σκοτεινές σκηνές, αλλά δεν συνιστάται για λήψεις χειρός ή λήψεις  
με βάση, όταν η κάμερα κινείται. 

Λήψη φωτογραφιών

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
Οι προεπιλογές των φωτογραφιών διαθέτουν τέσσερις προεπιλεγμένες 
συντομεύσεις, αλλά μπορείτε να τις αλλάξετε με τις συντομεύσεις που θέλετε. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Εξατομίκευση των συντομεύσεων στην οθόνη 
(σελίδα 35).

Προσοχή: Η επιλογή Output (Έξοδος) είναι μόνο μια προεπιλεγμένη 
συντόμευση για την προεπιλογή Photo (Φωτογραφία), αλλά μπορείτε 
επίσης να τη ρυθμίσετε στις λειτουργίες Burst (Ριπή) και Night (Νύχτα), 
αν θέλετε.

Photo Timer (Χρονόμετρο φωτογράφησης) 
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Timer (Χρονόμετρο) για να βγάλετε selfie, 
ομαδικές φωτογραφίες και άλλα.

1. Πατήστε  .

100%

Wide
Photo

999+ 100%



62 63

Λήψη φωτογραφιών

2. Επιλέξτε 3 δευτερόλεπτα (ιδανική για selfie) ή 10 δευτερόλεπτα 
(ιδανική για ομαδικές φωτογραφίες). 

3s

3. Πατήστε το κουμπί κλείστρου  . Η κάμερά σας θα ξεκινήσει την 
αντίστροφη μέτρηση. Θα ακουστεί επίσης μια ηχητική ειδοποίηση και 
η μπροστινή λυχνία κατάστασης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Και οι 
δύο ενδείξεις επιταχύνονται καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τη 
λήψη της φωτογραφίας.

3

Προσοχή: Για να αποτραπούν οι θολές λήψεις σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού, ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται αυτόματα στα 3 δευτερόλεπτα 
όταν επιλέγετε τη λειτουργία Night photo (Νυχτερινή φωτογραφία). 

Λήψη φωτογραφιών

Ψηφιακοί φακοί 
Οι ψηφιακοί φακοί επηρεάζουν το οπτικό πεδίο, την περικοπή και το εφέ 
υπερ-ευρυγώνιου στη φωτογραφία σας. Μπορείτε να τους αλλάξετε για 
να βρείτε αυτόν που είναι πιο κατάλληλος για τη λήψη σας. 

1. Πατήστε  . 

100%

Wide
Photo

999+ 100%

2. Προχωρήστε διαδοχικά στις επιλογές για να δείτε μια ζωντανή 
προεπισκόπηση κάθε επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε εκείνη 
που θέλετε. 

Wide
16-34mm

Προσοχή: Η λειτουργία LiveBurst χρησιμοποιεί μόνο τον φακό Wide (Ευρύς). 
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Output (Έξοδος) 
Η HERO9 Black σάς επιτρέπει να αποφασίσετε πώς θα γίνει η επεξεργασία 
και η αποθήκευση των φωτογραφιών σας. Η λειτουργία Photo (Φωτογραφία) 
(λήψη μίας φωτογραφίας κάθε φορά) προσφέρει τις περισσότερες επιλογές. 

Έξοδος Λειτουργία Περιγραφή

SuperPhoto Photo (Φωτογραφία)

Χρησιμοποιεί αυτόματα προηγμένη 
επεξεργασία εικόνας για να σας 
προσφέρει τις πιο εντυπωσιακές 
φωτογραφίες σε κάθε φωτισμό. 
Η επεξεργασία κάθε λήψης ενδέχεται 
να διαρκέσει περισσότερο.

HDR Photo (Φωτογραφία)

Επιτρέπει την καταγραφή και τον 
συνδυασμό πολλών φωτογραφιών 
σε μία λήψη. Αναδεικνύει τις 
λεπτομέρειες των σκηνών που 
συνδυάζουν έντονο φως και σκιές.

Standard 
(Τυπική)

Photo (Φωτογραφία), 
Burst (Ριπή) και 
Night (Νύχτα)

Αποθηκεύει φωτογραφίες ως τυπικά 
αρχεία .jpg. 

RAW
Photo (Φωτογραφία), 
Burst (Ριπή) και 
Night (Νύχτα)

Αποθηκεύστε κάθε φωτογραφία 
ως αρχείο .jpg και .gpr για να τη 
χρησιμοποιήσετε με τα αγαπημένα 
σας προγράμματα επεξεργασίας 
φωτογραφιών.

 
 

Λήψη φωτογραφιών Λήψη φωτογραφιών

1. Πατήστε  . 

100%

Wide
Photo

999+ 100%

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στις επιλογές στα δεξιά και στη συνέχεια, 
πατήστε εκείνη που θέλετε. 

SuperPhoto
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Touch Zoom (Ζουμ αφής) 
Η λειτουργία Touch Zoom (Ζουμ αφής) σάς επιτρέπει να καταγράψετε 
ένα πιο κοντινό πλάνο της δράσης.

1. Πατήστε  .

100%

Wide
Photo

999+ 100%

2. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε το επίπεδο ζουμ. 

1.5x

3. Το επίπεδο ζουμ παραμένει κλειδωμένο μέχρι να το ρυθμίσετε ξανά, 
να αλλάξετε λειτουργία καταγραφής ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λήψη χρησιμοποιώντας 
οποιονδήποτε συνδυασμό των λειτουργιών Burst (Λήψη σε ριπή), Photo 
Timer (Χρονόμετρο φωτογράφισης) και Zoom (Ζουμ). 

Ακολουθεί μια επισκόπηση των διαθέσιμων ρυθμίσεων φωτογραφίας. 
Πατήστε το  για πρόσβαση στο μενού και μετά πατήστε τη ρύθμιση 
που θέλετε για να κάνετε αλλαγές. 

Auto | Wide
Night Photo

Auto | Wide
Burst

Wide
Live Burst

Wide
Photo

PHOTO

Restore

Output

Upper Right

Timer

Upper Left

Zoom

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600

ISO Max

100

ISO Min

Auto 

White Balance

0

EV Comp

Auto

Shutter

PROTUNE

1.0x

ZoomTimer

Scheduled 
Capture

Wide

Lens

Standard O�

Output

PHOTO

O�

LENS (ΦΆΚΟΣ)  
Επιλέξτε τον καλύτερο ψηφιακό φακό για τη λήψη σας: Wide (Ευρύς), Linear 
(Γραμμικός) ή Narrow (Στενός). Μετακινηθείτε με κύλιση στις επιλογές στη 
δεξιά πλευρά, για να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση καθεμιάς και στη 
συνέχεια, πατήστε εκείνη που θέλετε.

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Ψηφιακοί φακοί (Φωτογραφία) 
(αρχική σελίδα 140).

OUTPUT (ΕΞΟΔΟΣ) [PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ), BURST (ΡΙΠΗ), NIGHT (ΝΥΧΤΆ)] 
Ορίστε το επίπεδο επεξεργασίας για τη λήψης σας και τον τρόπο 
αποθήκευσης των αρχείων. Επιλέξτε διαμόρφωση SuperPhoto, HDR, 
Standard (Τυπική) ή RAW. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ.:
• SuperPhoto (αρχική σελίδα 137)
• Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR) (αρχική σελίδα 137)
• Μορφή RAW (αρχική σελίδα 141)

SCHEDULED CAPTURE (ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΙΣΜΕΝΗ ΛΗΨΗ)  
Πατήστε όταν θέλετε η GoPro να ενεργοποιηθεί μόνη της και να τραβήξει 
φωτογραφία.

Ρυθμίσεις φωτογραφιών
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ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 
Καθορίστε ένα χρονόμετρο 3 ή 10 δευτερολέπτων για τη φωτογραφία σας. 

ZOOM (ΖΟΥΜ) 
Η λειτουργία Touch Zoom (Ζουμ αφής) σάς επιτρέπει να καταγράψετε ένα 
πιο κοντινό πλάνο της δράσης. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στα δεξιά 
για να κλειδώσετε το επίπεδο ζουμ. 

MEGAPIXELS (LIVEBURST) 
Επιλέξτε ανάλυση 8MP ή 12MP για τις λήψεις LiveBurst. Η ρύθμιση 8MP 
(προεπιλογή) είναι συμβατή με τα περισσότερα τηλέφωνα. Η ρύθμιση 12MP 
είναι συμβατή μόνο με τα τελευταία τηλέφωνα υψηλών προδιαγραφών. 

SHUTTER (NIGHT) [ΚΛΕΙΣΤΡΟ (ΝΥΧΤΆ)] 
Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμένει ανοιχτό το 
κλείστρο της κάμερας για νυχτερινές λήψεις. Επιλέξτε μεγαλύτερους 
χρόνους έκθεσης για πιο σκοτεινές λήψεις. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Ταχύτητα κλείστρου (σελίδα 139). 

BURST RATE (ΡΥΘΜΟΣ ΡΙΠΗΣ) 
Επιλέξτε πόσες φωτογραφίες θα τραβά η κάμερα σε μια ριπή 1, 3, 6 
ή 10 δευτερολέπτων. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Ρυθμός λήψεων σε ριπή (σελίδα 140). 

PROTUNE (PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ), BURST (ΡΙΠΗ), NIGHT (ΝΥΧΤΆ), 
Η επιλογή επιτρέπει τον μη αυτόματο έλεγχο σύνθετων ρυθμίσεων, 
όπως το κλείστρο, το Bit Rate (Ρυθμός bit), το Color (Χρώμα),  
το ISO Limit (Όριο ISO) και το Exposure (Έκθεση). 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Protune (αρχική σελίδα 148). 

Καταγραφή παρέλευσης χρόνου

Η ρύθμιση παρέλευσης χρόνου μετατρέπει συμβάντα μεγάλης διάρκειας 
σε βίντεο που μπορείτε να μοιραστείτε, με τη λήψη ενός καρέ βίντεο σε 
καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Η GoPro διαθέτει τρεις προεπιλογές 
για τις λήψεις παρέλευσης χρόνου. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι 
να πατήσετε το κουμπί κλείστρου  για να ξεκινήσετε την εγγραφή και, 
στη συνέχεια, να το πατήσετε ξανά για να τη διακόψετε.
TIMEWARP (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ) 
Η HERO9 Black σάς επιτρέπει να επιταχύνετε τον χρόνο, χρησιμοποιώντας 
τη σταθεροποίηση βίντεο TimeWarp, για την καταγραφή βίντεο time lapse 
με απίστευτη σταθερότητα ενώ κινείστε. Αυτή η προεπιλογή καταγράφει 
βίντεο 1080p με τον ψηφιακό φακό Wide (Ευρύς), ενώ προσαρμόζει 
αυτόματα την ταχύτητα λήψης για βέλτιστα αποτελέσματα.

Πατήστε την οθόνη κατά την εγγραφή για να ενεργοποιήσετε το Speed 
Ramp (Δυνατότητα αυξομείωσης). Αυτό επιβραδύνει το TimeWarp 
σε πραγματική ταχύτητα ή μισή ταχύτητα. Αγγίξτε την οθόνη ξανά  
για να επαναφέρετε την κανονική ταχύτητα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί 
λειτουργίας  για να ενεργοποιήσετε το Speed Ramp (Δυνατότητα 
αυξομείωσης). Σύρετε προς τα κάτω στις συντομεύσεις στο μενού 
ρυθμίσεων για να το ρυθμίσετε. 

TIME LAPSE (ΠΆΡΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ) 
Χρησιμοποιήστε αυτήν την προεπιλογή για να καταγράψετε βίντεο 
παρέλευσης χρόνου όταν η κάμερα είναι τοποθετημένη σε βάση στήριξης 
και ακίνητη. Είναι ιδανική για ηλιοβασιλέματα, σκηνές δρόμου, έργα 
τέχνης και άλλες λήψεις που διαδραματίζονται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Καταγράφει βίντεο 1080p με τον ψηφιακό φακό Wide (Ευρύς), 
ενώ πραγματοποιεί λήψη κάθε 0,5 δευτερόλεπτα.
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NIGHT LAPSE (ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΆΡΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ) 
Η επιλογή Night Lapse (Νυχτερινή παρέλευση χρόνου) δημιουργήθηκε 
για την καταγραφή βίντεο παρέλευσης χρόνου σε σκοτεινά και χαμηλού 
φωτισμού περιβάλλοντα. Προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου 
ώστε να επιτρέψει τη διέλευση περισσότερου φωτός και επιλέγει το 
χρονικό διάστημα που θα σας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Επιτρέπει 
την εγγραφή βίντεο 1080p με τον ψηφιακό φακό Wide (Ευρύς). Η επιλογή 
Night Lapse (Νυχτερινή παρέλευση χρόνου) δεν συνιστάται για λήψεις 
χειρός ή λήψεις με βάση, όταν η κάμερα κινείται. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Η HERO9 Black μπορεί επίσης να καταγράψει 
φωτογραφίες Time Lapse (Παρέλευση χρόνου) και Night Lapse 
(Νυχτερινή παρέλευση χρόνου). Απλώς μεταβείτε στην επιλογή 
Format (Μορφή) στις ρυθμίσεις και επιλέξτε Photo (Φωτογραφία). 

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
Οι προεπιλογές της λειτουργίας παρέλευσης χρόνου περιλαμβάνουν 
δύο προεπιλεγμένες συντομεύσεις, αλλά μπορείτε να τις αλλάξετε 
με τις συντομεύσεις που θέλετε. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Εξατομίκευση των συντομεύσεων στην οθόνη 
(σελίδα 35).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Αν και υπάρχουν μόνο δύο προεπιλεγμένες 
συντομεύσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και τέσσερις.

Καταγραφή παρέλευσης χρόνου Καταγραφή παρέλευσης χρόνου

Ψηφιακοί φακοί 
Με την εναλλαγή ψηφιακών φακών μπορείτε να αλλάξετε το οπτικό πεδίο, 
την περικοπή και το εφέ υπερ-ευρυγώνιου στη λήψη σας. 

1. Πατήστε  . 

100%

1080 | Auto | W
TimeWarp

100%9H:59

2. Προχωρήστε διαδοχικά στις επιλογές για να δείτε μια ζωντανή 
προεπισκόπηση κάθε επιλογής και στη συνέχεια, πατήστε εκείνη 
που θέλετε.

Wide
16-34mm

Προσοχή: Οι διαθέσιμοι φακοί θα διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία 
που επιλέγετε. 
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Touch Zoom (Ζουμ αφής) 
Η λειτουργία Touch Zoom (Ζουμ αφής) σάς επιτρέπει να καταγράψετε 
ένα πιο κοντινό πλάνο της δράσης.

1. Πατήστε  .

100%

1080 | Auto | W
TimeWarp

100%9H:59

2. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε το επίπεδο ζουμ. 

1.5x

3. Το επίπεδο ζουμ παραμένει κλειδωμένο μέχρι να το ρυθμίσετε ξανά, να 
αλλάξετε λειτουργία καταγραφής ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα. 

Καταγραφή παρέλευσης χρόνου

Speed Ramp (TimeWarp) [Δυνατότητα αυξομείωσης (TimeWarp)] 
Ορίστε το Speed Ramp (Δυνατότητα αυξομείωσης) για να επιβραδύνετε 
το βίντεο TimeWarp σε 1x πραγματική ταχύτητα (30 fps) ή 0,5x μισή 
ταχύτητα (60 fps). 

Προσοχή: Η μισή ταχύτητα είναι διαθέσιμη σε λήψη πλάνων 1440p και 1080p.

1. Πατήστε  για να επιλέξετε τη λειτουργία Speed Ramp (Δυνατότητα 
αυξομείωσης) από πραγματική ταχύτητα (προεπιλογή) σε μισή ταχύτητα.

100%

1080 | Auto | W
TimeWarp

100%9H:59

2. Αγγίξτε την οθόνη κατά την εγγραφή για να επιβραδύνετε το βίντεο. 
Αγγίξτε ξανά για να επαναφέρετε την κανονική ταχύτητα. 

100%00:09

 Half Speed
Stop

100%00:099H:59

Καταγραφή παρέλευσης χρόνου
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Ρυθμίσεις παρέλευσης χρόνου

Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να κάνετε προσαρμογές στις ρυθμίσεις 
παρέλευσης χρόνου. Πατήστε το  και μετά πατήστε τη ρύθμιση για 
να κάνετε αλλαγές. 

1080 | Auto | Wide
Night Lapse

1080 | 0.5s | Wide
Time Lapse

1080 | Auto | Wide
TimeWarp

TIME LAPSE

Restore

1.0x

Zoom

O

Timer

Speed Ramp

Mode Button

Zoom

Upper Right

O

Upper Left

Speed Ramp

Lower Right

Lens 

Lower Left

SHORTCUTS

Camera Mics

Media Mod

Auto

Wind

O

RAW Audio

GoPro

Color

High 

Sharpness

1600

ISO Max

100

ISO Min

Auto 

White Balance

0

EV Comp

PROTUNE

No Limit 

Duration
Scheduled 

Capture

Real Speed O 

Speed Ramp

Auto

Speed

Wide

Lens

1080

Resolution

TIMEWARP

RESOLUTION (ΆΝΆΛΥΣΗ) 
Οι Αναλύσεις (RES) ομαδοποιούνται κατά αναλογία εικόνας. Οι ψηλές 
αναλύσεις 4:3 (ιδανικές για selfie και λήψεις από την προσωπική σας οπτική 
γωνία) εμφανίζονται στην επάνω σειρά. Οι αναλύσεις ευρείας οθόνης 16:9 
(ιδανικές για κινηματογραφικές λήψεις) βρίσκονται στην κάτω σειρά.

Για να μάθετε περισσότερα, βλ.:
• Ανάλυση βίντεο (TimeWarp, Βίντεο με παρέλευση χρόνου) (σελίδα 144)
• Αναλογία εικόνας (σελίδα 128)

LENS (ΦΆΚΟΣ) 
Επιλέξτε τον καλύτερο ψηφιακό φακό για τη λήψη σας: Wide (Ευρύς), Linear 
(Γραμμικός) ή Narrow (Στενός). Μετακινηθείτε με κύλιση στις επιλογές στη 
δεξιά πλευρά, για να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση καθεμιάς και, στη 
συνέχεια, πατήστε εκείνη που θέλετε. 
Προσοχή: Οι διαθέσιμοι φακοί θα διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία 
που επιλέγετε. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Ψηφιακοί φακοί (Φωτογραφία) (σελίδα 140).

SCHEDULED CAPTURE (ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΙΣΜΕΝΗ ΛΗΨΗ)  
Πατήστε όταν θέλετε η GoPro να ενεργοποιηθεί μόνη της και να ξεκινήσει 
η εγγραφή.

DURATION (ΔΙΆΡΚΕΙΆ)  
Επιλέξτε τη διάρκεια εγγραφής της κάμεράς σας πριν σταματήσει αυτόματα. 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 
Καθορίστε ένα χρονόμετρο 3 ή 10 δευτερολέπτων για τη παρέλευση χρόνου. 

ZOOM (ΖΟΥΜ) 
Η λειτουργία Touch Zoom (Ζουμ αφής) σάς επιτρέπει να καταγράψετε ένα 
πιο κοντινό πλάνο της δράσης. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στα δεξιά 
για να κλειδώσετε το επίπεδο ζουμ. 

ΤΆΧΥΤΗΤΆ (TIMEWARP) [ΤΆΧΥΤΗΤΆ (TIMEWARP)] 
Ορίστε την ταχύτητα του βίντεο. Επιλέξτε μικρότερη ταχύτητα (2x ή 5x) για 
σύντομες δραστηριότητες ή μεγαλύτερες ταχύτητες (10x, 15x ή 30x) για 
δραστηριότητες μεγαλύτερης διάρκειας. Αφήστε την ταχύτητα στο Auto 
(Αυτόματο) (προεπιλογή) για να επιτρέψετε στην GoPro να ρυθμίζει αυτόματα 
την ταχύτητα με βάση την κίνηση, την ανίχνευση σκηνής και τον φωτισμό. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Ταχύτητα βίντεο TimeWarp (σελίδα 142).

SPEED RAMP (TIMEWARP) [ΔΥΝΆΤΟΤΗΤΆ ΆΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ (TIMEWARP)] 
Επιλέξτε να επιβραδύνετε το βίντεο TimeWarp σε πραγματική ταχύτητα ή 
μισή ταχύτητα κατά την εγγραφή. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Ταχύτητα βίντεο TimeWarp (σελίδα 142).

Ρυθμίσεις παρέλευσης χρόνου
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Ρυθμίσεις παρέλευσης χρόνου

SHUTTER (NIGHT LAPSE) [ΚΛΕΙΣΤΡΟ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΆΡΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ)] 
Ορίστε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό το 
κλείστρο της κάμερας για νυχτερινές λήψεις. Επιλέξτε μεγαλύτερους 
χρόνους έκθεσης για πιο σκοτεινές λήψεις.

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Ταχύτητα κλείστρου (σελίδα 139). 

PROTUNE [TIMEWARP, TIME LAPSE VIDEO (BINTEO ΠΆΡΕΛΕΥΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ), NIGHT LAPSE VIDEO (BINTEO ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΆΡΕΛΕΥΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ)] 
Πραγματοποιήστε μη αυτόματο έλεγχο των προηγμένων ρυθμίσεων βίντεο. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Protune (αρχική σελίδα 148).

FORMAT (ΜΟΡΦΗ) [TIME LAPSE (ΠΆΡΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ), NIGHT LAPSE 
(ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΆΡΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ]) 
Μεταβείτε από την καταγραφή βίντεο Time Lapse (Παρέλευση χρόνου) 
και Night Lapse (Νυχτερινή παρέλευση χρόνου) στη λήψη φωτογραφιών 
Time Lapse (Παρέλευση χρόνου) και Night Lapse (Νυχτερινή παρέλευση 
χρόνου). Στη μορφή φωτογραφίας, η κάμερα καταγράφει μια συνεχή σειρά 
φωτογραφιών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Αυτό σας επιτρέπει να 
εστιάζετε στη δραστηριότητα και όχι στην κάμερα. Στη συνέχεια, μπορείτε να 
εξετάσετε όλες τις φωτογραφίες και να βρείτε τις καλύτερες λήψεις αργότερα. 

INTERVAL (ΔΙΆΣΤΗΜΆ) [TIME LAPSE (ΠΆΡΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ)] 
Επιλέξτε πόσο συχνά θα καταγράφει ένα καρέ βίντεο ή θα τραβά 
μια φωτογραφία η κάμερα. Χρησιμοποιήστε μικρότερα διαστήματα 
για γρήγορες δραστηριότητες και μεγαλύτερα διαστήματα 
για δραστηριότητες μεγαλύτερης διάρκειας.

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Διάστημα παρέλευσης χρόνου (σελίδα 144).

INTERVAL (NIGHT LAPSE) [ΔΙΆΣΤΗΜΆ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΆΡΕΛΕΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ)] 
Ορίστε πόσο συχνά θα τραβά μια λήψη η κάμερα σε σκηνές με χαμηλό ή 
εξαιρετικά χαμηλό φωτισμό. Επιλέξτε μικρότερα διαστήματα για σκηνές 
με πολλή κίνηση και περισσότερο φως. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα 
διαστήματα σε σκηνές με λίγη ή καθόλου κίνηση ή φως. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Διάστημα νυχτερινής παρέλευσης χρόνου 
(σελίδα 147).

OUTPUT (ΕΞΟΔΟΣ) [TIME LAPSE PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ ΠΆΡΕΛΕΥΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ), NIGHT LAPSE PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ 
ΠΆΡΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ)] 
Αποθηκεύστε τις φωτογραφίες σας ως τυπικά αρχεία .jpg ή RAW. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Μορφή RAW (σελίδα 141). 

Ρυθμίσεις παρέλευσης χρόνου
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Ζωντανή μετάδοση + Λειτουργία κάμερας web

ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΩΝΤΆΝΗΣ ΡΟΗΣ
1. Συνδεθείτε με την εφαρμογή GoPro. Για λεπτομέρειες, βλ. Σύνδεση με 

την εφαρμογή GoPro (σελίδα 90).
2. Στην εφαρμογή, πατήστε  για να ελέγξετε την κάμερά σας.
3. Πατήστε  και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθμίσετε  

τη μετάδοση ροής.

Για ολοκληρωμένες οδηγίες βήμα προς βήμα, επισκεφθείτε τη σελίδα 
gopro.com/live-stream-setup.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ GOPRO ΩΣ ΚΆΜΕΡΆΣ WEB
Η κάμερα GoPro και ο υπολογιστής σας πρέπει να έχουν ρυθμιστεί για 
λειτουργία κάμερας web πριν τη ζωντανή μετάδοση. Η κάμερα βρίσκεται 
σε λειτουργία κάμερας web από προεπιλογή. Συνδέστε την κάμερα με τον 
υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C που περιλαμβάνεται 
στη συσκευασία και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης βήμα προς 
βήμα στο gopro.com/webcam.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν πρέπει να βάλετε την κάμερά σας 
σε λειτουργία κάμερας web: 

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Connections 
(Συνδέσεις) > USB Connection (Σύνδεση USB).

3. Επιλέξτε σύνδεση GoPro.

Η HERO9 Black σκανάρει ολόκληρη τη σκηνή για να επιλέξει το επίπεδο 
έκθεσης για τη λήψη σας. Η λειτουργία Ελέγχου έκθεσης σάς επιτρέπει 
να αποφασίσετε αν θα χρησιμοποιηθεί μόνο ένα τμήμα της λήψης για 
τη ρύθμιση της έκθεσης. 

Δείτε την προεπισκόπηση λήψης στην οθόνη αφής. Δοκιμάστε τη λειτουργία 
Ελέγχου έκθεσης, εάν υπάρχουν πολύ σκοτεινά ή πολύ φωτεινά τμήματα. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΆΥΤΟΜΆΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Με αυτήν την επιλογή, η κάμερα προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο 
έκθεσης ανάλογα με την περιοχή που θα επιλέξετε.
Φανταστείτε ότι η κάμερά σας είναι τοποθετημένη στο ταμπλό του 
αυτοκινήτου σας. Πιθανώς θα θέλετε να ρυθμίσετε το επίπεδο έκθεσης με 
βάση το τοπίο έξω από το αυτοκίνητο και όχι με βάση το ταμπλό. Έτσι θα 
αποφύγετε την υπερβολική έκθεση των λήψεών σας (υπερβολικά φωτεινές).

1. Πιέστε την οθόνη αφής μέχρι να εμφανιστεί ένα ζεύγος αγκυλών με 
μια κουκκίδα στη μέση στο κέντρο της οθόνης. Αυτός είναι ο Μετρητής 
σημείου. Θα βασίσει το επίπεδο έκθεσης στο κέντρο της λήψης.  

2. Σύρετε τις αγκύλες μακριά από το κέντρο, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
άλλη περιοχή της λήψης για να ρυθμίσετε το επίπεδο έκθεσης. (Μπορείτε 
επίσης να πατήσετε την περιοχή αντί να σύρετε τις αγκύλες.) 

Έλεγχος έκθεσης

http://gopro.com/live-stream-setup
http://gopro.com/webcam
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4. Ελέγξτε την οθόνη για να βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο έκθεσης είναι 
καλό. Πατήστε  στην κάτω δεξιά γωνία για κλείδωμα της έκθεσης.

LOCKED EXPOSURE

Άπενεργοποίηση του Ελέγχου έκθεσης
Ο Έλεγχος έκθεσης απενεργοποιείται αυτόματα όταν αλλάζετε λειτουργία 
λήψης ή επανεκκινείτε την κάμερά σας. Μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί 
με μη αυτόματο τρόπο. 

1. Πιέστε την οθόνη αφής μέχρι να εμφανιστεί ένα τετράγωνο στη μέση.
2. Πατήστε  στην κάτω αριστερή γωνία.

Προσοχή: Μετά την ακύρωση της λειτουργίας Ελέγχου έκθεσης, η κάμερα 
θα ξεκινήσει και πάλι να χρησιμοποιεί αυτόματα ολόκληρο το τοπίο για 
να ρυθμίσει το επίπεδο έκθεσης.

Έλεγχος έκθεσης

3. Ελέγξτε την οθόνη για να βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο έκθεσης είναι 
καλό. Πατήστε  στην κάτω δεξιά γωνία. 

AUTO EXPOSURE

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΆΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ
Με αυτήν την επιλογή, η κάμερα κλειδώνει το επίπεδο έκθεσης μέχρι  
να το ακυρώσετε. 
Αν κάνετε σνόουμπορντ μια ηλιόλουστη μέρα, δοκιμάστε να κλειδώσετε  
το επίπεδο έκθεσης στο μπουφάν του θέματός σας. Έτσι θα αποφύγετε  
την υποέκθεση των λήψεών σας (πολύ σκοτεινές) σε σύγκριση με το  
φωτεινό χιόνι.

1. Πιέστε την οθόνη αφής μέχρι να εμφανιστεί ένα ζεύγος αγκυλών με 
μια κουκκίδα στη μέση στο κέντρο της οθόνης. Αυτός είναι ο Μετρητής 
σημείου. Θα βασίσει το επίπεδο έκθεσης στο κέντρο της λήψης. 

2. Σύρετε τις αγκύλες μακριά από το κέντρο, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
άλλη περιοχή της λήψης για να ρυθμίσετε το επίπεδο έκθεσης. 
(Μπορείτε επίσης να πατήσετε την περιοχή αντί να σύρετε τις αγκύλες.)

3. Πατήστε μέσα στις αγκύλες για να κλειδώσετε την έκθεση.

Έλεγχος έκθεσης
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Ο φωνητικός έλεγχος σάς επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα, την GoPro χωρίς 
να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας. Είναι ιδανικός όταν πρέπει να κρατάτε 
χειρολαβές, μπατόν του σκι και άλλα. Απλώς πείτε στην GoPro σας τι 
θέλετε να κάνει.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ + ΆΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για 

να αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.
2. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 

τον Φωνητικό έλεγχο.

ΚΆΤΆΓΡΆΦΗ ΜΕ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
Έχοντας ενεργοποιημένο τον φωνητικό έλεγχο, μπορείτε απλώς να πείτε 
στην GoPro σας να ξεκινήσει την καταγραφή.

Εντολή Περιγραφή

GoPro, capture Έναρξη της καταγραφής στη λειτουργία 
που είναι ρυθμισμένη η κάμερα.

GoPro, stop capture Διακοπή της καταγραφής στις 
λειτουργίες Video (Βίντεο) και Time Lapse 
(Παρέλευση χρόνου). Οι λειτουργίες 
Photo (Φωτογραφία), LiveBurst και Burst 
(Ριπή) σταματούν μόνες τους. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Με τις φωνητικές εντολές “GoPro, capture” και 
“GoPro, stop capture” μπορείτε να πατάτε το κουμπί κλείστρου χωρίς 
να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας. Με αυτές ξεκινά και διακόπτεται η 
καταγραφή με την τρέχουσα λειτουργία και τις τρέχουσες ρυθμίσεις 
που έχετε επιλέξει στην κάμερα.

Έλεγχος της GoPro με τη φωνή σας

ΛΙΣΤΆ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 
Υπάρχουν δύο τύποι φωνητικών εντολών: Εντολές ενεργειών και εντολές 
τρόπου λειτουργίας. 

Χρήση των εντολών ενεργειών 
Αυτές οι εντολές σάς επιτρέπουν να αλλάζετε εύκολα τρόπους λειτουργίας. 
Αν κάνατε μόλις πριν λίγο εγγραφή ενός βίντεο, μπορείτε να πείτε “GoPro, 
take a photo” για να βγάλετε μια φωτογραφία χωρίς να αλλάξετε λειτουργία 
με τη μη αυτόματη διαδικασία.

Εντολή ενέργειας Περιγραφή

GoPro, start recording Έναρξη λήψης βίντεο.

GoPro, HiLight Προσθήκη ετικέτας HiLight Tag σε βίντεο 
κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

GoPro, stop recording Διακοπή λήψης βίντεο.

GoPro, take a photo Λήψη μίας φωτογραφίας.

GoPro, shoot burst Λήψη φωτογραφιών σε ριπή.

GoPro, start time lapse Έναρξη της καταγραφής στην τελευταία 
λειτουργία παρέλευσης χρόνου που 
χρησιμοποιήσατε.

GoPro, stop time lapse Διακοπή λήψης με τη λειτουργία 
παρέλευσης χρόνου.

GoPro, turn on Ενεργοποίηση της κάμερας (Πρέπει 
να είναι επιλεγμένη η δυνατότητα 
ενεργοποίησης με τη φωνή).

GoPro, turn off Απενεργοποίηση της κάμερας. 

Έλεγχος της GoPro με τη φωνή σας
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Χρήση εντολών λειτουργίας 
Χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές για να αλλάξετε λειτουργίες καταγραφής 
εν κινήσει. Στη συνέχεια, πείτε, “GoPro Capture” ή πατήστε το κουμπί 
κλείστρου για να βγάλετε τη φωτογραφία. 

Εντολή λειτουργίας Περιγραφή

GoPro, Video mode Μετάβαση της κάμερας στη λειτουργία 
βίντεο (δεν ξεκινά την εγγραφή).

GoPro, Photo mode Μετάβαση της κάμερας στη λειτουργία 
φωτογραφίας (δεν βγάζει φωτογραφία).

GoPro, Time Lapse mode Μετάβαση της κάμερας σε λειτουργία 
φωτογραφίας Time Lapse (Παρέλευση 
χρόνου) (δεν ξεκινά τη λήψη 
φωτογραφιών με παρέλευση χρόνου).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Αν κάνετε εγγραφή βίντεο ή παρέλευσης χρόνου, πρέπει 
να σταματήσετε την εγγραφή πατώντας το κουμπί κλείστρου ή λέγοντας 
“GoPro, stop capture” (GoPro, διακοπή καταγραφής) προτού δοκιμάσετε 
μια νέα εντολή. 

Έλεγχος της GoPro με τη φωνή σας Έλεγχος της GoPro με τη φωνή σας

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ GOPRO ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΆΣ 
Με αυτήν τη ρύθμιση, η GoPro θα ενεργοποιείται και θα ανταποκρίνεται 
σε φωνητικές εντολές όταν είναι απενεργοποιημένη. 

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τον Φωνητικό έλεγχο.
3. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Preferences 

(Προτιμήσεις) > Voice Control (Φωνητικός έλεγχος) > Wake on Voice 
(Ενεργοποίηση με φωνή) > On (Ενεργοποίηση).

4. Απενεργοποιήστε την κάμερα λέγοντας “GoPro, turn off” ή πατώντας 
παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας  .

5. Ενεργοποιήστε την κάμερα λέγοντας “GoPro turn on”. 

Προσοχή: Η κάμερα θα ανταποκρίνεται σε φωνητικές εντολές για 1 ώρα 
μετά την απενεργοποίησή της.

ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΙΣΤΆΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΆΜΕΡΆ
1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για 

να αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.
2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Preferences 

(Προτιμήσεις) > Voice Control (Φωνητικός έλεγχος) > Commands 
(Εντολές).

ΆΛΛΆΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΆΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να 

αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.
2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Preferences 

(Προτιμήσεις) > Voice Control (Φωνητικός έλεγχος) > Language (Γλώσσα).

Προσοχή: Ο Φωνητικός έλεγχος μπορεί να επηρεαστεί από τον άνεμο, 
θόρυβο και την απόστασή σας από την κάμερα. Διατηρείτε την κάμερά σας 
καθαρή και απομακρύνετε τυχόν σκουπιδάκια για βέλτιστη απόδοση.
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Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα πάνω για να δείτε το τελευταίο βίντεο, 
φωτογραφία ή λήψη με ριπή που τραβήξατε. Σαρώστε με το δάκτυλο προς 
τα αριστερά και προς τα δεξιά για να δείτε τα άλλα αρχεία στην κάρτα SD.  

        00:00 / 04:14

Η Συλλογή πολυμέσων περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές αναπαραγωγής:

Παύση αναπαραγωγής

Συνέχιση αναπαραγωγής

Εμφάνιση όλων των πολυμέσων στην κάρτα SD

Διαγραφή του αρχείου από την κάρτα SD

Αναπαραγωγή με αργή κίνηση ή με κανονική ταχύτητα

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για σάρωση στα βίντεο, τις λήψεις 
με ριπή και τις φωτογραφίες time lapse

Προσθήκη/κατάργηση ετικέτας HiLight Tag

Άναπαραγωγή των πολυμέσων σας

Ρύθμιση του ήχου αναπαραγωγής

Μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη φωτογραφία σε μια 
λήψη με ριπή ή ομάδα συνεχόμενων φωτογραφιών

Προσοχή: Οι επιλογές αναπαραγωγής διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο 
πολυμέσων που προβάλλετε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Ορισμένες επιλογές αναπαραγωγής δεν 
είναι διαθέσιμες όταν κρατάτε την κάμερά σας σε κατακόρυφο 
προσανατολισμό. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αυτές σε οριζόντιο 
προσανατολισμό πριν περιστρέψετε την κάμερά σας. 

Άναπαραγωγή των πολυμέσων σας
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  00:09 00:0930 30

      

MEDIA

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Η προβολή συλλογής σάς προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα βίντεο 
και φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD. 

1. Από την οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  . 
2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα πάνω για να πραγματοποιήσετε κύλιση 

στα πολυμέσα σας. 
3. Πατήστε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία για να το δείτε σε προβολή 

πλήρους οθόνης.
4. Πατήστε  για να επιλέξετε αρχεία.
5. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.

Προσοχή: Η προβολή συλλογής δεν είναι διαθέσιμη όταν κρατάτε την 
κάμερά σας σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Επίσης, όσο περισσότερο 
περιεχόμενο έχετε αποθηκευμένο στην κάρτα SD, τόσο περισσότερο αργεί 
να φορτώσει. 

Άναπαραγωγή των πολυμέσων σας

ΔΙΆΓΡΆΦΗ ΠΟΛΛΩΝ ΆΡΧΕΙΩΝ
1. Πατήστε το  . 
2. Πατήστε όλα τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε ξανά 

ένα αρχείο αν θέλετε να το αποεπιλέξετε.
3. Πατήστε  για να διαγράψετε τα επιλεγμένα αρχεία.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ + ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
1. Συνδέστε την κάμερα με την εφαρμογή GoPro. Για λεπτομέρειες, 

βλ. Σύνδεση με την εφαρμογή GoPro (σελίδα 90).
2. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου στην εφαρμογή για 

αναπαραγωγή, επεξεργασία και κοινοποίηση των βίντεο και των 
φωτογραφιών σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή GoPro για να 
απομονώσετε σταθερές φωτογραφίες από βίντεο, να δημιουργήσετε 
σύντομα βίντεο με δυνατότητα κοινοποίησης από βίντεο πλήρους 
μήκους, να αποθηκεύσετε πολυμέσα στο κινητό σας και άλλα. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΆΙ ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
Για να δείτε τα πολυμέσα σας σε υπολογιστή, πρέπει πρώτα να 
αποθηκεύσετε τα αρχεία στον υπολογιστή. Για να μάθετε περισσότερα, 
βλ. Μεταφορά των πολυμέσων σας (σελίδα 92).

Άναπαραγωγή των πολυμέσων σας
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΆΡΜΟΓΗ GOPRO 
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή GoPro για να ελέγξετε τη HERO9 Black, 
να κοινοποιήσετε βίντεο και φωτογραφίες εν κινήσει και να μετατρέψετε 
αυτόματα τα πλάνα σας σε εκπληκτικές ιστορίες βίντεο, συγχρονισμένα 
με εφέ και μουσική.

Σύνδεση για πρώτη φορά
1. Κατεβάστε την εφαρμογή GoPro από το Apple App Store ή το Google Play.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για να συνδέσετε 

την κάμερά σας. 
Προετοιμασία για iOS: Όταν σας ζητηθεί, φροντίστε να επιτρέψετε τη 
λήψη ειδοποιήσεων από την εφαρμογή GoPro, ώστε να γνωρίζετε πότε 
είναι έτοιμο το βίντεό σας. Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Δημιουργία 
ιστορίας βίντεο (σελίδα 92).

Μετά την πρώτη φορά 
Αφού ολοκληρώσετε την πρώτη σύνδεση, μπορείτε να ξεκινήσετε τη 
σύνδεση μέσω του μενού Connections (Συνδέσεις) της κάμεράς σας.

1. Αν η ασύρματη σύνδεση της κάμεράς σας δεν είναι ήδη 
ενεργοποιημένη, σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω 
οθόνη για να μεταβείτε στον Πίνακα εργαλείων. 

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Preferences 
(Προτιμήσεις) > Connections (Συνδέσεις) > Connect Device (Σύνδεση 
συσκευής). 

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής GoPro για να 
συνδεθείτε.

Σύνδεση με την εφαρμογή GoPro

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΆΧΥΤΗΤΆΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
Η GoPro έχει ρυθμιστεί για χρήση της ζώνης Wi-Fi 5 GHz (την ταχύτερη 
διαθέσιμη) όταν συνδέεται με άλλες κινητές συσκευές.

Αλλάξτε τη ζώνη Wi-Fi στα 2,4 GHz αν η συσκευή σας ή η περιοχή 
δεν υποστηρίζει τα 5 GHz.

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Connections 
(Συνδέσεις) > Wi-Fi Band (Ζώνη Wi-Fi).

Σύνδεση με την εφαρμογή GoPro



92 93

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΆ ΙΣΤΟΡΙΆΣ ΒΙΝΤΕΟ 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την GoPro σας να στέλνει αυτόματα βίντεο και 
φωτογραφίες στο τηλέφωνό σας. Η εφαρμογή GoPro θα τα χρησιμοποιήσει 
για να δημιουργήσει πλήρως επεξεργασμένες ιστορίες βίντεο με μουσική 
και εφέ. 

1. Συνδέστε την κάμερα με την εφαρμογή GoPro. Για λεπτομέρειες, 
βλ. Σύνδεση με την εφαρμογή GoPro (σελίδα 90).

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην αρχική οθόνη της 
εφαρμογής. Οι λήψεις από την πιο πρόσφατη περίοδο σύνδεσής σας 
θα αντιγραφούν στο τηλέφωνό σας και θα μετατραπούν σε πλήρως 
επεξεργασμένο βίντεο. 

3. Πατήστε το βίντεο για να το προβάλετε.
4. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία που θέλετε.
5. Αποθηκεύστε την ιστορία ή μοιραστείτε την με φίλους, συγγενείς 

και follower.

Βρείτε τις καλύτερες λήψεις 
Φροντίστε να επισημάνετε τις καλύτερες λήψεις σας με ετικέτες HiLight 
Tag. Η εφαρμογή GoPro αναζητά ετικέτες όταν δημιουργεί βίντεο. Έτσι 
διασφαλίζεται ότι οι αγαπημένες σας στιγμές θα συμπεριληφθούν στις 
ιστορίες σας.

Η HERO9 Black γνωρίζει επίσης πότε κοιτάζετε την κάμερα, χαμογελάτε 
και άλλα. Επισημαίνει αυτόματα αυτές τις λήψεις με δεδομένα, ώστε η 
εφαρμογή να μπορεί να τις επιλέξει για τα βίντεο. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Προσθήκη ετικετών HiLight Tag (σελίδα 48).

Μεταφορά των πολυμέσων σας

ΜΕΤΆΦΟΡΆ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
Αντιγράψτε τα πολυμέσα σας από την κάρτα SD στον υπολογιστή 
για αναπαραγωγή και επεξεργασία.

1. Αφαιρέστε την κάρτα SD από την κάμερα. 
2. Τοποθετήστε την κάρτα σε μια συσκευή ή προσαρμογέα ανάγνωσης 

καρτών SD.
3. Συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης καρτών στη θύρα USB του 

υπολογιστή σας ή τοποθετήστε τον προσαρμογέα στην υποδοχή 
κάρτας SD. 

4. Αντιγράψτε τα αρχεία στον υπολογιστή σας.

Μεταφορά των πολυμέσων σας
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ΆΥΤΟΜΆΤΗ ΜΕΤΆΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΟ CLOUD 
Αν έχετε κάνει εγγραφή GoPro, μπορείτε να ανεβάζετε αυτόματα 
τα πολυμέσα σας στο cloud, όπου μπορείτε να τα προβάλετε, να τα 
επεξεργαστείτε και να τα κοινοποιήσετε από οποιαδήποτε συσκευή. 

1. Εγγραφείτε στο GoPro:
α. Κατεβάστε την εφαρμογή GoPro στην κινητή συσκευή σας από 

το Apple App Store ή το Google Play.
β. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για να 

συνδέσετε την κάμερά σας.
γ. Αν πραγματοποιείτε σύνδεση για πρώτη φορά, ακολουθήστε 

τις οδηγίες στην οθόνη, για να εγγραφείτε στο GoPro. Ειδάλλως, 
πατήστε  στην οθόνη επιλογής της κάμερας. 

2. Συνδέστε την κάμερά σας με παροχή ρεύματος. Η αποστολή των 
δεδομένων θα ξεκινήσει αυτόματα. 

Μετά την πρώτη ρύθμιση, η κάμερα δεν χρειάζεται πλέον να συνδεθεί στην 
εφαρμογή για να ξεκινήσει την αυτόματη αποστολή. 

Προσοχή: Τα αρχικά αρχεία σας παραμένουν στην κάμερά σας ακόμα και 
μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο cloud.

ΜΗ ΆΥΤΟΜΆΤΗ ΜΕΤΆΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΟ CLOUD 
Μεταφέρετε τα πολυμέσα σας στο cloud χωρίς να περιμένετε να φορτίσει 
πλήρως η μπαταρία. (Η GoPro πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε πρίζακαι 
η λειτουργία Auto Upload (Αυτόματη αποστολή) πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένη.)

1. Εγγραφείτε στο GoPro. 
2. Συνδέστε την κάμερά σας με παροχή ρεύματος.
3. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για 

να αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.
4. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Connections 

(Συνδέσεις) > GoPro Subscription (Εγγραφή GoPro) > Manual Upload 
(Μη αυτόματη μεταφόρτωση). 

ΜΕΤΆΒΆΣΗ ΣΤΆ ΠΟΛΥΜΕΣΆ ΤΟΥ CLOUD
1. Ανοίξτε την εφαρμογή GoPro στη συσκευή σας.
2. Πατήστε  και επιλέξτε Cloud για προβολή, επεξεργασία 

και κοινοποίηση του περιεχομένου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Χρησιμοποιήστε τα πολυμέσα σας στο cloud για 
να δημιουργήσετε ιστορίες βίντεο με την εφαρμογή GoPro. Επιλέξτε 
απλώς το στοιχείο Cloud Media (Πολυμέσα στο cloud) όταν ξεκινάτε μια 
νέα ιστορία.

Μεταφορά των πολυμέσων σας
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ΆΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΆΥΤΟΜΆΤΗΣ ΜΕΤΆΦΟΡΤΩΣΗΣ 
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή μεταφόρτωσης των 
δεδομένων κάθε φορά που η κάμερά σας συνδέεται σε παροχή ρεύματος 
και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Connections 
(Συνδέσεις) > GoPro Subscription (Εγγραφή GoPro) > Auto Upload 
(Αυτόματη μεταφόρτωση).

3. Πατήστε Off (Απενεργοποίηση).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΆΦΟΡΕΤΙΚΟ ΆΣΥΡΜΆΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για 

να αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.
2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Connections 

(Συνδέσεις) > GoPro Subscription (Εγγραφή GoPro) > Networks (Δίκτυα).
3. Επιλέξτε ένα δίκτυο. Το δίκτυο δεν πρέπει να είναι κρυφό ή να απαιτεί 

συναίνεση σε άδεια χρήσης τελικού χρήστη (όπως το δίκτυο σε ένα 
ξενοδοχείο).

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, αν απαιτείται. 
5. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε το δίκτυο.

ΆΛΛΆΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ GOPRO PLUS 
Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις Auto Upload (Αυτόματη μεταφόρτωση) 
των δεδομένων, ρυθμίστε το ασύρματο δίκτυό σας και άλλα.

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Connections 
(Συνδέσεις) > GoPro Subscription (Εγγραφή GoPro). 

Προσοχή: Το στοιχείο GoPro Subscription (Εγγραφή GoPro) θα είναι 
διαθέσιμο στην καρτέλα προτιμήσεων αφού πραγματοποιήσετε εγγραφή.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΆΚΆ ΕΡΓΆΛΕΙΩΝ 
Με την κάμερα σε οριζόντιο προσανατολισμό, σαρώστε προς τα κάτω στην 
πίσω οθόνη για να μεταβείτε στον Πίνακα εργαλείων.

03/29/20
01:52 AM

09/16/20
01:52 PM

App
GPS

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΆΚΆ ΕΡΓΆΛΕΙΩΝ 
Από τον Πίνακα εργαλείων μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε γρήγορα ρυθμίσεις, πατώντας πάνω τους:

Φωνητικός έλεγχος Πλέγμα

Ειδοποιήσεις κάμερας Ρυθμίσεις μπροστινής 
οθόνης

QuikCapture Κλείδωμα 
προσανατολισμού

Κλείδωμα οθόνης Λειτουργία Max Lens Mod

Ρύθμιση συνδέσεων + προτιμήσεων
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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
Σαρώστε προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στον πίνακα εργαλείων και στη συνέχεια σαρώστε προς τα αριστερά. 
Πατήστε Connections (Συνδέσεις) για να προσαρμόσετε τις ακόλουθες 
ρυθμίσεις: 

Wireless Connections (Άσύρματες συνδέσεις) 
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τις ασύρματες συνδέσεις της κάμερας. 

Σύνδεση συσκευής 
Επιλέξτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή GoPro ή στο τηλεχειριστήριο.  
Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Σύνδεση με την εφαρμογή GoPro 
(σελίδα 90).

Σύνδεση USB 
Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση GoPro για να ρυθμίσετε τη HERO9 Black ως 
κάμερα web ή MTP για να μεταφέρετε τα πολυμέσα στον υπολογιστή σας. 

Camera Info (Πληροφορίες κάμερας) 
Δείτε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης της κάμερας. 

Wi-Fi Band (Ζώνη Wi-Fi) 
Επιλέξτε ως ταχύτητα σύνδεσης τα 5 GHz ή τα 2,4 GHz. Επιλέξτε τη ρύθμιση 
5 GHz μόνο αν υποστηρίζεται από το τηλέφωνο και την περιοχή σας. Για να 
μάθετε περισσότερα, βλ. Ρύθμιση της ταχύτητας σύνδεσης (σελίδα 91).

Reset Connections (Επαναφορά συνδέσεων) 
Διαγράψτε τις συνδέσεις συσκευών και πραγματοποιήστε επαναφορά 
του κωδικού πρόσβασης της κάμερας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 
επανασυνδέσετε κάθε συσκευή.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 
Σαρώστε προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στον πίνακα εργαλείων και στη συνέχεια σαρώστε προς τα αριστερά. 
Πατήστε Preferences (Προτιμήσεις) για να ρυθμίσετε την GoPro σας.

GENERAL (ΓΕΝΙΚΆ) 
Στις ρυθμίσεις General (Γενικά) θα βρείτε τα εξής:

Beep Volume (Ένταση ειδοποιήσεων) 
Επιλέξτε High (Υψηλή) (προεπιλεγμένη), Med (Μεσαία), Low (Χαμηλή) 
ή Mute (Σίγαση). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
την ένταση ήχου που ορίσατε εδώ μέσω του Πίνακα εργαλείων.

QuikCapture 
Η επιλογή QuikCapture είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε 
να την απενεργοποιήσετε εδώ. Μπορείτε επίσης να την ενεργοποιήσετε 
ή να την απενεργοποιήσετε μέσω του Πίνακα εργαλείων.

Default Preset (Προεπιλογή) 
Ορίστε την προεπιλογή στην οποία θέλετε να κάνει λήψη η GoPro όταν 
την ενεργοποιείτε χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας  . Αυτή 
η ρύθμιση δεν επηρεάζει το QuikCapture. 

Auto Power Off (Άυτόματη απενεργοποίηση) 
Επιλέξτε 5 Min (5 λεπτά), 15 Min (15 λεπτά) (προεπιλεγμένη), 30 Min 
(30 λεπτά) ή Never (Ποτέ). 

LEDs (Λυχνίες LED) 
Ορίστε ποιες λυχνίες κατάστασης θα αναβοσβήνουν. Επιλέξτε All On 
(Όλες ενεργοποιημένες) (προεπιλογή), All Off (Όλες απενεργοποιημένες) 
ή μόνο Front Off (Μπροστινή απενεργοποιημένη). 

Ρύθμιση συνδέσεων + προτιμήσεων
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Anti-Flicker (Προστασία από τρεμόπαιγμα) 
Επιλέξτε τον τοπικό ρυθμό καρέ για εγγραφή και αναπαραγωγή σε 
τηλεόραση. Επιλέξτε 60 Hz (NTSC) για τη Βόρεια Αμερική. Δοκιμάστε τη 
ρύθμιση 50 Hz (PAL) αν βρίσκεστε εκτός Βόρειας Αμερικής. Η σωστή μορφή 
για την περιοχή σας θα συμβάλει στην αποτροπή του τρεμοπαίγματος 
σε Τηλεόραση/HDTV κατά την αναπαραγωγή βίντεο που εγγράφηκε σε 
εσωτερικό χώρο.

Video Compression (Συμπίεση βίντεο) 
Ορίστε τη μορφή αρχείου για τα βίντεο. Επιλέξτε HEVC (για μείωση 
του μεγέθους των αρχείων) ή H.264 + HEVC (για χρήση του H.264 για 
τη μεγιστοποίηση της συμβατότητας με παλαιότερες συσκευές, ενώ 
χρησιμοποιείτε το HEVC για ρυθμίσεις για προχωρημένους).

Time and Date (Ώρα και ημερομηνία) 
Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο την ώρα και 
την ημερομηνία. Η ημερομηνία και η ώρα ενημερώνονται αυτόματα όταν 
συνδέετε την κάμερά σας με την εφαρμογή GoPro.

Date Format (Μορφή ημερομηνίας) 
Η μορφή ημερομηνίας ορίζεται αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα που 
επιλέγεται κατά την αρχική ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να την αλλάξετε 
με μη αυτόματο τρόπο από εδώ. 

Ρύθμιση συνδέσεων + προτιμήσεων

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Επιλέξτε τις ρυθμίσεις για την επιλογή Voice Control (Φωνητικός έλεγχος) 
και δείτε όλες τις διαθέσιμες εντολές.

Voice Control (Φωνητικός έλεγχος) 
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον Φωνητικό έλεγχο. Μπορείτε 
επίσης να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε μέσω του 
Πίνακα εργαλείων.

Wake on Voice (Ενεργοποίηση με φωνή) 
Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την κάμερα λέγοντας, “GoPro, turn on.” 

Language (Γλώσσα) 
Επιλέξτε τη γλώσσα του φωνητικού ελέγχου. 

Commands (Εντολές) 
Δείτε μια πλήρη λίστα των φωνητικών εντολών. 

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Έλεγχος της GoPro με τη φωνή σας 
(σελίδα 82).
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ΠΡΟΒΟΛΕΣ 
Προσαρμόστε την επιλογή Orientation (Προσανατολισμός), ορίστε 
την προφύλαξη οθόνης και ρυθμίστε τη φωτεινότητα. 

Orientation (Προσανατολισμός) 
Διατηρεί την οθόνη σας στη σωστή φορά, όταν περιστρέφετε την κάμερα.

Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Ρύθμιση του προσανατολισμού της οθόνης 
(σελίδα 49).

Προφύλαξη πίσω οθόνης 
Ορίστε προφύλαξη πίσω οθόνης σε 1, 2 (προεπιλογή), 3, ή 5 λεπτά. 
Επιλέξτε Never (Ποτέ) για να αφήσετε την οθόνη σας ενεργοποιημένη. 

Προσοχή: Τα κουμπιά της κάμερας και ο Φωνητικός έλεγχος εξακολουθούν 
να λειτουργούν όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη. 

Προφύλαξη μπροστινής οθόνης 
Ορίστε προφύλαξη μπροστινής οθόνης σε 1, 2, 3, ή 5 λεπτά. Μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε Never (Ποτέ) ή Match Rear (Αντιστοίχηση με πίσω 
οθόνη) (προεπιλογή) για να συγχρονίσετε με την προφύλαξη πίσω οθόνης. 

Brightness (Φωτεινότητα) 
Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα 
της οθόνης.

Ρύθμιση συνδέσεων + προτιμήσεων

ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Ενεργοποιήστε το GPS, επιλέξτε τη γλώσσα και δείτε όλες τις κανονιστικές 
πληροφορίες της κάμερας. 

GPS 
Ενεργοποιήστε το GPS για να παρακολουθείτε την ταχύτητά σας, την 
απόσταση και άλλα. Προσθέστε επικαλύψεις δεδομένων στην εφαρμογή 
GoPro για να δείξετε πόσο γρήγορα, πόσο μακριά και πόσο ψηλά πηγαίνατε 
στα βίντεό σας. Για περισσότερες πληροφορίες και για τη συμβατότητα των 
κινητών συσκευών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση gopro.com/telemetry. 

Language (Γλώσσα) 
Επιλέξτε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στην κάμερα. 

MODS 
Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις με τα HERO9 Black Mods.

Λειτουργία Max Lens Mod 
Προσθέστε έλεγχο Max Lens Mod στον Πίνακα εργαλείων της κάμεράς σας. 

Λειτουργία Media Mod 
Προσθέστε τον τύπο εξωτερικού μικροφώνου που συνδέετε στο Media Mod. 

Ρύθμιση συνδέσεων + προτιμήσεων

http://gopro.com/telemetry
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ενημερώστε τις ρυθμίσεις της GoPro και βρείτε το όνομα, τον σειριακό 
αριθμό, την κατάσταση της μπαταρίας και την έκδοση λογισμικού της 
κάμεράς σας.

GoPro Updates (Ενημερώσεις GoPro) 
Ενημερώστε το λογισμικό της κάμεράς σας για να διασφαλίσετε ότι έχετε 
τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις λειτουργιών και απόδοσης. 

Camera Info 
Βρείτε το όνομα και τον σειριακό αριθμό και δείτε την έκδοση λογισμικού 
που χρησιμοποιεί η κάμερά σας.

Battery Info (Πληροφορίες μπαταρίας) 
Ελέγξτε την εύρυθμη λειτουργία της μπαταρίας σας εδώ. Φροντίστε 
να χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία GoPro (HERO9 Black). 
Η χρήση παλιότερης μπαταρίας GoPro ή μπαταρίας άλλων κατασκευαστών 
εκτός της GoPro μπορεί να περιορίσει σημαντικά την απόδοση της 
κάμεράς σας. 

ΚΆΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Δείτε τις πιστοποιήσεις της GoPro.

Ρύθμιση συνδέσεων + προτιμήσεων

ΕΠΆΝΆΦΟΡΆ 
Διαμορφώστε την κάρτα SD ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Format SD Card (Διαμόρφωση κάρτας SD) 
Αναδιαμορφώστε την κάρτα SD. Με την αναδιαμόρφωση διαγράφονται 
όλα τα πολυμέσα σας, επομένως φροντίστε να τα έχετε αποθηκεύσει πρώτα. 

Reset Presets (Επαναφορά προεπιλογών) 
Επαναφέρετε τις προφορτωμένες προεπιλογές στις αρχικές ρυθμίσεις τους 
και διαγράψτε όλες τις προσαρμοσμένες προεπιλογές. 

Reset Camera Tips (Συμβουλές επαναφοράς κάμερας) 
Δείτε όλες τις συμβουλές για την κάμερα από την αρχή.

Factory Reset (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) 
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της κάμερας και καταργήστε όλες 
τις συνδέσεις. 

Ρύθμιση συνδέσεων + προτιμήσεων
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Σπάνια εντοπίζονται προβλήματα, ωστόσο η HERO9 Black θα σας 
ενημερώσει αν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Ακολουθούν ορισμένα  
από τα μηνύματα που μπορεί να δείτε.

ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΆΣΙΆ ΚΆΜΕΡΆΣ 
Το εικονίδιο θερμοκρασίας εμφανίζεται στην οθόνη αφής αν η κάμερα 
υπερθερμανθεί και πρέπει να κρυώσει. Η κάμερά σας σχεδιάστηκε 
για να αναγνωρίζει πότε υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και 
απενεργοποιείται όταν χρειάζεται. Απλώς αφήστε την να κρυώσει πριν τη 
χρησιμοποιήσετε ξανά. 

Προσοχή: Το εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος λειτουργίας της HERO9 
Black είναι 14° F ~ 95° F (10° C ~ 35° C). Οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν 
την κάμερα να χρησιμοποιεί περισσότερη ισχύ και εξαντλούν πιο γρήγορα 
την μπαταρία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Η καταγραφή βίντεο σε υψηλή ανάλυση και υψηλό 
ρυθμό καρέ προκαλεί ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας της κάμερας, 
ειδικά σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες. Δοκιμάστε να 
χρησιμοποιήσετε χαμηλότερη ανάλυση και ρυθμό καρέ, για να μειώσετε 
τον κίνδυνο υπερθέρμανσης της GoPro.

ΣΦΆΛΜΆ ΚΆΡΤΆΣ SD 
Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι η κάμερά σας έχει ανιχνεύσει πρόβλημα 
με την κάρτα SD. Θα προσπαθήσει να επιδιορθώσει αυτόματα το 
πρόβλημα. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η μοναδική λύση είναι 
να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα. Δυστυχώς θα χάσετε τα πολυμέσα  
σας. Η κάμερά σας θα διαμορφώσει ξανά την κάρτα ως έσχατη λύση. 

Σημαντικά μηνύματα Σημαντικά μηνύματα

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΆΡΧΕΙΟΥ 
Η HERO9 Black θα προσπαθήσει να επιδιορθώσει αυτόματα 
κατεστραμμένα αρχεία. Τα αρχεία μπορεί να καταστραφούν αν η κάμερα 
χάσει ισχύ ενώ πραγματοποιεί εγγραφή ή αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα 
κατά την αποθήκευση του αρχείου. Το εικονίδιο επιδιόρθωσης αρχείου 
θα εμφανιστεί στην οθόνη αφής όταν η επιδιόρθωση είναι σε εξέλιξη. 
Η κάμερα θα σας ενημερώσει πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και 
αν επιδιορθώθηκε το αρχείο. 

ΚΆΡΤΆ ΜΝΗΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 
Η κάμερα θα σας ενημερώσει για το πότε η κάρτα μνήμης SD είναι πλήρης. 
Θα χρειαστεί να μετακινήσετε ή να διαγράψετε ορισμένα αρχεία, αν θέλετε 
να συνεχίσετε την εγγραφή.

ΧΆΜΗΛΗ ΣΤΆΘΜΗ ΜΠΆΤΆΡΙΆΣ, ΆΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
Αν η στάθμη της μπαταρίας μειωθεί κάτω από το 10%, εμφανίζεται ένα 
μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας στην οθόνη αφής. Αν η μπαταρία 
εκφορτιστεί κατά την εγγραφή βίντεο, η κάμερα θα σταματήσει την 
εγγραφή, θα αποθηκεύσει το βίντεο και θα απενεργοποιηθεί.
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ΕΠΆΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ GOPRO 
Αν η κάμερά σας δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
λειτουργίας  για 10 δευτερόλεπτα. Η κάμερά σας θα εκτελέσει 
επανεκκίνηση. Δεν θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στις ρυθμίσεις σας.

ΕΠΆΝΆΦΟΡΆ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΆΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΣ 
Αυτό θα επαναφέρει όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της μηχανής 
σας στις αρχικές τιμές τους.

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Preferences 
(Προτιμήσεις) > Reset (Επαναφορά) > Reset Presets (Επαναφορά 
προεπιλογών). 

Προσοχή: Η επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της κάμερας 
στις αρχικές τιμές τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των 
προσαρμοσμένων προεπιλογών.

ΕΠΆΝΆΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
Αυτή η επιλογή διαγράφει τις συνδέσεις της συσκευής σας και επαναφέρει 
τον κωδικό πρόσβασης της κάμερας. Η επαναφορά των συνδέσεων 
σημαίνει ότι θα πρέπει να επανασυνδέσετε όλες τις συσκευές σας.

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Connections 
(Συνδέσεις) > Reset Connections (Επαναφορά συνδέσεων).

ΕΠΆΝΆΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΆΜΕΡΆΣ 
Θέλετε να δείτε ξανά τις συμβουλές κάμερας; Δείτε πώς θα τις επαναφέρετε 
όλες από την αρχή.

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για 
να αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Preferences 
(Προτιμήσεις) > Reset (Επαναφορά) > Reset Camera Tips (Επαναφορά 
συμβουλών κάμερας). 

Επαναφορά της κάμεράς σας Επαναφορά της κάμεράς σας

ΕΠΆΝΆΦΟΡΆ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΆΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αυτή η επιλογή επαναφέρει όλες τις αρχικές ρυθμίσεις της κάμεράς σας, 
διαγράφει όλες τις συνδέσεις συσκευής σας και καταργεί την εγγραφή της 
κάμεράς σας από το GoPro Subscription. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη 
σε περίπτωση που δώσετε την κάμερα σε έναν φίλο και θέλετε να κάνετε 
πλήρη επαναφορά στην αρχική της κατάσταση. 

1. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων.

2. Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα αριστερά και πατήστε Preferences 
(Προτιμήσεις) > Reset (Επαναφορά) > Factory Reset (Επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθμίσεων). 

Προσοχή: Με την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν 
διαγράφεται περιεχόμενο από την κάρτα SD, ούτε επηρεάζεται 
το λογισμικό της κάμεράς σας.
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Στήριξη της GoPro σας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. Πόρπη στήριξης
2. Βίδα χειρός
3. Κυρτή αυτοκόλλητη βάση

1 2 3

Στήριξη της GoPro σας

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Ανάλογα με τη βάση που χρησιμοποιείτε, είτε θα χρησιμοποιήσετε μια 
πόρπη στήριξης ή θα συνδέσετε την GoPro απευθείας στην ίδια τη βάση. 

Βλ. Χρήση αυτοκόλλητων βάσεων (σελίδα 113) για συμβουλές σχετικά με 
τη χρήση αυτοκόλλητων βάσεων.

1. Γυρίστε τις αναδιπλούμενες προεξοχές στήριξης προς τα κάτω στη 
θέση στήριξης. 

2. Αλληλασφαλίστε τις αναδιπλούμενες προεξοχές στήριξης της κάμερας 
με τις προεξοχές στήριξης στην πόρπη. 

3. Στερεώστε την κάμερα στην πόρπη στήριξης με μια βίδα χειρός. 
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Στήριξη της GoPro σας

4. Προσαρτήστε την πόρπη στήριξης στη βάση.
α. Αναποδογυρίστε το βύσμα της πόρπης στήριξης.
β. Σύρετε την πόρπη στη βάση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
γ. Πιέστε ξανά προς τα κάτω το βύσμα έτσι ώστε να είναι 

ευθυγραμμισμένο με την πόρπη.

ΧΡΗΣΗ ΆΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΒΆΣΕΩΝ 
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες όταν προσαρτάτε αυτοκόλλητες βάσεις 
σε κράνη, οχήματα και εξοπλισμό:

• Προσαρτάτε τις βάσεις τουλάχιστον 24 ώρες πριν τις χρησιμοποιήσετε.
• Προσαρτάτε τις βάσεις μόνο σε ομαλές επιφάνειες. Δεν κολλάνε καλά 

σε πορώδεις ή ανάγλυφες επιφάνειες.
• Πιέστε σταθερά τη βάση στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκόλλητο 

εφάπτεται πλήρως με την επιφάνεια.
• Χρησιμοποιείτε τις βάσεις μόνο σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες. 

Το κερί, το λάδι, τα χώματα ή άλλα σκουπιδάκια εξασθενίζουν την 
κόλλα, και η κάμερά σας μπορεί να χαθεί.

• Προσαρτήστε τις βάσεις σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία δωματίου. 
Δεν κολλάνε καλά σε κρύα ή υγρά περιβάλλοντα ή σε κρύες ή υγρές 
επιφάνειες.

• Ελέγξτε τους κρατικούς και τοπικούς κανονισμούς και νόμους για να 
βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η τοποθέτηση κάμερας σε εξοπλισμό 
(π.χ. κυνηγετικό) εξοπλισμό. Πάντα να συμμορφώνεστε με κανονισμούς 
που περιορίζουν τη χρήση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 
ή καμερών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην 
χρησιμοποιείτε ιμάντα όταν τοποθετείτε την κάμερα σε 
κράνος. Μην τοποθετείτε την κάμερα απευθείας σε σκι  
ή σε σανίδα σνόουμπορντ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις, επισκεφτείτε 
τη διεύθυνση gopro.com.

Στήριξη της GoPro σας

http://gopro.com
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα κράνος που πληροί 
τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας, αν χρησιμοποιείτε βάση 
ή ιμάντα κράνους GoPro. 

Επιλέξτε το κατάλληλο κράνος για το άθλημα ή τη 
δραστηριότητά σας και βεβαιωθείτε ότι έχει το σωστό 
μέγεθος και τη σωστή εφαρμογή για εσάς. Ελέγξτε το 
κράνος σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση 
και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή 
σχετικά με την ασφαλή χρήση. 

Άν ένα κράνος υποστεί σοβαρό χτύπημα, αντικαταστήστε το. 
Κανένα κράνος δεν μπορεί να προστατεύσει από τραυματισμό 
σε όλα τα ατυχήματα. Μεριμνήστε για την ασφάλειά σας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ GOPRO ΜΕΣΆ + ΓΥΡΩ ΆΠΟ ΝΕΡΟ 
Η HERO9 Black είναι αδιάβροχη έως τα 10 μέτρα, όταν η θυρίδα της είναι 
ασφαλισμένη. Δεν θα χρειαστείτε επιπλέον περίβλημα για την κατάδυση. 

Η οθόνη αφής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί όταν βραχεί, αλλά 
μπορεί να χρειαστεί να την σκουπίσετε, αν δυσκολεύεται να ανιχνεύσει 
τις εντολές σας. Αν και δεν λειτουργεί κάτω από το νερό, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της κάμερας για να πλοηγηθείτε στα μενού 
όταν είστε βυθισμένοι στο νερό. Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Πλοήγηση 
με τα κουμπιά (σελίδα 26).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Χρησιμοποιήστε ιμάντα πρόσδεσης της κάμερας και 
ένα Floaty (πωλείται χωριστά) για να διατηρήσετε την κάμερά σας στην 
επιφάνεια του νερού, σε περίπτωση που αποσυνδεθεί από τη βάση. 

Για να καταγράψετε ακραίες περιπέτειες σε βάθος έως 60 μέτρων, 
χρησιμοποιήστε το περίβλημα προστασίας (HERO9 Black), που 
πωλείται χωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιμάντες πρόσδεσης 
κάμερας, το Floaty και το περίβλημα προστασίας, επισκεφτείτε 
τη διεύθυνση gopro.com. 

Στήριξη της GoPro σας

Ορισμένες φορές, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε τη θυρίδα της 
κάμεράς σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αφαίρεση της θυρίδας πρέπει να γίνεται 
μόνο σε στεγνό περιβάλλον χωρίς σκόνη. Η κάμερα δεν είναι 
αδιάβροχη όταν η θυρίδα είναι ανοιχτή ή έχει αφαιρεθεί. 

ΆΦΆΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΙΔΆΣ
1. Ξεκλειδώστε την ασφάλεια και ανοίξτε τη θυρίδα.
2. Με τη θυρίδα σε οριζόντια θέση, σπρώξτε απαλά προς τα έξω μέχρι 

να ξεκουμπώσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Άποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη HERO9 
Black χωρίς τη θυρίδα. Η μπαταρία μπορεί να γλιστρήσει 
προς τα έξω κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Άφαίρεση της θυρίδας

http://gopro.com
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ΕΠΆΝΆΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΙΔΆΣ
1. Ευθυγραμμίστε τη θυρίδα με τη μικρή ασημί ράβδο.
2. Πιέστε καλά τη θυρίδα μέσα στη μικρή ασημί ράβδο μέχρι 

να κουμπώσει στη θέση της και να στερεωθεί καλά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η θυρίδα της κάμεράς σας είναι 
αφαιρούμενη. Βεβαιωθείτε ότι η θυρίδα είναι 
ασφαλισμένη και στεγανοποιημένη αφού την κλείσετε. 

 

Άφαίρεση της θυρίδας

Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη 
απόδοση της κάμερας:

• Η GoPro σας είναι αδιάβροχη έως τα 10 μέτρα - δεν απαιτείται 
περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι η θυρίδα είναι κλειστή πριν 
χρησιμοποιήσετε την κάμερα μέσα ή γύρω από νερό, σκόνη ή άμμο. 

• Πριν κλείσετε τη θυρίδα, βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο στεγανοποίησης 
είναι καθαρό. Καθαρίστε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα με ένα πανί, 
αν χρειάζεται.

• Βεβαιωθείτε ότι η GoPro σας είναι στεγνή και καθαρή πριν ανοίξετε 
τη θυρίδα. Εάν χρειάζεται, ξεπλύνετε την κάμερα με καθαρό νερό 
και στεγνώστε την με ένα πανί.

• Αν ξεραθεί και σκληρύνει άμμος ή σκουπιδάκια γύρω από τη θυρίδα, 
βυθίστε την κάμερα σε χλιαρό νερό βρύσης για 15 λεπτά και μετά 
ξεπλύνετέ την σχολαστικά για να αφαιρέσετε τα σκουπιδάκια. 
Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι στεγνή προτού ανοίξετε τη θυρίδα.

• Για βέλτιστη απόδοση ήχου, ανακινήστε την κάμερα ή φυσήξτε στο 
μικρόφωνο για να αφαιρέσετε το νερό και τα σκουπιδάκια από τις οπές 
μικροφώνου. Μη χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα για να φυσήξετε 
μέσα στις οπές του μικροφώνου. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει 
ζημιά στις εσωτερικές αδιάβροχες μεμβράνες.

• Μετά από κάθε χρήση σε θαλασσινό νερό, ξεπλένετε την κάμερα 
με γλυκό νερό και στεγνώνετέ την με ένα μαλακό πανί.

• Το κάλυμμα φακού είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό 
σκληρυμένο γυαλί, αλλά μπορεί να γρατσουνιστεί ή να ραγίσει. 
Διατηρείτε το καθαρό σκουπίζοντάς το με ένα μαλακό πανί που 
δεν αφήνει χνούδια.

• Εάν υπάρχουν σκουπιδάκια μεταξύ φακού και δακτυλίου, ξεπλύνετε 
με νερό ή φυσήξτε το. Μην εισαγάγετε ξένα αντικείμενα γύρω από 
τον φακό.

Συντήρηση
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ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΆΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΆΤΆΡΙΆΣ 
Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας σας:

• Κάντε εγγραφή βίντεο με χαμηλότερους ρυθμούς καρέ και αναλύσεις.
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Screensaver (Προφύλαξη οθόνης) 

και μειώστε τη ρύθμιση Brightness (Φωτεινότητα) της οθόνης.
• Απενεργοποιήστε την μπροστινή οθόνη. 
• Απενεργοποιήστε το GPS.
• Απενεργοποιήστε τις ασύρματες συνδέσεις.
• Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις:

• QuikCapture (σελίδα 99)
• Αυτόματη απενεργοποίηση (σελίδα 99)

ΕΓΓΡΆΦΗ ΟΣΟ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΆΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΕ ΠΆΡΟΧΗ ΡΕΥΜΆΤΟΣ 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB-C που συνοδεύει τη 
HERO9 Black για να τραβήξετε βίντεο και φωτογραφίες ενώ η κάμερα είναι 
συνδεδεμένη σε φορτιστή μέσω USB, GoPro Supercharger, άλλο φορτιστή 
GoPro ή το GoPro Portable Power Pack. Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για 
την καταγραφή βίντεο μεγάλης διάρκειας και συμβάντων με time lapse 
(παρέλευσης χρόνου).
Παρόλο που η κάμερα φορτίζεται, δεν γίνεται φόρτιση της μπαταρίας κατά 
τη διάρκεια της εγγραφής. Θα ξεκινήσει να φορτίζει μόλις σταματήσετε την 
εγγραφή. Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή ενώ η κάμερα είναι συνδεδεμένη 
σε υπολογιστή.

Προσοχή: Επειδή η θυρίδα είναι ανοιχτή, η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη 
κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Πληροφορίες μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση επιτοίχιου φορτιστή που δεν είναι 
της εταιρείας GoPro ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην 
μπαταρία της κάμερας ή να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή διαρροή. 
Με εξαίρεση τον GoPro Supercharger (πωλείται χωριστά), πρέπει 
να χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές με σήμανση 5V 1A για το 
παρεχόμενο ρεύμα στην έξοδο. Άν δεν γνωρίζετε την τιμή τάσης 
και ρεύματος του φορτιστή σας, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο 
καλώδιο USB-C για να φορτίσετε την κάμερα μέσω υπολογιστή.

ΆΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΆΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΠΆΤΆΡΙΆΣ 
Η HERO9 Black περιέχει πολλά ευαίσθητα εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας. Αποφύγετε την έκθεση της κάμεράς 
σας σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι ακραίες θερμοκρασίες 
ενδέχεται να μειώσουν προσωρινά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας  
ή να σταματήσουν προσωρινά τη σωστή λειτουργία της κάμερας. Πρέπει 
να αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ή υγρασίας, καθώς 
μπορεί να προκύψει υγροποίηση υδρατμών πάνω ή μέσα στην κάμερα. 

Μην στεγνώνετε την κάμερα με εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως φούρνο 
μικροκυμάτων ή σεσουάρ. Η βλάβη της κάμερας ή της μπαταρίας που 
προκαλείται από την επαφή με το υγρό μέσα στην κάμερα δεν καλύπτεται 
από την εγγύηση.

Μην αποθηκεύετε την μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα, όπως 
κέρματα, κλειδιά, ή κολιέ. Εάν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν σε επαφή 
με μεταλλικά αντικείμενα, αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην κάνετε καμία μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση στην κάμερα. Αυτό 
μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια, τη συμμόρφωση και την απόδοση και 
μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. 

Πληροφορίες μπαταρίας
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Πληροφορίες μπαταρίας

Προσοχή: Οι μπαταρίες έχουν περιορισμένη ισχύ σε συνθήκες χαμηλής 
θερμοκρασίας. Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν ακόμη περισσότερο τις 
παλιές μπαταρίες. Αν κάνετε συστηματικά λήψεις σε χαμηλές θερμοκρασίες, 
να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες σε ετήσια βάση για βέλτιστη απόδοση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Φορτίζετε πλήρως την κάμερά σας πριν την 
αποθηκεύσετε, για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ρίχνετε κάτω, αποσυναρμολογείτε, 
ανοίγετε, σπάτε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε, 
σκίζετε, βάζετε στον φούρνο μικροκυμάτων, καίτε ή 
ζωγραφίζετε την κάμερα ή την μπαταρία. Μην εισάγετε ξένα 
αντικείμενα σε καμία οπή της κάμερας, όπως η θύρα USB-C. 
Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα ή την μπαταρία αν έχει 
υποστεί ζημιά - για παράδειγμα, αν έχει εμφανίσει ρωγμή, 
τρύπα ή έχει υποστεί βλάβη από υγρά. Η αποσυναρμολόγηση 
ή το τρύπημα της ενσωματωμένης μπαταρίας μπορεί να 
προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

ΆΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΆΤΆΡΙΩΝ 
Οι περισσότερες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου 
χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα και είναι ασφαλείς για 
απόρριψη στην κοινή ροή αστικών αποβλήτων. Σε πολλές περιοχές 
απαιτείται ανακύκλωση των μπαταριών. Ελέγξτε την τοπική νομοθεσία για 
να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε απορρίψετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
στα κοινά απορρίμματά σας. Για την ασφαλή απόρριψη μπαταριών ιόντων 
λιθίου, προστατεύετε τους ακροδέκτες από έκθεση σε άλλο μέταλλο 
με συσκευασία, επικάλυψη ή ηλεκτρική ταινία, ώστε να μην προκληθεί 
πυρκαγιά κατά τη μεταφορά.

Πληροφορίες μπαταρίας

Ωστόσο, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά 
και γίνονται δεκτές για ανακύκλωση από το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης 
Μπαταριών της Ένωσης Ανακύκλωσης Επαναφορτιζόμενων Μπαταριών 
(RBRC). Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το Call2Recycle στη διεύθυνση 
call2recycle.org ή να καλέσετε στο 1-800-BATTERY στη Βόρεια Αμερική 
για να βρείτε ένα σημείο ανακύκλωσης που σας βολεύει.

Ποτέ μην απορρίπτετε μπαταρία μέσα σε φωτιά, γιατί μπορεί να εκραγεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες 
αντικατάστασης GoPro για την κάμερά σας.
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Η GOPRO ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΆΙ 
Βεβαιωθείτε ότι η GoPro είναι φορτισμένη. Βλ. Τοποθέτηση κάρτας microSD 
+ προετοιμασία μπαταρίας (σελίδα 10). Αν η φόρτιση της μπαταρίας δεν 
είναι επιτυχής, επανεκκινήστε την κάμερα. Βλ. Επανεκκίνηση της GoPro σας 
(σελίδα 108).

Η GOPRO ΜΟΥ ΔΕΝ ΆΝΤΆΠΟΚΡΙΝΕΤΆΙ ΟΤΆΝ ΠΆΤΆΩ ΕΝΆ ΚΟΥΜΠΙ 
Βλ. Επανεκκίνηση της GoPro σας (σελίδα 108).

Η ΆΝΆΠΆΡΆΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ ΕΙΝΆΙ ΆΣΤΆΘΗΣ 
Η ασταθής αναπαραγωγή δεν είναι συνήθως πρόβλημα του αρχείου. 
Εάν κατά την αναπαραγωγή παραλείπονται πλάνα, η πιθανή αιτία είναι 
ένα από τα παρακάτω:

• Ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει αρχεία HEVC. Δοκιμάστε να κατεβάσετε 
την πιο πρόσφατη έκδοση του GoPro Player για Mac ή Windows δωρεάν 
από τη διεύθυνση gopro.com/apps.

• Ο υπολογιστής σας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
λογισμικού που χρησιμοποιείτε για την αναπαραγωγή.

ΞΕΧΆΣΆ ΤΟ ΟΝΟΜΆ ΧΡΗΣΤΗ ΚΆΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΆΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΆΜΕΡΆΣ ΜΟΥ 
Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να μεταβείτε 
στον Πίνακα εργαλείων, σύρετε προς τα αριστερά και μετά πατήστε 
Preferences (Προτιμήσεις) > Connections (Συνδέσεις) > Camera Info 
(Πληροφορίες κάμερας). 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΙΆ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΧΩ 
Σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω στην πίσω οθόνη για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στον Πίνακα εργαλείων, σαρώστε προς τα αριστερά και 
πατήστε Preferences (Προτιμήσεις) > About (Πληροφορίες) > Camera Info 
(Πληροφορίες κάμερας). 

Άντιμετώπιση προβλημάτων

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΆ ΒΡΩ ΤΟΝ ΆΡΙΘΜΟ ΣΕΙΡΆΣ ΤΗΣ ΚΆΜΕΡΆΣ ΜΟΥ 
Ο αριθμός σειράς είναι τυπωμένος στο εσωτερικό της θήκης της μπαταρίας της 
κάμεράς σας. Μπορείτε επίσης να τον βρείτε σαρώνοντας με το δάκτυλο προς 
τα κάτω στην πίσω οθόνη για να ανοίξετε τον Πίνακα εργαλείων, σαρώνοντας 
με το δάκτυλο προς τα αριστερά και στη συνέχεια πατώντας Preferences 
(Προτιμήσεις) > About (Πληροφορίες) > Camera Info (Πληροφορίες κάμερας).

Για περισσότερες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, βλ. gopro.com/help.

Άντιμετώπιση προβλημάτων

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/help
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Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο

ΆΝΆΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ (RES) 
Η ανάλυση βίντεο (RES) αναφέρεται στον αριθμό οριζόντιων γραμμών που 
χρησιμοποιείται σε κάθε καρέ του βίντεο. Ένα βίντεο 1080p αποτελείται 
από 1080 οριζόντιες γραμμές. Ένα βίντεο 5K αποτελείται από 5120 
οριζόντιες γραμμές. Δεδομένου ότι οι περισσότερες γραμμές συνεπάγονται 
υψηλότερη ανάλυση, η ανάλυση 5K παρέχει περισσότερο λεπτομερή 
εικόνα από την ανάλυση 1080p. 

Άνάλυση βίντεο Περιγραφή

5K

Η υψηλότερη ανάλυση που προσφέρουμε. Καταγράφει 
βίντεο ultra HD που κόβει την ανάσα με αναλογία 
εικόνας 16:9. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
απομόνωση στατικών καρέ 14,75MP από βίντεο.

4K 4:3

Το βίντεο ultra HD με αναλογία εικόνας 4:3 αυξημένου 
ύψους καταγράφει μεγαλύτερο τμήμα της σκηνής 
απ' ό,τι οι λήψεις 16:9. Εξαιρετική για πλάνα από την 
προσωπική σας οπτική γωνία και απομόνωση στατικών 
καρέ 12MP από το βίντεό σας.

4K

Βίντεο ultra HD με αναλογία εικόνας 16:9. Εξαιρετική 
για λήψεις από τρίποδο ή σταθερή θέση. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση στατικών καρέ 
8 MP από βίντεο. 

2,7K 4:3

Εξαιρετική για λήψη υψηλής ανάλυσης από την 
προσωπική σας οπτική γωνία με την κάμερα 
στερεωμένη στο σώμα σας και σε εξοπλισμό  
με ομαλή αναπαραγωγή αργής κίνησης.

Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο

Άνάλυση βίντεο Περιγραφή

2,7K
Βίντεο 16:9 υψηλής ανάλυσης, το οποίο παρέχει 
εκπληκτικά αποτελέσματα κινηματογραφικού 
επιπέδου για επαγγελματικές παραγωγές. 

1440p

Η αναλογία εικόνας 4:3 αυξημένου ύψους 
αποτυπώνει μεγαλύτερη επιφάνεια στο καρέ, 
απ' ό,τι η ανάλυση 1080p. Εξαιρετική για την 
καταγραφή πλάνων γρήγορης δράσης και λήψεις 
από την προσωπική σας οπτική γωνία και για 
κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

1080p

Τυπική ανάλυση HDTV που είναι εξαιρετική για 
όλες τις λήψεις και για κοινοποίηση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιλογές υψηλή 
240 FPS και 120 FPS επιτρέπουν την επίτευξη 
εξαιρετικά αργής .αναπαραγωγής κατά την 
επεξεργασία. 
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Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο

Σε αυτόν τον πίνακα γίνεται σύγκριση των μεγεθών καρέ κάθε ανάλυσης: 

5K

4K 4:3

4K
2,7K 4:3

2,7K
1440p

1080p

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο, ο υπολογιστής  
ή η τηλεόραση μπορεί να υποστηρίξει τη ρύθμιση που επιλέγετε,  
ειδικά αν χρησιμοποιείτε υψηλή ανάλυση και υψηλό ρυθμό καρέ.

Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο

ΚΆΡΕ ΆΝΆ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ (FPS) 
Τα καρέ ανά δευτερόλεπτο αναφέρονται στον αριθμό των καρέ που 
καταγράφονται σε κάθε δευτερόλεπτο του βίντεο. Υψηλότερες τιμές 
FPS (60, 120 ή 240) είναι καλύτερες για την καταγραφή λήψεων γρήγορης 
δράσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πλάνα με υψηλό fps για 
αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.

Άνάλυση + FPS 
Οι υψηλότερες αναλύσεις βίντεο εξασφαλίζουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια 
και ευκρίνεια, αλλά είναι γενικά διαθέσιμες σε χαμηλότερες τιμές fps. 

Οι χαμηλότερες αναλύσεις βίντεο παρέχουν μικρότερη λεπτομέρεια και 
ευκρίνεια, αλλά είναι κατάλληλες για υψηλότερες τιμές FPS. 

Όταν επιλέγετε μια ανάλυση στην οθόνη RES | FPS, όλοι οι διαθέσιμοι 
ρυθμοί καρέ για την ανάλυση που επιλέξατε εμφανίζονται με λευκό χρώμα. 
Οι μη διαθέσιμοι ρυθμοί καρέ εμφανίζονται με γκρι χρώμα. 
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Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο

ΆΝΆΛΟΓΙΆ ΕΙΚΟΝΆΣ 
Η αναλογία εικόνας αναφέρεται στο πλάτος και το ύψος μιας εικόνας. 
Η HERO9 Black πραγματοποιεί λήψη βίντεο και φωτογραφιών σε δύο 
αναλογίες εικόνας. 

4:3 
Η μορφή 4:3 αυξημένου ύψους καταγράφει μεγαλύτερο μέρος της σκηνής 
απ' ό,τι η μορφή ευρείας οθόνης 16:9. Είναι εξαιρετική για πλάνα από την 
προσωπική σας οπτική γωνία. Οι αναλύσεις 4:3 παρατίθενται στην επάνω 
σειρά της οθόνης RES | FPS. 

16:9 
Είναι η τυπική μορφή που χρησιμοποιείται για HDTV και προγράμματα 
επεξεργασίας. Η μορφή ευρείας οθόνης είναι ιδανική για την καταγραφή 
δραματικών κινηματογραφικών πλάνων. Οι αναλύσεις 16:9 παρατίθενται 
κάτω από τις αναλύσεις 4:3 στην οθόνη RES | FPS.

Προσοχή: Κατά την αναπαραγωγή πλάνων 4:3 σε HDTV, θα εμφανίζονται 
μαύρες γραμμές στις δύο πλευρές της οθόνης. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο

ΨΗΦΙΆΚΟΙ ΦΆΚΟΙ [VIDEO (ΒΙΝΤΕΟ)] 
Οι ψηφιακοί φακοί σάς επιτρέπουν να επιλέξετε το μέγεθος του τμήματος 
της σκηνής που καταγράφεται από την κάμερα. Οι διαφορετικοί φακοί 
επηρεάζουν επίσης το επίπεδο ζουμ και το εφέ υπερ-ευρυγώνιου στη 
λήψη σας. Για τη λειτουργία Video (Βίντεο), το SuperView καταγράφει 
το μεγαλύτερο μέρος του οπτικού πεδίου, ενώ η επιλογή Narrow (Στενός) 
καταγράφει το μικρότερο μέρος.

Ψηφιακός φακός Περιγραφή

SuperView 
(16 mm)

Πιο ευρύ και πιο ψηλό οπτικό πεδίο, 
για δημιουργία βίντεο με ανάλυση 16:9. 

Wide (Ευρύς) 
(16-34mm)

Ευρύ οπτικό πεδίο που καταγράφει όσο 
το δυνατόν περισσότερα στο καρέ.

Linear (Γραμμικός) 
(19-39mm)

Ευρύ οπτικό πεδίο χωρίς εφέ υπερ-ευρυγώνιου 
των επιλογών SuperView και Wide (Ευρύς).

Linear + Horizon 
Leveling (Γραμμικός + 
Οριζοντίωση ορίζοντα) 
(19–39mm)

Καταγράφει ευρύ οπτικό πεδίο χωρίς εφέ υπερ-
ευρυγώνιου των επιλογών SuperView και Wide 
(Ευρύς). Διατηρεί τις λήψεις σας ομαλές και 
οριζοντιωμένες ακόμα και αν η κάμερά σας πάρει 
κλίση κατά την εγγραφή. 

Προσοχή: Η λήψη σας θα πάρει κλίση αν η κάμερά 
σας περιστρέφεται πέρα από τις 28°-45° (ανάλογα 
με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις) κατά την εγγραφή. 

Narrow (Στενός) 
(27 mm)

Στενό οπτικό πεδίο χωρίς το εφέ υπερ-ευρυγώνιου 
των επιλογών SuperView και Wide (Ευρύς).

Προσοχή: Μόνο οι φακοί που είναι συμβατοί με την ανάλυση και τον ρυθμό 
καρέ που επιλέξατε θα είναι διαθέσιμοι.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ HERO9 BLACK
Ακολουθεί μια περίληψη των αναλύσεων βίντεο της κάμερας, μαζί με τα 
διαθέσιμα καρέ ανά δευτερόλεπτο, τους φακούς και την αναλογία εικόνας 
για καθεμία.

Άνάλυση 
βίντεο (RES)

FPS (60 Hz/ 
50 Hz)* Ψηφιακοί φακοί Άνάλυση 

οθόνης
Άναλογία 
εικόνας

5K 30/25 
24/24

Wide (Ευρύς), Linear 
(Γραμμικός), Linear 
+ Horizon Leveling 
(Γραμμικός + 
Οριζοντίωση ορίζοντα), 
Narrow (Στενός)

5120x2880 16:9

4K 60/50

Wide (Ευρύς), Linear 
(Γραμμικός), Linear 
+ Horizon Leveling 
(Γραμμικός + 
Οριζοντίωση ορίζοντα), 
Narrow (Στενός)

3840x216016:9

*Τα 60Hz (NTSC) και 50Hz (PAL) αναφέρονται στη μορφή βίντεο, η οποία εξαρτάται από την 
περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Προστασία από τρεμόπαιγμα 
(σελίδα 100).

Για συμβουλές σχετικά με τις ρυθμίσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, βλ. 
Προτεινόμενες ρυθμίσεις (σελίδα 31).

Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο

Άνάλυση 
βίντεο (RES)

FPS (60 Hz/ 
50 Hz)* Ψηφιακοί φακοί Άνάλυση 

οθόνης
Άναλογία 
εικόνας

4K 30/25 
24/24

SuperView, Wide 
(Ευρύς), Linear 
(Γραμμικός), Linear 
+ Horizon Leveling 
(Γραμμικός + 
Οριζοντίωση ορίζοντα), 
Narrow (Στενός)

3840x216016:9

4K 4:3 30/25 
24/24

Wide (Ευρύς), Linear 
(Γραμμικός), Linear 
+ Horizon Leveling 
(Γραμμικός + 
Οριζοντίωση ορίζοντα), 
Narrow (Στενός)

4096x30724:3

*Τα 60Hz (NTSC) και 50Hz (PAL) αναφέρονται στη μορφή βίντεο, η οποία εξαρτάται από την 
περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Προστασία από τρεμόπαιγμα 
(σελίδα 100).

Για συμβουλές σχετικά με τις ρυθμίσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, βλ. Προτεινόμενες 
ρυθμίσεις (σελίδα 31).
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Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο

Άνάλυση 
βίντεο (RES)

FPS (60 Hz/ 
50 Hz)* Ψηφιακοί φακοί Άνάλυση 

οθόνης
Άναλογία 
εικόνας

2,7Κ 120/100 
60/50

SuperView, Wide 
(Ευρύς), Linear 
(Γραμμικός), Linear 
+ Horizon Leveling 
(Γραμμικός + 
Οριζοντίωση ορίζοντα), 
Narrow (Στενός) 

2704x1520 16:9

2,7K 4:3 60/50

Wide (Ευρύς), Linear 
(Γραμμικός), Linear 
+ Horizon Leveling 
(Γραμμικός + 
Οριζοντίωση ορίζοντα), 
Narrow (Στενός)

2704x2028 4:3

1440p

120/100 
60/50 
30/25 
24/24

Wide (Ευρύς), Linear 
(Γραμμικός), Linear 
+ Horizon Leveling 
(Γραμμικός + 
Οριζοντίωση ορίζοντα), 
Narrow (Στενός)

1920x1440 4:3

*Τα 60Hz (NTSC) και 50Hz (PAL) αναφέρονται στη μορφή βίντεο, η οποία εξαρτάται από την 
περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Προστασία από τρεμόπαιγμα 
(σελίδα 100).

Για συμβουλές σχετικά με τις ρυθμίσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, βλ. 
Προτεινόμενες ρυθμίσεις (σελίδα 31).

Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο

Άνάλυση 
βίντεο (RES)

FPS (60 Hz/ 
50 Hz)* Ψηφιακοί φακοί Άνάλυση 

οθόνης
Άναλογία 
εικόνας

1080p

240/200

Wide (Ευρύς), Linear 
(Γραμμικός), Linear 
+ Horizon Leveling 
(Γραμμικός + 
Οριζοντίωση ορίζοντα), 
Narrow (Στενός)

1920x1080 16:9

1080p

120/100 
60/50 
30/25 
24/24

SuperView, Wide 
(Ευρύς), Linear 
(Γραμμικός), Linear 
+ Horizon Leveling 
(Γραμμικός + 
Οριζοντίωση ορίζοντα), 
Narrow (Στενός) 

1920x1080 16:9

*Τα 60Hz (NTSC) και 50Hz (PAL) αναφέρονται στη μορφή βίντεο, η οποία εξαρτάται από την 
περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Προστασία από τρεμόπαιγμα 
(σελίδα 100).

Για συμβουλές σχετικά με τις ρυθμίσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, βλ. 
Προτεινόμενες ρυθμίσεις (σελίδα 31).
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Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο

Υψηλές αναλύσεις/Υψηλοί ρυθμοί καρέ

Η καταγραφή βίντεο σε υψηλή ανάλυση ή με υψηλό ρυθμό καρέ σε υψηλή 
θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει αύξηση θερμοκρασίας 
της κάμερας και μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος.

Η έλλειψη ροής αέρα και η σύνδεση με την εφαρμογή GoPro μπορεί να 
προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας της κάμερας, 
ακόμα πιο μεγάλη κατανάλωση ισχύος και να μειώσει τον χρόνο εγγραφής. 

Αν η ζέστη αποτελεί πρόβλημα, δοκιμάστε την καταγραφή βίντεο 
μικρότερης διάρκειας. Επίσης, περιορίστε την χρήση των λειτουργιών 
που καταναλώνουν πολλή ισχύ, όπως η εφαρμογή GoPro. Το Έξυπνο 
τηλεχειριστήριο GoPro (πωλείται χωριστά) μπορεί να ελέγχει την GoPro 
ενώ καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.

Η κάμερα θα σας ενημερώσει, σε περίπτωση που πρέπει να την 
απενεργοποιήσετε για να κρυώσει. Για να μάθετε περισσότερα, 
βλ. Σημαντικά μηνύματα (σελίδα 106).

Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο

ΣΤΆΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ HYPERSMOOTH 
Η λειτουργία HyperSmooth παρέχει εξαιρετικά ομαλά επαγγελματικά 
πλάνα, διορθώνοντας την αστάθεια της κάμερας. Περικόπτει τα βίντεο 
στη διάρκεια της εγγραφής, ενώ επιτρέπει την αποθήκευση των πλάνων 
στην ενδιάμεση μνήμη. Αυτό είναι ιδανικό για λήψεις κατά την ποδηλασία, 
το πατινάζ, το σκι, τις λήψεις χειρός και άλλα. Η HERO9 Black διαθέτει 
τέσσερις ρυθμίσεις HyperSmooth: 

Ρύθμιση Περιγραφή

Boost (Ενίσχυση) Μέγιστη σταθεροποίηση βίντεο με περικοπή 
ακριβείας. 

High (Υψηλός)
Πιο ισχυρή σταθεροποίηση βίντεο με ελάχιστη 
περικοπή (ο φακός Wide (Ευρύς) περικόπτεται 
κατά 10%).

On (Ενεργοποίηση) Σταθερή λήψη βίντεο με ελάχιστη περικοπή 
(ο φακός Wide (Ευρύς) περικόπτεται κατά 10%). 

Off (Απενεργοποίηση) Επιτρέπει την εγγραφή χωρίς σταθεροποίηση 
βίντεο ή περικοπή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Μπορείτε να εξομαλύνετε ακόμα περισσότερα τα 
πλάνα σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Touch Zoom (Ζουμ αφής) για 
να περικόψετε τις λήψεις σας πριν αρχίσετε την εγγραφή. Με αυτόν τον 
τρόπο, η κάμερα θα έχει ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο προστασίας, κατά 
τη σταθεροποίηση του βίντεο. Η χρήση του φακού Linear + Horizon Leveling 
(Γραμμικός + Οριζοντίωση ορίζοντα) θα ενισχύσει επίσης τη σταθεροποίηση. 
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Τεχνικές προδιαγραφές: Φωτογραφία

SUPERPHOTO 
Η λειτουργία SuperPhoto αναλύει αυτόματα τη σκηνή και εφαρμόζει 
έξυπνα τη βέλτιστη επεξεργασία εικόνας για τη λήψη. 

Ανάλογα με τον φωτισμό, την κίνηση στη λήψη σας και άλλες συνθήκες, 
η λειτουργία SuperPhoto θα επιλέξει μία από τις ακόλουθες τέσσερις 
επιλογές:

High Dynamic Range (Υψηλό δυναμικό εύρος) (HDR) 
Η βελτιωμένη μας λειτουργία HDR επιτρέπει την καταγραφή και τον 
συνδυασμό πολλών φωτογραφιών σε μία λήψη για να αναδείξει τις 
λεπτομέρειες των σκηνών που συνδυάζουν έντονο φως και σκιές. 

Local Tone Mapping (Tοπική αντιστοίχιση τόνου) 
Ενισχύει τις φωτογραφίες, βελτιώνοντας τις λεπτομέρειες και την 
αντίθεση, μόνο όπου χρειάζεται. 

Multi-Frame Noise Reduction (Μείωση θορύβου πολλών καρέ) 
Συνδυάζει αυτόματα πολλαπλές λήψεις σε μία φωτογραφία με λιγότερη 
ψηφιακή παραμόρφωση (θόρυβο). 

No Additional Processing (Χωρίς πρόσθετη επεξεργασία) 
Λαμβάνει φωτογραφίες χωρίς πρόσθετη επεξεργασία, όταν οι συνθήκες 
είναι ιδανικές. 

Η λειτουργία SuperPhoto είναι κατάλληλη μόνο για μεμονωμένες 
φωτογραφίες. Λόγω του επιπλέον χρόνου που απαιτείται για την εφαρμογή 
επεξεργασίας εικόνας, η επεξεργασία και η αποθήκευση κάθε λήψης μπορεί 
να χρειάζεται περισσότερο χρόνο. 

Προσοχή: Η λειτουργία SuperPhoto δεν είναι κατάλληλη για χρήση με 
φωτογραφίες RAW, Protune, ή Exposure Control(Έλεγχος έκθεσης). 

LOOPING INTERVAL (ΔΙΆΣΤΗΜΆ ΕΠΆΝΆΛΗΠΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆΣ) 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την GoPro για επαναληπτική λειτουργία εγγραφής 
ανά διαστήματα των 5 (προεπιλογή), 20, 60 ή 120 λεπτών. Μπορεί επίσης 
να επιλεγεί η ρύθμιση Max, με την οποία η κάμερα πραγματοποιεί εγγραφή 
μέχρι να γεμίσει η κάρτα SD και έπειτα επιστρέφει και συνεχίζει την 
εγγραφή πάνω στην προηγούμενη αρχή του βίντεο.

Τεχνικές προδιαγραφές: Βίντεο
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Τεχνικές προδιαγραφές: Φωτογραφία

Ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperPhoto  
Η λειτουργία SuperPhoto είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. 
Δείτε πώς θα την ενεργοποιήσετε. 

1. Από την οθόνη ρυθμίσεων της λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), 
πατήστε Output (Έξοδος).

2. Επιλέξτε SuperPhoto. 

HDR 
Η τεχνική High Dynamic Range (Υψηλό δυναμικό εύρος) (HDR) είναι μία 
από τις τεχνικές επεξεργασίας εικόνας που χρησιμοποιεί η λειτουργία 
SuperPhoto για να βελτιώσει τη λήψη σας. Συνδυάζει πολλές λήψεις σε 
μία φωτογραφία με καλύτερα αποτελέσματα από ποτέ. Επιλέξτε αυτήν 
τη ρύθμιση αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνική HDR κάθε φορά 
που τραβάτε μια φωτογραφία. 

1. Από τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πατήστε 
Output (Έξοδος). 

2. Επιλέξτε HDR.

Η επιλογή HDR On (Ενεργοποίηση HDR) είναι κατάλληλη μόνο για 
μεμονωμένες φωτογραφίες. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε 
την σε λήψεις υψηλής αντίθεσης με ελάχιστη κίνηση. 

Προσοχή: Η τεχνική HDR δεν είναι κατάλληλη για χρήση με RAW ή Έλεγχο 
έκθεσης. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Φωτογραφία

SHUTTER SPEED (NIGHT + NIGHT LAPSE PHOTO) [ΤΆΧΥΤΗΤΆ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ 
(ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ + ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΆΡΕΛΕΥΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΥ)] 
Η ταχύτητα κλείστρου σάς επιτρέπει να αποφασίζετε για πόσο διάστημα 
θα παραμείνει ανοιχτό το κλείστρο της κάμερας στη λειτουργία Night 
(Νύχτα) και Night Lapse Photo (Φωτογραφία νυχτερινής παρέλευσης 
χρόνου). Αυτές είναι οι επιλογές σας, καθώς και συμβουλές για το πότε 
να τις χρησιμοποιήσετε:

Ταχύτητα Παραδείγματα

Αυτόματο 
(έως 30 δευτερόλεπτα)

Ανατολή, ηλιοβασίλεμα, αυγή, σούρουπο, 
λυκόφως, νύχτα.

2, 5, 10 ή 15 
δευτερόλεπτα

Αυγή, σούρουπο, λυκόφως, κυκλοφορία τη 
νύχτα, ρόδα λούνα παρκ, πυροτεχνήματα, 
ζωγραφική με φώτα.

20 δευτερόλεπτα Νυχτερινός ουρανός (με φως).

30 δευτερόλεπτα Αστέρια τη νύχτα, Γαλαξίας (απόλυτο σκοτάδι).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Για να μειώσετε το θόλωμα όταν χρησιμοποιείτε τις 
λειτουργίες Night (Νύχτα) και Night Lapse Photo (Φωτογραφία νυχτερινής 
παρέλευσης χρόνου), τοποθετήστε την κάμερα σε τρίποδο ή σε μια 
σταθερή επιφάνεια, όπου δεν θα ταλαντεύεται ούτε θα δονείται.
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Τεχνικές προδιαγραφές: Φωτογραφία

ΡΥΘΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΡΙΠΗ 
Καταγράψτε σκηνές γρήγορης δράσης με μία από αυτές τις ρυθμίσεις 
υψηλής ταχύτητας:

• Auto (Αυτόματο - έως 25 φωτογραφίες σε 1 δευτερόλεπτο, με βάση τις 
συνθήκες φωτισμού)

• 30 φωτογραφίες σε 3, 6 ή 10 δευτερόλεπτα 
• 25 φωτογραφίες σε 1 δευτερόλεπτο
• 10 φωτογραφίες σε 1 ή 3 δευτερόλεπτα
• 5 φωτογραφίες σε 1 δευτερόλεπτο
• 3 φωτογραφίες σε 1 δευτερόλεπτο

ΨΗΦΙΆΚΟΙ ΦΆΚΟΙ [PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ)] 
Οι ψηφιακοί φακοί σάς επιτρέπουν να επιλέξετε το μέγεθος του τμήματος 
της σκηνής που καταγράφεται από την κάμερα. Επηρεάζουν επίσης το 
επίπεδο ζουμ και το εφέ υπερ-ευρυγώνιου στη λήψη σας. Υπάρχουν τρεις 
επιλογές φακού για φωτογραφίες: 

Ψηφιακός φακός Περιγραφή

Wide (Ευρύς) 
(16-34mm)

Ευρύ οπτικό πεδίο που καταγράφει όσο 
το δυνατόν περισσότερα στο καρέ.

Linear (Γραμμικός) 
(19-39mm)

Ευρύ οπτικό πεδίο χωρίς το εφέ υπερ-ευρυγώνιου 
της επιλογής Wide (Ευρύς).

Narrow (Στενός) 
(27 mm)

Στενό οπτικό πεδίο χωρίς το εφέ υπερ-
ευρυγώνιου της επιλογής Wide (Ευρύς). 

Τεχνικές προδιαγραφές: Φωτογραφία

ΜΟΡΦΗ RAW 
Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, όλες οι φωτογραφίες 
αποθηκεύονται ως εικόνες .jpg (για προβολή στην κάμερά σας ή κοινή 
χρήση με την εφαρμογή GoPro) και ως αρχεία .gpr. Η μορφή αρχείων 
.gpr βασίζεται στη μορφή DNG της Adobe . Αυτά τα αρχεία μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε Adobe Camera Raw (ACR), έκδοση 9.7 ή νεότερη 
έκδοση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα Adobe Photoshop 
Lightroom CC (έκδοση 2015.7 ή νεότερη) και Adobe Photoshop Lightroom 
6 (έκδοση 6.7 ή νεότερη έκδοση).

Στη λειτουργία Photo (Φωτογραφία), η μορφή RAW είναι διαθέσιμη για τις 
επιλογές Photo (Φωτογραφία), Burst (Ριπή), Night (Νύχτα), Time Lapse Photo 
(Φωτογραφία παρέλευσης χρόνου) και Night Lapse Photo (Φωτογραφία 
νυχτερινής παρέλευσης χρόνου) με τις ακόλουθες συνθήκες και εξαιρέσεις: 

• Η λειτουργία SuperPhoto πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. 
• Οι ψηφιακοί φακοί πρέπει να έχουν οριστεί σε Wide (Ευρύς).
• Η λειτουργία Zoom (Ζουμ) πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.
• Η μορφή RAW δεν είναι διαθέσιμη για λήψη συνεχόμενων φωτογραφιών.
• Για τη λειτουργία Time Lapse Photo (Φωτογραφία παρέλευσης χρόνου), 

το διάστημα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. 
• Για τη λειτουργία Night Lapse Photo (Φωτογραφία νυχτερινής 

παρέλευσης χρόνου), η ρύθμιση κλείστρου πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Οι φωτογραφίες σε μορφή .gpr αποθηκεύονται στην 
ίδια θέση και με το ίδιο όνομα αρχείου όπως τα αρχεία .jpg. Για πρόσβαση 
στα αρχεία, τοποθετήστε την κάρτα SD σε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών 
και εντοπίστε τα με την εξερεύνηση αρχείων του υπολογιστή σας.
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Τεχνικές προδιαγραφές: Παρέλευση χρόνου

TIMEWRAP VIDEO SPEED (ΤΆΧΥΤΗΤΆ ΒΙΝΤΕΟ TIMEWARP) 
Μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα των βίντεο TimeWarp έως 30 φορές 
για να μετατρέψετε δραστηριότητες μεγαλύτερης διάρκειας σε στιγμές που 
μπορείτε να μοιραστείτε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματο), 
η οποία ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα για εσάς.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ταχύτητα μόνοι σας. Χρησιμοποιήστε 
αυτόν τον πίνακα για να προσδιορίσετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των 
βίντεο. Για παράδειγμα, η εγγραφή σε ταχύτητα 2x για 4 λεπτά θα δώσει 
2 λεπτά βίντεο TimeWarp. 

Ταχύτητα Χρόνος εγγραφής Διάρκεια βίντεο

2x 1 λεπτό 30 δευτερόλεπτα

5x 1 λεπτό 10 δευτερόλεπτα

10x 5 λεπτά 30 δευτερόλεπτα

15x 5 λεπτά 20 δευτερόλεπτα

30x 5 λεπτά 10 δευτερόλεπτα

Προσοχή: Οι χρόνοι εγγραφής είναι κατά προσέγγιση. Η διάρκεια του 
βίντεο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κίνηση στη λήψη σας. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Παρέλευση χρόνου

Ταχύτητα Παραδείγματα

2x–5x Οδήγηση σε διαδρομή με γραφικά τοπία.

10x Πεζοπορία και εξερεύνηση.

15x–30x Τρέξιμο και ορεινή ποδηλασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Για βέλτιστα αποτελέσματα, αφήστε την ταχύτητα στη 
ρύθμιση Auto (Αυτόματο) όταν κάνετε λήψη πλάνων που μπορεί να είναι 
ασταθή. 

SPEED RAMP (TIMEWARP) [ΔΥΝΆΤΟΤΗΤΆ ΆΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ (TIMEWARP)] 
Αγγίξτε την πίσω οθόνη αφής κατά την εγγραφή TimeWarp για να 
μειώσετε την ταχύτητα του βίντεό σας. Αγγίξτε ξανά για να επαναφέρετε 
την κανονική ταχύτητα. Επιλέξτε την ταχύτητα πριν την εγγραφή 
αγγίζοντας  στην οθόνη καταγραφής ή μεταβαίνοντας στο μενού 
ρυθμίσεων TimeWarp. Υπάρχουν δύο επιλογές:

Ταχύτητα Καρέ ανά δευτερόλεπτο Ήχος

Πραγματική ταχύτητα (1x) 30 fps Ενεργοποίηση

Μισή ταχύτητα (0,5x αργή 
κίνηση) 60 fps Απενεργοποίηση

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί 
λειτουργίας  για να ενεργοποιήσετε το Speed Ramp (Δυνατότητα 
αυξομείωσης). Σύρετε προς τα κάτω στις συντομεύσεις στο μενού 
ρυθμίσεων για να το ρυθμίσετε. 
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Τεχνικές προδιαγραφές: Παρέλευση χρόνου Τεχνικές προδιαγραφές: Παρέλευση χρόνου

ΆΝΆΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ (ΒΙΝΤΕΟ TIMEWARP, TIME LAPSE) 
Η HERO9 Black καταγράφει βίντεο TimeWarp και Time Lapse σε τέσσερις 
αναλύσεις:

Άνάλυση Άναλογία εικόνας

4K 16:9

2,7K 4:3

1440p 4:3

1080p 16:9

Για να μάθετε περισσότερα, βλ.:
• Ανάλυση βίντεο (σελίδα 144)
• Αναλογία εικόνας (σελίδα 128)

TIME LAPSE INTERVAL (ΔΙΆΣΤΗΜΆ TIME LAPSE)
Η επιλογή Interval (Διάστημα) ορίζει τη συχνότητα καταγραφής βίντεο στη 
λειτουργία Time Lapse Video (Βίντεο παρέλευσης χρόνου) και Time Lapse 
Photo (Φωτογραφία παρέλευσης χρόνου). 
Τα διαθέσιμα διαστήματα είναι 0,5 (προεπιλογή), 1, 2, 5, 10 και 30 
δευτερόλεπτα, 1, 2, 5 και 30 λεπτά και 1 ώρα. 

Διάστημα Παραδείγματα

0,5-2 δευτερόλεπτα Σέρφινγκ, ποδηλασία ή άλλα αθλήματα.

2 δευτερόλεπτα Πολυσύχναστη γωνιά του δρόμου.

5-10 δευτερόλεπτα Σύννεφα ή υπαίθριες σκηνές με μεγάλη διάρκεια.

10 δευτερόλεπτα - 
1 λεπτό

Έργα τέχνης ή άλλες δραστηριότητες μεγάλης 
διάρκειας.

1 λεπτό - 1 ώρα Κατασκευές ή άλλες δραστηριότητες που 
διεξάγονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Τεχνικές προδιαγραφές: Παρέλευση χρόνου

Time Lapse Video Recording Time (Χρόνος εγγραφής Βίντεο 
παρέλευσης χρόνου) 
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να προσδιορίσετε τη διάρκεια 
των βίντεο.  

Διάστημα Χρόνος εγγραφής Διάρκεια βίντεο

0,5 δευτερόλεπτo 5 λεπτά 20 δευτερόλεπτα

1 δευτερόλεπτo 5 λεπτά 10 δευτερόλεπτα

2 δευτερόλεπτα 10 λεπτά 10 δευτερόλεπτα

5 δευτερόλεπτα 1 ώρα 20 δευτερόλεπτα

10 δευτερόλεπτα 1 ώρα 10 δευτερόλεπτα

30 δευτερόλεπτα 5 ώρες 20 δευτερόλεπτα

1 λεπτό 5 ώρες 10 δευτερόλεπτα

2 λεπτά 5 ώρες 5 δευτερόλεπτα

5 λεπτά 10 ώρες 4 δευτερόλεπτα

30 λεπτά 1 εβδομάδα 10 δευτερόλεπτα

1 ώρα 1 εβδομάδα 5 δευτερόλεπτα

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Για βέλτιστα αποτελέσματα, τοποθετήστε την κάμερα 
σε τρίποδο ή σε μια σταθερή επιφάνεια, όπου δεν θα ταλαντεύεται ούτε 
θα δονείται. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία TimeWarp video (Βίντεο 
TimeWarp) γιακαταγραφή βίντεο time lapse, όταν βρίσκεστε σε κίνηση. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Παρέλευση χρόνου

NIGHT LAPSE INTERVAL (ΔΙΆΣΤΗΜΆ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΆΡΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ) 
Επιλέξτε πόσο συχνά θα πραγματοποιεί λήψη η GoPro στη λειτουργία Night 
Lapse (Νυχτερινή παρέλευση χρόνου). Τα διαστήματα της λειτουργίας 
Night Lapse (Νυχτερινή παρέλευση χρόνου) είναι Auto (Αυτόματο), 4, 5, 10, 
15, 20 και 30 δευτερόλεπτα, καθώς και 1, 2, 5, 30 και 60 λεπτά. 

Η επιλογή Auto (Αυτόματο) (προεπιλογή) συγχρονίζει το Interval (Διάστημα) 
με τη ρύθμιση Shutter (Κλείστρο). Αν η ταχύτητα κλείστρου έχει οριστεί σε 
10 δευτερόλεπτα και το Interval (Διάστημα) έχει οριστεί σε Auto (Αυτόματο), 
η κάμερά σας τραβά μια φωτογραφία κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Διάστημα Παραδείγματα

Auto (Αυτόματο)
Εξαιρετική για όλες τις επιλογές έκθεσης 
(πραγματοποιεί λήψη όσο πιο γρήγορα γίνεται, 
ανάλογα με τη ρύθμιση κλείστρου).

4-5 δευτερόλεπτα Βραδινή σκηνή πόλης, φωτισμός δρόμου 
ή σκηνές με κίνηση.

10-15 δευτερόλεπτα Χαμηλός φωτισμός με αργές αλλαγές σκηνής, 
όπως νυχτερινά σύννεφα με φωτεινό φεγγάρι.

20-30 δευτερόλεπτα
Πολύ χαμηλός φωτισμός ή πολύ αργή αλλαγή 
σκηνής, όπως τα αστέρια με ελάχιστο φωτισμό 
περιβάλλοντος ή δρόμου.
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Τεχνικές προδιαγραφές: Protune

Η λειτουργία Protune ξεκλειδώνει τις πλήρεις δημιουργικές δυνατότητες 
της κάμερας παρέχοντάς σας μη αυτόματο έλεγχο σύνθετων ρυθμίσεων, 
όπως Color (Χρώμα), White Balance (Ισορροπία λευκού), και Shutter 
Speed (Ταχύτητα κλείστρου). Είναι συμβατή με επαγγελματικά εργαλεία 
διόρθωσης χρώματος και άλλο λογισμικό επεξεργασίας.

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία που πρέπει να έχετε υπόψη σας:
• Το Protune είναι διαθέσιμο για όλες τις λειτουργίες, εκτός από την 

επιλογή Looping (Επαναληπτική) και LiveBurst. Προχωρήστε προς 
τα κάτω στο μενού ρυθμίσεων, για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις της 
λειτουργίας Protune. 

• Ορισμένες ρυθμίσεις της λειτουργίας Protune δεν είναι διαθέσιμες 
όταν χρησιμοποιείτε Έλεγχο έκθεσης. 

• Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις του Protune σε μία προεπιλογή ισχύουν 
μόνο για τη συγκεκριμένη προεπιλογή. Για παράδειγμα, η αλλαγή 
του στοιχείου White Balance (Ισορροπία λευκού) για τη λειτουργία 
Time Lapse δεν επηρεάζει το στοιχείο White Balance (Ισορροπία 
λευκού) για τις φωτογραφίες Burst (Ριπή).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της 
λειτουργίας Protune στις προεπιλεγμένες τιμές τους πατώντας το  
στο μενού ρυθμίσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές: Protune

ΡΥΘΜΟΣ BIT 
Ο ρυθμός bit προσδιορίζει την ποσότητα των δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την εγγραφή βίντεο στη διάρκεια ενός δευτερολέπτου. 
Η Hero8 Black σάς επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε υψηλό ή χαμηλό ρυθμό. 

Ρυθμός bit Περιγραφή

Low (Χαμηλός) 
(προεπιλογή)

Χρησιμοποιήστε χαμηλότερο ρυθμό bit για 
ελαχιστοποίηση του μεγέθους των αρχείων.

High (Υψηλός) Χρησιμοποιήστε υψηλότερο ρυθμό bit έως 100 Mbps 
(βίντεο 4K και 2,7K) για βέλτιστη ποιότητα εικόνας. 

COLOR (ΧΡΩΜΆ) 
Η επιλογή Color (Χρώμα) σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε το προφίλ 
χρώματος των βίντεο ή των φωτογραφιών σας. Ελέγξτε διαδοχικά τις 
επιλογές για να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση κάθε ρύθμισης και 
έπειτα πατήστε εκείνη που θέλετε. 

Ρύθμιση χρώματος Περιγραφή

GoPro Color (Χρώμα 
GoPro) (προεπιλογή)

Καταγράφει φωτογραφίες και βίντεο με το κλασικό, 
διορθωμένο ως προς το χρώμα προφίλ GoPro.

Flat (Επίπεδο)

Παρέχει ένα ουδέτερο προφίλ χρώματος, το 
οποίο μπορεί να διορθωθεί ως προς το χρώμα, 
ώστε να αντιστοιχίζεται καλύτερα με πλάνα που 
έχουν ληφθεί με άλλον εξοπλισμό προσφέροντας 
μεγαλύτερη ευελιξία κατά το post-production. 
Λόγω του μεγάλου μήκους της καμπύλης της, η 
επιλογή Flat (Επίπεδο) καταγράφει περισσότερες 
λεπτομέρειες σε σκιές και φωτεινά σημεία.
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Τεχνικές προδιαγραφές: Protune

WHITE BALANCE (ΙΣΟΡΡΟΠΙΆ ΛΕΥΚΟΥ) 
Η επιλογή White Balance (Ισορροπία λευκού) σάς επιτρέπει να 
προσαρμόζετε τη θερμοκρασία χρώματος βίντεο και φωτογραφιών, για 
να βελτιστοποιήσετε ως προς τις συνθήκες ψυχρού ή θερμού φωτισμού. 
Ελέγξτε διαδοχικά τις επιλογές για να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση 
κάθε ρύθμισης και έπειτα πατήστε εκείνη που θέλετε. 
Οι επιλογές για αυτήν τη ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματη) (προεπιλογή), 
2300K, 2800K, 3200K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K, 6000K, 6500K και 
Native (Εγγενής). Χαμηλότερες τιμές δίνουν πιο ζεστούς τόνους.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη ρύθμιση Auto (Αυτόματο) για να 
επιτρέψετε στην GoPro να ορίσει για εσάς την επιλογή White Balance 
(Ισορροπία λευκού) ή να επιλέξετε τη ρύθμιση Native (Εγγενής) για 
να δημιουργήσετε ένα ελάχιστα διορθωμένο ως προς το χρώμα αρχείο, 
το οποίο επιτρέπει πιο ακριβείς προσαρμογές κατά το post-production.ISO 

MINIMUM/MAXIMUM (ΜΕΓΙΣΤΟ/ΕΛΆΧΙΣΤΟ ISO) 
Οι επιλογές ISO Minimum (Ελάχιστο ISO) και ISO Maximum (Μέγιστο ISO) 
σάς επιτρέπουν να ορίσετε ένα εύρος για την ευαισθησία της κάμερας στο 
φως και στον θόρυβο εικόνας. Ο θόρυβος εικόνας αναφέρεται στον βαθμό 
κόκκου στην εικόνα.

Σε χαμηλό φωτισμό, υψηλότερες τιμές ISO δίνουν φωτεινότερες εικόνες, 
αλλά με περισσότερο θόρυβο εικόνας. Χαμηλότερες τιμές έχουν ως 
αποτέλεσμα πιο σκοτεινές εικόνες με λιγότερο θόρυβο εικόνας. Ελέγξτε 
διαδοχικά τις επιλογές για να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση κάθε 
ρύθμισης και έπειτα πατήστε εκείνη που θέλετε. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Protune

Η προεπιλογή για την παράμετρο ISO Maximum (Μέγιστο ISO) είναι 3200 
για βίντεο και 3200 για φωτογραφίες. Η προεπιλογή για την παράμετρο 
ISO Minimum (Ελάχιστο ISO) είναι 100.

Προσοχή: Για τις λειτουργίες Video (Βίντεο) και Photo (Φωτογραφία), 
η συμπεριφορά της παραμέτρου ISO εξαρτάται από τη ρύθμιση Protune 
Shutter (Κλείστρο Protune). Η παράμετρος ISO Maximum (Μέγιστο ISO) 
που επιλέγετε χρησιμοποιείται ως η μέγιστη τιμή ISO. Η τιμή ISO που 
εφαρμόζεται μπορεί να είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Για να κλειδώσετε τη ρύθμιση ISO σε συγκεκριμένη 
τιμή, ορίστε τις παραμέτρους ISO Minimum (Ελάχιστο ISO) και ISO 
Maximum (Μέγιστο ISO) στην ίδια τιμή.

SHUTTER (ΚΛΕΙΣΤΡΟ) 
Η ρύθμιση Protune Shutter (Κλείστρο Protune) ισχύει μόνο στις λειτουργίες 
Video (Βίντεο), Photo (Φωτογραφία) και LiveBurst. Αυτή η ρύθμιση καθορίζει 
το χρονικό διάστημα για το οποίο παραμένει ανοιχτό το κλείστρο. Ελέγξτε 
διαδοχικά τις επιλογές για να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση κάθε 
ρύθμισης και έπειτα πατήστε εκείνη που θέλετε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση 
είναι Auto (Αυτόματο).

Για τη λειτουργία Photo (Φωτογραφία), οι επιλογές είναι Auto (Αυτόματο), 
1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 και 1/2000 δευτερολέπτου.

Για τη λειτουργία Video (Βίντεο), οι επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση 
fps, όπως φαίνεται παρακάτω.

Πιο σκούρα εικόνα 
Μικρότερος θόρυβος εικόνας

Πιο φωτεινή εικόνα 
Μεγαλύτερος θόρυβος 

εικόνας

100 200 400 800 1600 3200 6400
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Τεχνικές προδιαγραφές: Protune

Κλείστρο Παράδειγμα 1:  
1080p30

Παράδειγμα 2:  
1080p60

Auto (Αυτόματο) Auto (Αυτόματο) Auto (Αυτόματο)

1/fps 1/30 sec (δευτ.) 1/60 sec (δευτ.)

1/(2xfps) 1/60 sec (δευτ.) 1/120 sec (δευτ.)

1/(4xfps) 1/120 sec (δευτ.) 1/240 sec (δευτ.)

1/(8xfps) 1/240 sec (δευτ.) 1/480 sec (δευτ.)

1/(16xfps) 1/480 sec (δευτ.) 1/960 sec (δευτ.)

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Για να μειώσετε το ποσοστό θολώματος στα βίντεο 
και τις φωτογραφίες όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση Shutter (Κλείστρο), 
τοποθετήστε την κάμερα σε τρίποδο ή σε άλλη σταθερή επιφάνεια όπου 
δεν θα ταλαντεύεται ούτε θα δονείται.

EXPOSURE VALUE COMPENSATION (EV COMP) [ΆΝΤΙΣΤΆΘΜΙΣΗ ΤΙΜΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ (EV COMP)] 
Η λειτουργία Exposure Value Compensation (Αντιστάθμιση τιμής έκθεσης) 
επηρεάζει τη φωτεινότητα των φωτογραφιών και των βίντεο. Η προσαρμογή 
αυτής της ρύθμισης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας κατά τη 
λήψη σε σκηνές με έντονη αντίθεση ως προς τις συνθήκες φωτισμού. 

Οι επιλογές για αυτήν τη ρύθμιση κυμαίνονται από το -2,0 έως το +2,0. 
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Protune

Μετακινηθείτε στις επιλογές στη δεξιά πλευρά της οθόνης EV Comp 
(Αντιστάθμιση τιμής έκθεσης), για να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση 
κάθε ρύθμισης και στη συνέχεια, πατήστε εκείνη που θέλετε. Οι 
υψηλότερες τιμές έχουν ως αποτέλεσμα πιο φωτεινές εικόνες. 

Προσοχή: Για Video (Βίντεο), είναι διαθέσιμη μόνο αν το Shutter (Κλείστρο) 
έχει ρυθμιστεί σε Auto (Αυτόματο). 

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την έκθεση με βάση μια συγκεκριμένη 
περιοχή της σκηνής. Για να μάθετε περισσότερα, βλ. Έλεγχος έκθεσης 
(σελίδα 79).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Το EV Comp (Αντιστάθμιση τιμής έκθεσης) προσαρμόζει 
τη φωτεινότητα στο πλαίσιο της υπάρχουσας ρύθμιση ISO. Αν η φωτεινότητα 
έχει ήδη φθάσει στη ρύθμιση ISO σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού, 
το EV Comp (Αντιστάθμιση τιμής έκθεσης) δεν έχει καμία επίδραση. Για να 
συνεχίσετε να αυξάνετε τη φωτεινότητα, επιλέξτε υψηλότερη τιμή ISO.
SHARPNESS (ΕΥΚΡΙΝΕΙΆ) 
Η Sharpness (Ευκρίνεια) ελέγχει την ποιότητα των λεπτομερειών που 
καταγράφονται στα πλάνα βίντεο ή στις φωτογραφίες σας. Οι επιλογές 
γι' αυτήν τη ρύθμιση είναι High (Υψηλή) (προεπιλογή), Medium (Μεσαία) 
και Low (Χαμηλή). 

Ελέγξτε διαδοχικά τις επιλογές για να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση 
κάθε ρύθμισης και έπειτα πατήστε εκείνη που θέλετε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ PRO: Αν σκοπεύετε να αυξήσετε την ευκρίνεια στη διάρκεια 
της επεξεργασίας, επιλέξτε Low (Χαμηλή) για αυτήν τη ρύθμιση.
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Τεχνικές προδιαγραφές: Protune

RAW AUDIO (ΗΧΟΣ RAW) 
Με αυτήν τη ρύθμιση δημιουργείται ένα ξεχωριστό αρχείο .wav για το 
βίντεο, επιπλέον του τυπικού αρχείου ήχου .mp4. Μπορείτε να επιλέξετε 
το επίπεδο επεξεργασίας που θέλετε να εφαρμόσετε στο αρχείο ήχου RAW. 

Ρύθμιση RAW Περιγραφή

Off (Απενεργοποίηση) 
(προεπιλογή) Δεν δημιουργείται ξεχωριστό αρχείο .wav.

Χαμηλή
Εφαρμόζει ελάχιστη επεξεργασία. Ιδανική 
επιλογή αν θέλετε να κάνετε επεξεργασία ήχου 
κατά το post-production.

Med (Μεσαία)

Εφαρμόζει μέτρια επεξεργασία με βάση τη 
ρύθμιση Wind-Noise Reduction (Μείωση 
θορύβου ανέμου). Ιδανική επιλογή αν θέλετε 
να εφαρμόσετε τη δική σας απολαβή. 

Υψηλός

Εφαρμόζει πλήρη επεξεργασία ήχου (αυτόματη 
απολαβή και Wind-Noise Reduction) (Μείωση 
θορύβου ανέμου). Ιδανική επιλογή αν θέλετε 
επεξεργασμένο ήχο χωρίς κωδικοποίηση AAC. 

Τοποθετήστε την κάρτα SD σε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών για να έχετε 
πρόσβαση στα αρχεία .wav από τον υπολογιστή σας. Αποθηκεύονται με το 
ίδιο όνομα και στην ίδια θέση όπως τα αρχεία .mp4. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Protune

WIND-NOISE REDUCTION (ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΆΝΕΜΟΥ) 
Η HERO9 Black χρησιμοποιεί τρία μικρόφωνα για την καταγραφή ήχου κατά 
την εγγραφή βίντεο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο χρήσης τους με 
βάση τις συνθήκες που επικρατούν στο σημείο εγγραφής και τον τύπο του 
ήχου που θέλετε στο τελικό βίντεο.

Ρύθμιση Περιγραφή

Auto (Αυτόματο) 
(προεπιλογή)

Φιλτράρει αυτόματα και αφαιρεί τον υπερβολικό 
θόρυβο από τον άνεμο (και το νερό). 

On (Ενεργοποίηση)
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να 
φιλτράρετε τον θόρυβο από τον άνεμο ή όταν 
η GoPro είναι τοποθετημένη σε κινούμενο όχημα. 

Off (Απενεργοποίηση)
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν ο άνεμος 
δεν επηρεάζει την ποιότητα του ήχου και θέλετε 
η GoPro να κάνει στερεοφωνική εγγραφή ήχου.
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Η GoPro επικεντρώνεται στην παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών.  
Για να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη πελατών GoPro, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση gopro.com/help.

Τα GoPro, HERO και τα αντίστοιχα λογότυπά τους είναι εμπορικά σήματα 
ή σήματα κατατεθέντα της GoPro, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε 
άλλες χώρες. © 2020 GoPro, Inc. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. 
Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3025 Clearview, San Mateo 
CA 94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

Υποστήριξη πελατών

Εμπορικά σήματα

Για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των πιστοποιήσεων της χώρας, ανατρέξτε 
στις Σημαντικές Οδηγίες Προϊόντος + Ασφάλειας που περιλαμβάνονται 
στη συσκευασία της κάμεράς σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
gopro.com/help.

REVA

Κανονιστικές πληροφορίες

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

