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„HERO9 Black“ – normatyvinis modelio numeris SPBL1

Susipažinkite su „HERO9 Black“

Susipažinkite su „HERO9 Black“

1
2

4

9

3

11

4

10

12

5
6

9

7

13

14

8
15

1. Užrakto mygtukas
2. Durelės
3. Durelių užraktas
4. Būsenos lemputė
5. Front Screen

6. „microSD“ kortelės lizdas
7. Baterija
8. USB-C prievadas
9. Mikrofonas
10. Išimamas objektyvas

11. Režimo mygtukas

13. Garsiakalbis

12. Mikrofono sausintuvas
(Skirta vandeniui surinkti.
Tai ne durelės / užraktas.
Nebandykite atidaryti.)

14. Jutiklinis ekranas
15. Besilankstantys pirštai

Sužinokite, kaip naudoti priedus, kuriuos gavote su „GoPro“. Žr.
„GoPro“ tvirtinimas (110 p.).
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Kameros nustatymas

„MICROSD“ KORTELĖS
Jūsų vaizdo įrašams ir nuotraukoms įrašyti reikalinga „microSD“ kortelė
(parduodama atskirai). Naudokite firminę kortelę, kuri atitinka šiuos
reikalavimus:

ĮKRAUNAMOJI BATERIJA
Norėdami užtikrinti geriausią naujosios „GoPro“ kameros veikimo
kokybę, naudokite „GoPro“ įkraunamąją bateriją („HERO9 Black“).

• „microSD“, „microSDHC“ arba „microSDXC“,
• 10 klasė arba UHS-I klasifikacija,
• iki 256 GB talpa.
Rekomenduojamų „microSD“ kortelių sąrašą rasite svetainėje gopro.
com/microsdcards.
Atkreipkite dėmesį. Prieš imdami SD kortelę pasirūpinkite, kad rankos
būtų švarios ir sausos. Peržiūrėkite gamintojo rekomendacijas, kad
sužinotumėte jūsų kortelei tinkamą temperatūros intervalą ir kitą svarbią
informaciją.
PROFESIONALO PATARIMAS. SD kortelę reguliariai performatuokite,
kad užtikrintumėte gerą jos būklę. Taip bus panaikinti visi joje esantys
medijos failai, tad būtinai juos prieš tai išsisaugokite.

PROFESIONALO PATARIMAS. Galite lengvai patikrinti baterijos būklę ir
įsitikinti, kad naudojate tinkamą bateriją.
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > About > Battery Info“
(Nuostatos > Apie > Baterijos informacija)
ĮSPĖJIMAS. Nors ne „GoPro“ baterijos gali tilpti į jūsų „HERO9
Black“, jos ribos veikimo kokybę. Kameros veikimo kokybė
naudojant bet kurią kitą bateriją neužtikrinama.

Daugiau informacijos apie baterijos saugą ir naudojimą rasite Informacija
apie bateriją (118 p.).

1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > Reset > Format SD
Card“ (Nuostatos > Nustatyti iš naujo > Formatuoti SD kortelę).
Kaip įrašyti vaizdo įrašus ir nuotraukas, žr. Medijos failų perkėlimas
(92 p.).
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Kameros nustatymas
„MICROSD“ KORTELĖ IR BATERIJOS NUSTATYMAS

Kameros nustatymas
3. Įdėkite bateriją.

1. Atrakinkite durelių užraktą ir atverkite dureles.

2. Kai baterija išimta, į išjungtos kameros kortelės lizdą SD kortelę
kiškite taip, kad jos etiketė būtų nusukta į baterijos skyrelį.

4. Naudodami pridedamą USB-C laidą, prijunkite kamerą prie USB
kroviklio arba kompiuterio.

Kortelę išimsite stumtelėję ją nagu gilyn į lizdą.

Baterija visiškai kraunama per maždaug 3 valandas. Įkrovus
kameros būsenos lemputė išsijungs. Norėdami sužinoti daugiau, žr.
Informacija apie bateriją (118 p.).
PROFESIONALO PATARIMAS. Jeigu norite įkrauti greičiau, naudokite
kroviklį „GoPro Supercharger“ (parduodamas atskirai).
10
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Kameros nustatymas
5. Kai bus baigta krauti, atjunkite laidą ir uždarykite dureles. Prieš
naudodami kamerą būtinai įsitikinkite, kad durelių užraktas yra
uždarytas ir užrakintas.

Kameros nustatymas
KAMEROS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIMAS
Jei norite naudotis naujausiomis funkcijomis ir užtikrinti
geriausią „GoPro“ veikimą, pasirūpinkite, kad joje būtų naujausia
programinė įranga.
Naujinimas su programėle „GoPro“
1. Programėlę atsisiųskite iš „Apple App Store“ arba „Google Play“.
2. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais programėlės nurodymais,
sujunkite kamerą su savo mobiliuoju įrenginiu. Jei bus nauja kameros
programinės įrangos versija, programėlė nurodys, kaip ją įdiegti.
Neautomatinis naujinimas
1. Eikite į svetainę gopro.com/update.
2. Iš kamerų sąrašo pasirinkite „HERO9 Black“.

ĮSPĖJIMAS. Jūsų kameros durelės nuimamos. Įsitikinkite, kad
durelės užrakintos, tvirtai uždarytos.

3. Pasirinkite „Update your camera manually“ (Kameros naujinimas
rankiniu būdu) ir vykdykite instrukcijas.
PROFESIONALO PATARIMAS. Nežinote kameroje naudojamos
programinės įrangos versijos? Štai kaip galite sužinoti.
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite Preferences > About > Camera Info
(Nuostatos > Apie > Kameros informacija).
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Pažinkite savo „GoPro“

ĮJUNGIMAS
Paspauskite režimo mygtuką
įjungtumėte.

NAUJAS PRIEKINIS EKRANAS

, kad kamerą „HERO9 Black“

„HERO9 Black“ naujame priekiniame ekrane rodomas tiesioginis
objektyvo vaizdas. Todėl galima lengvai fiksuoti puikius kadrus.
1

IŠJUNGIMAS
Paspauskite režimo mygtuką
kad išjungtumėte.

ir palaikykite nuspaustą tris sekundes,

100% 1H:14

3

100%

Standard

1080 | 60 | W

2

4

1. Likusi filmavimo trukmė / likęs nuotraukų skaičius
2. Baterijos būsena
3. Dabartinis režimas (vaizdo įrašų, nuotraukų ar fiksavimo intervalais)
4. Vaizdo fiksavimo nuostatos

3s
ĮSPĖJIMAS. Būkite atsargūs naudodami „GoPro“ ir jos
laikiklius bei priedus. Visada stebėkite aplinką, kad
nesusižeistumėte patys ir nesužalotumėte kitų asmenų.
Laikykitės visų vietos teisės aktų, taip pat dėl privatumo,
pagal kuriuos tam tikrose vietose filmuoti gali būti
draudžiama.
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Pažinkite savo „GoPro“

Ekrano parinktys

GALINIO JUTIKLINIO EKRANO NAUDOJIMAS

Priekiniame ekrane yra lengvai keičiamos keturios ekrano parinktys.
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Bakstelėkite,

kad pasiektumėte priekinio ekrano nuostatas.

Bakstelėkite
Pasirinkite elementą, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte.

3. Bakstelėkite norimos nuostatos piktogramą.
Nuostata

Aprašas

Visas ekranas

Rodoma tiesioginė peržiūra visame ekrane.
Ekrane rodomas vaizdas apkarpomas, tačiau jis
bus užfiksuotas neapkarpytas.

Tikrasis ekranas

Rodoma tiesioginė peržiūra iš objektyvo
neapkarpant.

Tik būsena

Rodo kameros būseną be tiesioginės peržiūros
iš objektyvo.

Ekranas išjungiamas. Šią nuostatą naudokite
tamsioje aplinkoje, kur šviesa iš ekrano gali
Ekranas išjungtas
trikdyti kadrą. Ši nuostata taip pat didina
baterijos eksploatavimo trukmę.

Braukite į kairę arba į dešinę
Perjungiamas vaizdo įrašų režimas, fotorežimas ir
fiksavimo intervalais režimas.

Braukite žemyn nuo ekrano krašto
Atidaromas valdymo skydelis, kai kamera yra
gulsčioje padėtyje.

Braukite aukštyn nuo ekrano krašto
Pamatysite paskutinę užfiksuotą nuotrauką ar
vaizdo įrašą bei pateksite į medijos galeriją.

Paspauskite ir palaikykite vaizdo fiksavimo ekraną
Galite įjungti ir reguliuoti ekspozicijos valdymą.
PROFESIONALO PATARIMAS. Bakstelėdami galinį ekraną galite
paslėpti kameros būsenos informaciją ir piktogramas priekiniame ir
galiniame ekrane. Jei norite sugrąžinti, vėl bakstelėkite ekraną arba
paspauskite mygtuką.
16
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Pažinkite savo „GoPro“

VAIZDO FIKSAVIMO REŽIMAI
Jūsų „GoPro“ turi tris pagrindinius vaizdo fiksavimo režimus.

VAIZDO FIKSAVIMAS
1. Tiesiog paspauskite užrakto mygtuką

ir pradėsite įrašymą.

VIDEO

Galinis jutiklinis ekranas braukdami kairėn ar dešinėn įjunkite norimą
režimą.

2. Paspauskite užrakto mygtuką
dar kartą, kad įrašymą
sustabdytumėte (tik vaizdo įrašus, fiksavimą intervalais ir tiesioginį
vaizdo transliavimą).

„Video“ (Vaizdo įrašai)
„Standard“ (Standartinis), „Activity“ (Veiklos), „Cinematic“ (Kino), „SloMo“ (Sulėtinto vaizdo) režimai.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. Vaizdo įrašų filmavimas (51 p.).
„Photo“ (Fotorežimas)
Photo (Fotorežimas), „LiveBurst“ (Tiesioginės serijos), „Burst“ (Serijos) ir
„Night“ (Nakties) režimai.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. Fotografavimas (60 p.).
„Time Lapse“ (Fiksavimas intervalais)
„TimeWarp“, „Time Lapse“ (Fiksavimo intervalais), „Night Lapse“
(Naktinio fiksavimo intervalais) režimai.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. Fiksavimas intervalais (69 p.).
PROFESIONALO PATARIMAS. Įjungę kamerą, režimus perjungsite
spausdami režimo mygtuką
.
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JUTIKLINIS EKRANAS
Galiniame jutikliniame ekrane galite pasiekti kameros vaizdo
fiksavimo nuostatas.

REŽIMŲ KEITIMAS
Kiekvienas fiksavimo režimas turi jau paruoštus režimus, dėl kurių lengva
grįžti prie jūsų kadrui tinkamiausio režimo ir nuostatų.

1
2

1. Bakstelėkite fiksavimo nuostatas.
9H:59 100%

100%

5

9H:59 100%

100%

3
Standard

1080 | 60 | W

4
1. Dabartinis režimas (vaizdo įrašų, nuotraukų ar fiksavimo intervalais)
2. Likusi filmavimo trukmė / likęs nuotraukų skaičius
3. Tinkinami šaukiniai ekrane

Standard

1080 | 60 | W

2. Bakstelėkite norimą režimą. Visos režimo nuostatos bus užfiksuotos
kameroje ir paruoštos naudoti.
VIDEO

4. Vaizdo fiksavimo nuostatos
5. Baterijos būsena
Atkreipkite dėmesį. Vaizdo fiksavimo nuostatos nepasiekiamos,
kai „GoPro“ įjungiama fiksuoti vaizdą stačiai. Nepamirškite norimas
nuostatas pasirinkti prieš pasukdami kamerą.

Standard

1080 | 60 | Wide

Activity

2.7K | 60 | SuperView

Cinematic
4K | 30 | L+

PROFESIONALO PATARIMAS. Paspauskite režimo mygtuką,
greitai grįžtumėte į šį ekraną iš beveik bet kurios vietos.
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REŽIMŲ TINKINIMAS
Galite pakeisti režimų nuostatas vos keliais bakstelėjimais.
1. Kai kamera nustatyta fiksuoti vaizdą horizontalioje padėtyje,
bakstelėkite
šalia režimo, kurį norite pakoreguoti.

Instrukcijos ekrane pateiks jums galimus pasirinkimus.
LENS
Wide (16-34mm)
Wide field of view.

VIDEO
Standard

1080 | 60 | Wide

Activity

2.7K | 60 | SuperView

Norėdami gauti išsamios informacijos apie nuostatas žr. Techninės
specifikacijos (nuo 123 p.).

Cinematic
4K | 30 | L+

3. Slinkite žemyn, norėdami matyti daugiau papildomų nuostatų.
Off

2. Bakstelėkite nuostatą, kurią norite pakeisti.
STANDARD

Off

1.0x

PROTUNE

RES | FPS

Lens

HyperSmooth

Bit Rate

Shutter

EV Comp

1080 | 60

Wide

High

Standard

Auto

0

Scheduled
Capture

Duration

HindSight

White Balance

ISO Min

ISO Max

Off

No Limit

Off

Auto

100

1600

Timer

Zoom

Sharpness

Color

RAW Audio

High

GoPro

O

1.0x

PROTUNE
Bit Rate

Shutter

EV Comp

Standard

Auto

0

White Balance

ISO Min

ISO Max

22

Detaliau apie visas papildomas nuostatas žr.
„Protune“ (nuo 146 p.).

Wind

Media Mod

Auto

Camera Mics

O

SHORTCUTS
Lower Left

23
Lower Right

Upper Left

Pažinkite savo „GoPro“

Pažinkite savo „GoPro“

4. Bakstelėkite , kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į
numatytųjų nustatymų ekraną.

PRADINIŲ REŽIMŲ NUOSTATŲ ATKŪRIMAS
Bet kada galite atkurti pradines režimų nuostatas.
1. Bakstelėkite

STANDARD

.
VIDEO

RES | FPS

Lens

HyperSmooth

1080 | 60

Wide

High

Scheduled
Capture

Duration

HindSight

Off

No Limit

Off

Standard

1080 | 60 | Wide

Activity

2.7K | 60 | SuperView

Cinematic
4K | 30 | L+

Timer
anksto

Zoom
įdiegtų
režimų

Atkreipkite dėmesį. Iš
pašalinti negalite, tačiau
1.0x Taip pat galite kurti savo
galite juos tinkinti pagalO savo poreikius.
tinkintus režimus.
PROTUNE

Norėdami sužinoti daugiau, žr. Savo režimų kūrimas (27 p.).
Bit Rate

Shutter

EV Comp

White Balance

ISO Min

ISO Max

Auto

100

1600

Sharpness

Color

RAW Audio

High

GoPro

PROFESIONALO PATARIMAS.
Vaizdo
Standard
Auto fiksavimo0ekrane galite paspausti
ir palaikyti fiksavimo nuostatas ir greitai patekti į nuostatų meniu.

Wind

Media Mod

Auto

Camera Mics

O

2. Bakstelėkite

.
MANAGE
Standard

1080 | 60 | Wide

Activity

2.7K | 60 | SuperView

Cinematic
4K | 30 | L+

Settings
3. Bakstelėkite „Done“ (Atlikta).

Atkreipkite dėmesį. Taip pat galite slinkti į nuostatų sąrašo pabaigą ir
bakstelėti „Restore“ (Atkurti).

SHORTCUTS

24

Lower Left

Lower Right

Upper Left

Lens

Zoom

Slo-Mo
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„GoPro“ tinkinimas

NARŠYMAS MYGTUKAIS
Nors jūsų „GoPro“ yra atspari vandeniui, po vandeniu jutiklinis ekranas
neveiks. Priekiniame ekrane mygtukais pakeiskite režimą.

SAVO REŽIMŲ KŪRIMAS

1. Įjungę kamerą laikykite nuspaustą režimo mygtuką
ir
nuspauskite užrakto mygtuką
. Priekiniame ekrane bus
parodytas meniu.
2. Spausdami režimo mygtuką slinkite per režimus.

Dienai kalnuose idealiai tinkančios vaizdo fiksavimo nuostatos gali
nebūti tinkamiausios filmuojant patalpoje. Pačių susikurti režimai leis
jums parinkti ir išsaugoti nuostatas abiem situacijoms, todėl greitai
galėsite pasirinkti vieną ar kitą.
1. Bakstelėkite fiksavimo nuostatas, tada slinkite iki režimų sąrašo
pabaigos ir bakstelėkite
.

3. Režimą pasirinkite užrakto mygtuku.

Activity

2.7K | 60 | SuperView

Atkreipkite dėmesį. Valdymo skydelis ir medijos galerija naršant
mygtukais nepasiekiami.

Cinematic
4K | 30 | L+

Slo-Mo

1080 | 240 | Wide

2. Pasirinkite režimą.
MODE
Video
Record stunning videos
in resolutions up to 5K.

26
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Bakstelėkite keistiną nuostatą.

CHOOSE SETTINGS

CHOOSE SETTINGS
Mode

RES | FPS

Lens

Video

1080 | 60

Wide

HyperSmooth

Scheduled
Capture

Duration

High

Off

No Limit

Instrukcijos ekrane
pateiks jums
galimus pasirinkimus.
Išsamiau apie
HindSight
Timer
Zoom
visas nuostatas žr. Techninės
specifikacijos
(nuo 123 p.).
O
O
1.0x

Bit Rate

PROTUNE
Standard
Bit Rate
White Balance

Standard
Auto

White Balance
Sharpness

Auto
išsamią
High

Off

1.0x

Shutter

EV Comp

Auto

0

Shutter
ISO Min

EV Comp
ISO Max

Auto
100

ISO Min
Color

100
informaciją
GoPro apie

Norėdami gauti
nuostatų, žr. „Protune“ (nuo 146 p.).
4. Baigę

28

Sharpness
bakstelėkite.
Wind

Color
Media Mod

High
Auto

GoPro
Camera Mics

Wind

Media Mod

1600
daugiau
O

RAW Audio

O

Scheduled
Capture

Duration

High

Off

No Limit

O

O

1.0x

NAME PRESET
PROTUNE

Custom

Bit Rate

Shutter

EV Comp

Standard

Auto

0

Air

6. Bakstelėkite

White Balance

ISO Min

ISO Max

Auto

100

1600

, kai baigsite.
Sharpness

papildomų

Epic
Indoor

Color

RAW Audio

Loopingpakoreguoti. Bakstelėkite
Išbandžius režimus juos
gali reikėtiGoPro
detaliai
High
O
prie režimo ir jį pakoreguokite.
Motor

Wind

Auto

Media Mod

CameraMounted
Mics

Outdoor

Camera Mics

Lower Left

Lower Right

Upper Left

Zoom

Slo-Mo

Lower Right

Upper Left

Lower Left

HyperSmooth

SHORTCUTS

SHORTCUTS
Auto

SHORTCUTS
Lens

Lens

Wide

Bike

0
1600

ISO Max
RAW Audio

RES | FPS

1080 | 60

HindSightir suteikite
Timersavo režimui
Zoompavadinimą.
5. Pasirinkite piktogramą

3. Slinkite žemyn, norėdami matyti daugiau papildomų nuostatų.
PROTUNE
Off

Mode

Video

POV

Lower Left

Lower Right

Upper Left

Lens

Zoom

Slo-Mo

Selfie
Skate

Upper Right

HyperSmooth

Snow
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REŽIMO ŠALINIMAS
1. Bakstelėkite
.

REKOMENDUOJAMOS NUOSTATOS
Čia aprašyti keli tinkamiausi režimai ir nuostatos jūsų mėgstamiausiai
veiklai įamžinti. Iš pradžių juos išbandykite, o tuomet eksperimentuokite
ir atraskite jums tinkamas nuostatas.

VIDEO
Custom

1440 | 60 | Wide

Standard

Veikla

Vaizdo įrašai

Ore

• „Time Lapse Photo“
• 4K60, „Wide Lens“
(Fotografavimas
(Plačiakampis objektyvas)
intervalais) (1 sekundės
• 1080p120, „Wide Lens“
intervalas),
(Plačiakampis objektyvas)
1080p120, „Wide Lens“
• 15x „TimeWarp Video“
(„TimeWarp“ vaizdo įrašas) (Plačiakampis objektyvas)
• „ Burst“ (Serija) (30/3
greitis), „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)

Dviratis

• „Time Lapse Photo“
• 2.7K60 4:3, „Wide Lens“
(Fotografavimas
(Plačiakampis objektyvas)
intervalais) (5 sekundžių
• 1440p60, „Wide Lens“
intervalas),
(Plačiakampis objektyvas)
„Wide Lens“ (Plačiakampis
• 15x „TimeWarp Video“
objektyvas)
(„TimeWarp“ vaizdo įrašas)

Patalpoje

• 1440p30, „Wide Lens“
• „Photo“ (Fotorežimas)
(Plačiakampis objektyvas)
arba „Continuous Photo“
(Nepertraukiamas
• 1080p30, „Wide Lens“
fotografavimas), „Wide
(Plačiakampis objektyvas)
Lens“ (Plačiakampis
objektyvas)

1080 | 60 | Wide

Activity

2.7K | 60 | SuperView

2. Bakstelėkite

.
MANAGE
Custom

1440 | 60 | Wide

Standard

1080 | 60 | Wide

Activity

2.7K | 60 | SuperView

Settings
Atkreipkite dėmesį. Taip pat
galite slinkti į nuostatų sąrašo pabaigą ir
bakstelėti „Delete“ (Pašalinti).
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„GoPro“ tinkinimas

Veikla

Vaizdo įrašai

fotorežimas

Motorinės
transporto
priemonės

• 2.7K60 4:3, „Wide Lens“ •
(Plačiakampis objektyvas)
• 1440p60, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
• 15x „TimeWarp Video“
(„TimeWarp“ vaizdo įrašas)

Ant trikojo

• „Time Lapse Photo“
• 5K30, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas) (Fotografavimas intervalais)
(5 sekundžių intervalas),
• 1440p60, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas) „Wide Lens“ (Plačiakampis
objektyvas)
• „Auto TimeWarp Video“
(Automatinis „TimeWarp“
vaizdo įrašas)

Lauke

•
• 5K30, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
• 1440p60, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
• 10x „TimeWarp Video“
(„TimeWarp“ vaizdo įrašas)

Perspektyva* • 1440p60, „Wide Lens“
•
(Plačiakampis objektyvas)
• 1440p120, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
• 15x „TimeWarp Video“
(„TimeWarp“ vaizdo įrašas) •
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„Time Lapse Photo“
(Fotografavimas intervalais)
(5 sekundžių intervalas),
„Wide Lens“ (Plačiakampis
objektyvas)

„Photo“ (Fotorežimas)
arba „Continuous Photo“
(Nepertraukiamas
fotografavimas), „Wide
Lens“ (Plačiakampis
objektyvas)
„Time Lapse Photo“
(Fotografavimas intervalais)
(2 sekundžių intervalas),
„Wide Lens“ (Plačiakampis
objektyvas)
„Burst“ (Serija) (30/3
greitis), „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)

Veikla

Vaizdo įrašai

fotorežimas

Asmenukė

• 4K30 4:3, „Narrow Lens“ • „Photo“ (Fotorežimas),
(Siaurakampis objektyvas) „Narrow Lens“
(Siaurakampis objektyvas),
• 1440p60, „Narrow Lens“
(Siaurakampis objektyvas) „SuperPhoto“,
„Photo Timer“ (Nuotraukų
laikmatis)

Sniegas

•
• 4K60, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
• 1080p120, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
• 15x „TimeWarp Video“
(„TimeWarp“ vaizdo įrašas) •

Kelias

• „Photo“ (Fotorežimas),
• 4K30 4:3, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas) „Wide Lens“ (Plačiakampis
objektyvas)
• 1440p60, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
• 15x „TimeWarp Video“
(„TimeWarp“ vaizdo įrašas)

Kelionės

•
• 5K30, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
• 1440p60, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
• 10x „TimeWarp Video“
(„TimeWarp“ vaizdo įrašas)

„Time Lapse Photo“
(Fotografavimas intervalais)
(1 sekundžių intervalas),
„Wide Lens“ (Plačiakampis
objektyvas)
„Burst“ (Serija) (30/3
greitis), „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)

„Photo“ (Fotorežimas)
arba „Continuous Photo“
(Nepertraukiamas
fotografavimas), „Wide
Lens“ (Plačiakampis
objektyvas)
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„GoPro“ tinkinimas

Veikla

Vaizdo įrašai

fotorežimas

Vanduo

•
• 4K60, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
• 1080p240, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
• 1440p60, „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas) •

„Time Lapse Photo“
(Fotografavimas intervalais)
(2 arba 5 sekundžių
intervalas), „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)
„Burst“ (Serija) (30/6
greitis), „Wide Lens“
(Plačiakampis objektyvas)

ŠAUKINIŲ EKRANE SUASMENINIMAS
Naudojant nuorodas ekrane galima vienu bakstelėjimu pasiekti kameros
vaizdo fiksavimo nuostatas. Kiekvienas režimas turi iš anksto numatytas
nuorodas, tačiau galite jas pakeisti į dažniausiai naudojamas nuostatas.
Netgi galėsite kiekvienam režimui sukurti skirtingus šaukinius.
1. Bakstelėkite

prie režimo, kurį norite pakoreguoti.
VIDEO
Standard

1080 | 60 | Wide

Pirmojo asmens perspektyvos kadrai daromi kamerą pritvirtinant ant kūno ar laikant
rankose tam skirtais priedais ir fotografuojant iš jūsų žiūros taško.
*

Activity

2.7K | 60 | SuperView

Cinematic
4K | 30 | L+

2. Braukite žemyn, kol pasieksite „On-Screen Shortcuts“ (Ekrano
nuorodos).
Wind

Media Mod

Auto

Camera Mics

SHORTCUTS
Lower Left

Lower Right

Upper Left

Lens

Zoom

Slo-Mo

Upper Right

HyperSmooth
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„GoPro“ tinkinimas

3. Bakstelėkite, kur norėtumėte, kad atsirastų nauja nuoroda.
SHORTCUTS
Lower Left

Lower Right

Upper Left

Lens

Zoom

Slo-Mo

Upper Right

HyperSmooth

4. Slinkite per visas galimas nuorodas dešinėje ir pasirinkite
vieną norimą.

5. Bakstelėkite , kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į
numatytųjų nustatymų ekraną.
STANDARD
RES | FPS

Lens

HyperSmooth

1080 | 60

Wide

High

Scheduled
Capture

Duration

HindSight

Off

No Limit

Off

Timer

Zoom

Dabar galite tiesiog bakstelėti nuorodą ir pakeisti nuostatas.
O

1.0x

UPPER RIGHT
HindSight
Set the HindSight
duration of your video.

Išsamios informacijos apie nuorodas ieškokite Techninės
specifikacijos (nuo 123 p.) ir „Protune“ (nuo 146 p.).

PROTUNE
Bit Rate

Shutter

EV Comp

Standard

Auto

0

White Balance

ISO Min

ISO Max

Auto

100

1600

Sharpness

Color

RAW Audio

High

GoPro

Wind

Media Mod

Auto

Camera Mics

O

SHORTCUTS
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Lower Left

Lower Right

Upper Left

Lens

Zoom

Slo-Mo
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„HERO9 Black Power Tools“
„HERO9 Black“ įrengti „Power Tools“ – tai visas išmaniųjų fotografavimo
ir filmavimo nustatymų rinkinys, praplečiantis galimybes taip, kad
neužtenka tik paspausti užrakto mygtuką.
HINDSIGHT
„HindSight“ – galinga nauja funkcija, galinti užfiksuoti iki 30 sekundžių
vaizdo įrašą prieš paspaudžiant užrakto mygtuką. Tai leidžia užfiksuoti
svarbiausius momentus net tada, kai jie jau įvyko.
„HindSight“ naudojimas
Įsivaizduokite, kad jūsų vaikas per finalines rungtynes atlieka lemiamą
manevrą, kuris užtikrina pergalę. Šios akimirkos nenorite praleisti. Kai
įjungta „HindSight“, galima tinkamai nustatyti kadrą, bet nereikia pradėti
filmuoti. Galite paspausti užrakto mygtuką
po didžiojo manevro.
„HindSight“ išsaugos užfiksuotą vaizdo įrašą prieš paspaudžiant
užrakto mygtuką (iki 30 sekundžių) ir tęs įrašymą, kol vaizdo įrašymą
sustabdysite.
„HindSight“ nustatymas
1. Pasirinkę vaizdo įrašo režimą, paspauskite ir palaikykite vaizdo
fiksavimo nuostatas, kad pereitumėte į nuostatų meniu.
9H:59 100%

100%

Standard

1080 | 60 | W

2. Bakstelėkite „HindSight“.
STANDARD
RES | FPS

Lens

HyperSmooth

1080 | 60

Wide

High

Scheduled
Capture

Duration

HindSight

Off

No Limit

Off

Timer 15 arbaZoom
3. Nustatykite „HindSight“
30 sekundžių.

O

1.0x

HINDSIGHT
Off
PROTUNE
Capture video with
HindSight
Bit Rateon. Your video
Shutter
will start when the Shutter
Standard
Auto
button
is pressed.

EV Comp

White Balance

ISO Min

ISO Max

Auto

100

1600

0

Atkreipkite dėmesį. „HindSight“ fiksuoja vaizdo įrašą visą laiką, kol
Sharpness
Color
RAW Audio
veikia (net tada, kai aktyviai neįrašote). Priklausomai nuo naudojimo
High
GoPro
O
būdo „HindSight“ gali naudoti jūsų kameros bateriją greičiau nei įrašant
įprastu vaizdo įrašo režimu.
Wind

Media Mod

Auto

Camera Mics

SHORTCUTS
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Lower Left

Lower Right

Upper Left

Lens

Zoom

Slo-Mo
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LIVEBURST (TIESIOGINĖ SERIJA)
„LiveBurst“ (Tiesioginė serija) įrašo nuotraukų seriją 1,5 sek. prieš
užrakto mygtuko paspaudimą ir 1,5 sek.
po to. Galite peržiūrėti
serijoje užfiksuotas nuotraukas ir surasti puikiai tinkantį kadrą arba
pasidalinti visa serija kaip trumpu vaizdo įrašu.
„LiveBurst“ nustatymas

3. Iš režimų sąrašo pasirinkite „LiveBurst“ (Tiesioginė serija).
PHOTO
Photo
Wide

Live Burst

1. Perbraukite, kad įjungtumėte nuotraukų režimą.

Wide

Burst

Auto | Wide

Night Photo
Auto | Wide

PHOTO

2. Bakstelėkite nuostatas.
999+

100%

100%

Photo
Wide

40
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SUPLANUOTAS FILMAVIMAS
„Scheduled capture“ (Suplanuotas filmavimas) leidžia nustatyti, kad
„GoPro“ automatiškai įsijungtų ir užfiksuoti kadrą prieš 24 valandas ar
vėliau. Pasiekiama visais režimais.
Suplanuoto filmavimo nustatymas
1. Vaizdo fiksavimo ekrane paspauskite ir palaikykite nuostatas, kad
pereitumėte į nuostatų meniu.
9H:59 100%

100%

3. Nustatykite, kada „GoPro“ turi fiksuoti kadrą.
SCHEDULED CAPTURE

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

1

29

24 HR

OFF

2

30

AM

ON

3

31

PM

OFF

4

32

PM

4. Nustatę laiką, galite išjungti „GoPro“ arba toliau naudoti kitas
kameros nuostatas.
Atkreipkite dėmesį. Užfiksavus kadrą „GoPro“ liks įjungta. Išsijungs po
„Preferences“ (Nuostatos) nustatyto laiko veikimo tuščiąja eiga.

Standard

1080 | 60 | W

2. Bakstelėkite „Scheduled Capture“ (Suplanuotas filmavimas).
STANDARD
RES | FPS

Lens

HyperSmooth

1080 | 60

Wide

High

Scheduled
Capture

Duration

HindSight

Off

No Limit

Off

Timer

Zoom

O
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2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > General > Auto Power
Off (Nuostatos > Bendrosios > Automatinis išjungimas).
PROFESIONALO PATARIMAS. Naudodami suplanuoto filmavimo
funkciją trukmės užfiksavimu pasirinkite kadro ilgį. Įrašiusi kadrą
kamera automatiškai nustos įrašyti. Jei nenaudosite trukmės
užfiksavimo funkcijos, turėsite paspausti užrakto mygtuką,
kad
sustabdytumėte įrašymą.

1.0x

PROTUNE
Bit Rate

1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
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„HERO9 Black Power Tools“

„HERO9 Black Power Tools“

TRUKMĖS UŽFIKSAVIMAS
Trukmės užfiksavimo funkcija nustatykite, kiek „GoPro“ įrašys prieš
sustodamas. Ji pasiekiama vaizdo įrašo, „Max TimeWarp“, fiksavimo
intervalais, naktinio fiksavimo intervalais režimais, nustatant nuo 15
sekundžių iki 3 valandų tarpsnius.
Trukmės užfiksavimo nustatymas

3. Pasirinkite savo kadro trukmę.
DURATION
No Limit
Record with no time limit.
Press the Shutter button
to stop recording.

1. Vaizdo fiksavimo ekrane paspauskite ir palaikykite nuostatas, kad
pereitumėte į nuostatų meniu.
9H:59 100%

100%

Atkreipkite dėmesį. Trukmės užfiksavimo funkcija nustato, kiek laiko
„GoPro“ įrašys. Galutinio vaizdo įrašo trukmė priklausys nuo naudojamo
režimo. „TimeWarp“ ir fiksavimo intervalais vaizdo įrašai bus trumpesni
nei nustatyta trukmė.

Standard

1080 | 60 | W

2. Bakstelėkite „Duration“ (Trukmė).

PROFESIONALO PATARIMAS. Pasirinkite „No Limit“ (Neriboti), jei
norite filmuoti neribotą laiką. Paspauskite užrakto mygtuką, kad
sustabdytumėte įrašymą.

STANDARD
RES | FPS

Lens

HyperSmooth

1080 | 60

Wide

High

Scheduled
Capture

Duration

HindSight

Off

No Limit

Off

Timer

Zoom

O
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PROTUNE

4. Paspauskite užrakto mygtuką
, kad pradėtumėte įrašymą. Įrašius
nustatytą laiką, jūsų „GoPro“ automatiškai sustos.

1.0x

45

„QuikCapture“ naudojimas

„QuikCapture“ naudojimas

„QuikCapture“ – greičiausias ir lengviausias būdas įjungti „GoPro“ ir
padaryti kadrą. Tereikia paspausti užrakto mygtuką.

FIKSAVIMAS INTERVALAIS SU „QUIKCAPTURE“

FILMAVIMAS SU „QUIKCAPTURE“
1. Kai kamera yra išjungta, paspauskite užrakto mygtuką

.

1. Kai kamera yra išjungta, paspauskite ir palaikykite užrakto mygtuką
, kol ji įsijungs (apie 3 sekundes). Kamera pradės fiksavimą
paskutiniu naudotu fotografavimo intervalais režimu.
3s

2. Paspauskite užrakto mygtuką
dar kartą, kad filmavimas būtų
sustabdytas, o kamera – išjungta.
Atkreipkite dėmesį. Naudojant funkciją „QuikCapture“, kamera pradės
filmuoti naudodama paskutinį kartą jūsų naudotas nuostatas.
Daugiau filmavimo parinkčių žr. Vaizdo įrašų filmavimas (51 p.).

2. Paspauskite užrakto mygtuką
dar kartą, kad sustabdytumėte
fiksavimą intervalais ir išjungtumėte kamerą.
Daugiau laiko slinkties parinkčių ieškokite Fiksavimas intervalais (69 p.).
„QUIKCAPTURE“ IŠJUNGIMAS
Pagal numatytąsias nuostatas funkcija „QuikCapture“ yra įjungta, bet ją
galima išjungti.
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte valdymo skydelį.
2. Bakstelėkite

.

PROFESIONALO PATARIMAS. Funkcija „QuikCapture“ puikiai tinka
baterijos naudojimo trukmei pailginti, nes kamera įjungiama tik tada,
kai įrašoma.
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„HiLight“ žymių pridėjimas
ir
Įrašymo arba atkūrimo metu paspauskite režimo mygtuką
pažymėkite savo mėgstamiausias vaizdo įrašų ar nuotraukų akimirkas.
Taip pridedama „HiLight“ žymė , kad šias akimirkas būtų lengviau rasti
žiūrint įrašą, kuriant vaizdo įrašą arba ieškant tam tikro kadro.

Ekrano padėties nustatymas
Galite lengvai pakeisti ekrano padėtį iš gulsčios į vertikalią, pasukdami
kamerą. „HERO9 Black“ geba fiksuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus
teisingoje padėtyje, kai kamera apversta.
Padėtis užfiksuojama tada, kai nuspaudžiamas užrakto mygtukas
. Jei
filmuojant kamera pakrypsta, pvz., leidžiantis atrakciono kalneliais, įrašas
pakreipiamas kartu su ja. Nufilmuosite visus vingius ir posūkius.
PADĖTIES UŽRAKINIMAS
Modelyje „HERO9 Black“ galite užrakinti gulsčią arba stačią ekrano
padėtį. Ši parinktis ypač naudinga, jeigu naudojate ant kūno tvirtinamus
ar rankoje laikomus laikiklius. Tokioje situacijoje galima netyčia
užfiksuoti vaizdą netinkamoje padėtyje.

„HiLight“ žymių galite pridėti ir ištardami „GoPro HiLight“, kai veikia
valdymas balsu, arba bakstelėdami naudodamiesi „GoPro“
programėle.
PROFESIONALO PATARIMAS. Kai programėlė „GoPro“ kuria
vaizdo įrašus, ji ieško „HiLight“ žymių. Tai padeda užtikrinti, kad jūsų
mėgstamiausios akimirkos būtų įtrauktos į jūsų istorijas.
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Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte valdymo skydelį.
1. Pasukite kamerą į norimą padėtį.
2. Bakstelėkite

valdymo skydelyje.

Ekranas užsirakins ir atitiks jūsų kameros padėtį.
Atkreipkite dėmesį. Toks ekrano užrakinimo būdas veikia tik tada,
kai nuostatose „Orientation“ (Padėtis) nustatyta kaip „All“ (Visos;
numatytoji nuostata).
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Ekrano padėties nustatymas

Vaizdo įrašų filmavimas

HORIZONTALAUS VAIZDO FIKSAVIMO UŽRAKTAS
Taip pat galite nustatyti savo „GoPro“ fiksuoti vaizdą tik
horizontalioje padėtyje.

Jūsų „GoPro“ kameroje yra keturi vaizdo įrašų režimai. Kiekvienas iš
jų yra ypatingas. Pasirinkę režimą paspauskite užrakto mygtuką
ir
kamera pradės įrašymą.

Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte valdymo skydelį.

„STANDARD“ (STANDARTINIS (NUMATYTASIS)
Lankstus režimas, tinkantis įrašyti įvairiomis sąlygomis. Jis įrašo 1080p
vaizdo įrašus 60 kadrų per sekundę (fps) greičiu žiūrėti visame telefono
ar televizoriaus ekrane. Skaitmeninis objektyvas nustatytas į „Wide“
(Plačiakampis) padėtį, kad į kadrą tilptų daugiau vaizdo.

1. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > Displays > Orientation“
(Nuostatos > Ekranai > Ekrano padėtis).
2. Pakeiskite nuostatą iš „Auto“ (Automatinis; nustatyta iš anksto) į
„Landscape“ (Horizontali padėtis).
Jūsų „GoPro“ įrašys tinkamoje padėtyje, net jei kamera paversta į vieną
ar kitą pusę. Padėtį taip pat galite užrakinti valdymo skydelyje.

„ACTIVITY“ (AKTYVI VEIKLA)
Rinkitės šį režimą, kad užfiksuotumėte įspūdingus savo mėgstamiausios
veiklos vaizdus. Pasirinkus šią išankstinę nuostatą, 2,7K skiriamosios
gebos vaizdo įrašai 60 fps sparta įrašomi „SuperView“ skaitmeniniu
objektyvu. Tai jums suteiks klasikinį „GoPro“ vaizdo įrašų, pasižyminčių
didele skiriamąja geba, pojūtį.
„CINEMATIC“ (KINO)
Įrašomi nuostabūs 4K didelės skiriamosios gebos vaizdo įrašai 30
fps greičiu. Šis režimas naudoja tiesinį ir išlyginimo pagal horizontą
skaitmeninį objektyvą, kuris išlygina „žuvies akies“ efektą ir suteikia jūsų
įrašams dramatišką kino efektą su visiškai pastoviu horizontu.
„SLO-MO“ (SULĖTINTAS VAIZDAS)
Šis režimas puikiai tinka greito veiksmo kadrams; jis įrašo 1080p
skiriamąja geba 240 fps greičiu. Galėsite sulėtinti vaizdo įrašo atkūrimą
iki 8 kartų ir užfiksuoti nuostabias detales, kurių nepamatytumėte
plika akimi.
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Vaizdo įrašų filmavimas

ŠAUKINIAI EKRANE
Vaizdo įrašų režimai turi keturias numatytuosius šaukinius, bet galite juos
pakeisti bet kokiais norimais šaukiniais.

Skaitmeniniai objektyvai
Skaitmeninių „GoPro“ objektyvų keitimas panašus į senesnių kamerų
fizinių objektyvų keitimą. Jie turi įtakos regėjimo laukui, apkarpymui, ir
„žuvies akies“ efektui jūsų kadre.

Norėdami sužinoti daugiau, žr. Šaukinių ekrane suasmeninimas (35 p.).
Atkreipkite dėmesį. „Slo-Mo“ (Sulėtinto vaizdo) režimas neturi
numatytų šaukinių.
„Slo-Mo“ (Sulėtintas vaizdas)
Bakstelėdami „Slo-Mo“ (Sulėtinto vaizdo) šaukinį automatiškai
pakeisite kadrų dažnį į 120 fps. Tai leis jums sulėtinti vaizdą iki 4 kartų
atkūrimo metu.
Atkreipkite dėmesį. Bakstelėjus „Slo-Mo“ (Sulėtintas vaizdas) prieš
įrašant 4K30 arba 2.7K30 (4:3) vaizdo įrašą, kadrų dažnis padidės iki 60
fps. Taip įrašo greitį bus galima sulėtinti iki 2 k., palyginti su įprastiniu
atkūrimo greičiu. Lėtinti negalima, kai įrašoma 5K formatu.
1. Bakstelėkite

prieš pradėdami įrašymą.
9H:59 100%

1. Bakstelėkite

.
9H:59 100%

100%

Standard

1080 | 60 | W

2. Slinkdami per parinktis galėsite pamatyti tiesioginę kiekvienos
parinkties peržiūrą ir tada bakstelėti norimą parinktį.

100%

Wide

16-34mm

Standard

1080 | 60 | W

2. Paspauskite užrakto mygtuką
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, kad pradėtumėte įrašymą.

Atkreipkite dėmesį. Kai kurie skaitmeniniai objektyvai veikia tik
pasirinkus tam tikrą kadrų dažnį. Prireikus „HERO9 Black“ automatiškai
pakoreguos kadrų dažnį, kai keičiami objektyvai.
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Vaizdo įrašų filmavimas

„HyperSmooth Boost“
Naudokite „HyperSmooth Boost“ norėdami pagerinti vaizdo
stabilizavimą, jei važiuojate nelygiu keliu.

JUTIKLINIS ARTINIMAS
Jutiklinis artinimas padeda įamžinti veiksmą iš arčiau.

1. Bakstelėkite

prieš pradėdami įrašymą.
9H:59 100%

100%

1. Bakstelėkite

.
9H:59 100%

100%

Standard

Standard

1080 | 60 | W

1080 | 60 | W

2. Slankikliu pasirinkite, kiek daug norite priartinti.
2. Paspauskite užrakto mygtuką

, kad pradėtumėte įrašymą.

Norėdami sužinoti daugiau, žr. „HyperSmooth“ vaizdo įrašų
stabilizavimas (134 p.).
Atkreipkite dėmesį. Kai pasirenkate skaitmeninį objektyvą „Narrow“
(Siaurakampis), automatiškai įjungiama funkcija „HyperSmooth Boost“.
PROFESIONALO PATARIMAS. „HyperSmooth Boost“ užtikrina
geriausią vaizdo įrašų stabilizavimą, nes vaizdas glaudžiai apkarpomas.
Išjunkite „HyperSmooth“, jei jums reikia neapkarpyto, nestabilizuoto
įrašo, arba naudokite nuostatas „On“ (Įjungta) arba „High“ (didelis), kad
gautumėte stabilizuotą vaizdo įrašą su platesniu regos lauku.
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1.5x

3. Artinimo lygis liks užfiksuotas, kol vėl jį pakoreguosite, perjungsite
vaizdo fiksavimo režimą arba išjungsite kamerą.
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Vaizdo įrašų nuostatos

Paaiškinsime vaizdo įrašų nuostatas. Bakstelėkite
bakstelėkite nuostatą, norėdami atlikti pakeitimus.

STANDARD

VIDEO
Standard

1080 | 60 | Wide

Activity

2.7K | 60 | SuperView

Cinematic
4K | 30 | L+

ir tada

RES | FPS

Lens

HyperSmooth

1080 | 60

Wide

High

Scheduled
Capture

Duration

HindSight

Off

No Limit

Off

Timer

Zoom

„MODE“ (REŽIMAS) (GALIMAS, KAI KURIAMI
TINKINTI
REŽIMAI)
O
1.0x
Pasirinkite norimą režimą – „Video“ (Vaizdo įrašas) (tradiciniams
vaizdo įrašams), „Looping“ (Ciklinis vaizdo
įrašas) arba „Slo-Mo“
PROTUNE
(Sulėtintas vaizdas).
Bit Rate

Shutter

EV Comp

„Looping“ (Ciklinis filmavimas)
Standard
Auto
0
Ciklinio filmavimo funkcija leidžia sutaupyti vietos SD kortelėje, nes
įrašo nenutrūkstamo ciklo principu, kol užfiksuosite tai, ką norite.
White Balance
ISO Min
ISO Max
Naudokite šį režimą, kai laukiate, kol kažkas
įvyks (pvz.,
žvejodami),
Auto
100
1600
arba kai gali nieko neįvykti (pvz., kaip vaizdo registratorių).
Štai kaip tai veikia:

Sharpness

Color

High

GoPro

RAW Audio

O

• jei pasirinksite 5 minučių intervalus, kai nuspausite užrakto
mygtuką
filmavimui sustabdyti, bus įrašytos tik 5 prieš tai
Wind
Media Mod
buvusios minutės;
Auto

Camera Mics

Lower Left

Lower Right

Upper Left

Lens

Zoom

Slo-Mo

• jei filmuosite 5 minutes ir nepaspausite užrakto mygtuko
, kamera vėl pradės filmuoti nuoSHORTCUTS
pradžių prieš tai buvusio
įrašo vietoje.
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Upper Right

HyperSmooth

„Slo-Mo“ (Sulėtintas vaizdas)
Šios didelio kadrų per sekundę skaičiaus nuostatos leidžia sulėtinti
vaizdo medžiagą 8 ar 4 kartus, atkuriant vaizdo įrašą. Nustatykite
1080p skiriamąją gebą ir 240 fps, kad galėtumėte atkurti itin sulėtintą
(8 kartus) vaizdą. Pasirinkite 2,7K, 1440p ar 1080p skiriamąją gebą ir
120 fps, kad galėtumėte atkurti 4 kartus sulėtintą vaizdą.
RES | FPS
Skiriamosios gebos (RES) yra sugrupuotos pagal vaizdo formatą. Į aukštį
didesnės 4:3 skiriamosios gebos (puikiai tinkančios asmenukėms
ir pirmojo asmens perspektyvos kadrams) nurodytos viršutinėje
eilutėje. Plačiaekranės 16:9 skiriamosios gebos (puikiai tinkančios kino
kadrams) nurodytos apatinėje eilutėje.
Kadrai per sekundę (FPS) nurodyti ekrano apačioje. Pasirinkti
skiriamajai gebai tinkami kadrai per sekundę rodomi baltai. Negalimos
kadrų per sekundę vertės bus rodomos pilkai. Naudokite didesnį kadrų
per sekundę skaičių greitam veiksmui arba kurdami sulėtinto vaizdo
kadrus.
Numatytoji skiriamoji geba ir FPS skiriasi ir priklauso nuo pasirinkto
režimo.
Norėdami sužinoti daugiau, žr.:
• Vaizdo įrašų skiriamoji geba (142 p.)
• Kadrai per sekundę (FPS) (126 p.)
• Vaizdo formatas (127 p.)

57

Vaizdo įrašų nuostatos

Vaizdo įrašų nuostatos

„LENS“ (OBJEKTYVAS)
Pasirinkite savo kadrui tinkamiausią objektyvą – „SuperView“,
plačiakampį, tiesinį, tiesinį ir horizonto lygiavimo arba siaurakampį.
Numatytasis objektyvas skiriasi priklausomai nuo režimo. Atkreipkite
dėmesį. Galimi objektyvai priklauso nuo pasirinktos skiriamosios
gebos ir kadrų per sekundę skaičiaus.

„HINDSIGHT“
Pasirinkite, ar „HindSight“ išsaugo 15 ar 30 sekundžių vaizdo įrašą
prieš paspaudžiant užrakto mygtuką
.

Norėdami sužinoti daugiau, žr. Skaitmeniniai objektyvai (vaizdo įrašų)
(128 p.).

„ZOOM“ (ARTINIMAS)
Jutiklinis artinimas padeda įamžinti veiksmą iš arčiau. Priartinimo lygį
užfiksuokite slankikliu dešinėje.

„INTERVAL (LOOPING)“ (INTERVALAS (CIKLINIS FILMAVIMAS)
Pasirinkite, kiek laiko „GoPro“ turi filmuoti, kol vėl pradės filmuoti iš
naujo. Numatytasis intervalas yra 5 minutės.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. Ciklinio filmavimo intervalas (134 p.).
„HYPERSMOOTH“
Tobulai tinka važiuojant dviračiu, slidinėjant, kai kamera laikoma
rankose ir daugybei kitų atvejų, nes vaizdo įrašų stabilizavimo funkcija
„HyperSmooth“ net be specialaus stabilizatoriaus sukuria neįtikėtinai
sklandų įrašą, tarsi būtų filmuota su juo. Galimos nuostatos – „Boost“
(Stiprinimas), „High“ (Didelis), „On“ (Įjungta) ir „Off“ (Išjungta).

TIMER (LAIKMATIS)
Pasirinkite 3 ar 10 sekundžių laikmatį vaizdo įrašui.

„PROTUNE“
„Protune“ suteikia rankinį papildomų nuostatų valdymą, įskaitant „bit
Rate“ (Bitų sparta), „Color“ (Spalva), „ISO Limit“ (ISO riba), „Exposure“
(Ekspozicija) ir mikrofono nuostatas.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. „Protune“ (nuo 146 p.).

Norėdami sužinoti daugiau, žr. „HyperSmooth“ vaizdo įrašų
stabilizavimas (134 p.).
„SCHEDULED CAPTURE“ (SUPLANUOTAS FILMAVIMAS)
Nustatykite, kada „GoPro“ įsijungs ir pradės įrašyti.
„DURATION“ (TRUKMĖ)
Pasirinkite, kiek laiko kamera įrašys, prieš automatiškai sustodama.
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Fotografavimas

Jūsų „GoPro“ turi keturis fotografavimo režimus. Tiesiog pasirinkite
norimos nuotraukos tipą ir paspauskite užrakto mygtuką
, norėdami
fotografuoti. Visos nuotraukos fiksuojamos 20MP, su numatytuoju
plačiakampiu skaitmeniniu objektyvu.

ŠAUKINIAI EKRANE
Fotorežimų funkcija turi keturis numatytus šaukinius, bet galite pakeisti
juos kitais norimais šaukiniais.

PHOTO (FOTOREŽIMAS)
Naudokite šį režimą vienai ar kelioms nuotraukoms iš eilės
padaryti. Nuspaudus užrakto mygtuką
vieną kartą, bus padaryta
viena nuotrauka. Nuspaudus ir laikant užrakto mygtuką
, bus
fotografuojama nepertraukiamai iki 30 kadrų per sekundę dažniu
(priklauso nuo apšvietimo).
LIVEBURST (TIESIOGINĖ SERIJA)
„LiveBurst“ (Tiesioginė serija) įrašo nuotraukų seriją 1,5 sek. prieš
užrakto mygtuko paspaudimą ir 1,5 sek.
po to. Galite peržiūrėti
serijoje užfiksuotas nuotraukas ir surasti puikiai tinkantį kadrą arba
pasidalinti visa serija kaip trumpu vaizdo įrašu.

Norėdami sužinoti daugiau, žr. Šaukinių ekrane suasmeninimas
(35 p.).
Atkreipkite dėmesį. „Output“ (Išvestis) yra vienintelis numatytasis
fotorežimo šaukinys, tačiau taip pat galite jį nustatyti „Burst“ (Serijos) ir
„Night“ (Naktinis) režimams.
Nuotraukų laikmatis
Naudokite laikmačio funkciją asmenukėms, grupiniam ir kitiems
kadrams kurti.
1. Bakstelėkite

.
999+

100%

100%

„BURST“ (SERIJA)
„Burst“ (Serija) užfiksuoja nuotraukų seriją žaibišku greičiu. Ji puikiai
tinka greito veiksmo kadrams. Šis režimas automatiškai padaro iki 25
nuotraukų per 1 sekundę, atsižvelgiant į aplinkos apšvietimą.
„NIGHT“ (NAKTINIS)
„Night“ (Naktinis) režimas automatiškai pakoreguoja kameros išlaikymą,
kad į objektyvą patektų daugiau šviesos. Šis režimas puikiai tinka
blausioms ar tamsioms scenoms, bet nėra rekomenduojamas naudojant
kamerą rankose arba ant laikiklio, kai kamera juda.

60

Photo
Wide
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Fotografavimas

2. Pasirinkite 3 sekundes (puikiai tinka asmenukėms) arba 10 sekundžių
(puikus pasirinkimas grupiniams kadrams).

Skaitmeninis objektyvas
Skaitmeniniai objektyvai turi įtakos jūsų nuotraukos regėjimo laukui,
apkarpymui ir „žuvies akies“ efektui. Keiskite juos ir atraskite, kas jūsų
norimam kadrui tinka labiausiai.
1. Bakstelėkite

3s

999+

3. Nuspauskite užrakto mygtuką
. Kamera pradės atgalinį laiko
skaičiavimą. Ji taip pat pypsės, o priekinė būsenos lemputė
mirksės. Pypsėjimas ir mirksėjimas dažnės iki fotografavimo liekant
mažiau laiko.

3
Atkreipkite dėmesį. Siekiant išvengti išsiliejusių prietemos kadrų,
perjungus nakties fotografavimo režimą automatiškai nustatomas 3
sekundžių laikmatis.
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.
100%

100%

Photo
Wide

2. Slinkdami per parinktis galėsite pamatyti tiesioginę kiekvienos
parinkties peržiūrą ir tada bakstelėti norimą parinktį.

Wide

16-34mm

Atkreipkite dėmesį. „LiveBurst“ (Tiesioginės serijos) režimas naudoja tik
plačiakampį objektyvą.
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„Output“ (Išvestis)
„HERO9 Black“ leis jums nuspręsti, kaip jūsų nuotraukos apdirbamos ir
išsaugomos. Fotorežimas (vienos nuotraukos fotografavimas) suteikia
daugiausia parinkčių.
Išvestis

„SuperPhoto“

Režimas

Aprašas

fotorežimas

Režimas automatiškai naudoja
detalų vaizdo apdirbimą ir sukuria
nuostabias nuotraukas bet
kokiomis apšvietimo sąlygomis.
Kiekvieno kadro apdorojimas gali
užtrukti ilgiau

HDR

fotorežimas

Nufotografuoja ir sujungia kelias
nuotraukas į vieną kadrą. Išryškina
detales scenose, kuriose maišoma
ryški šviesa ir šešėliai.

Standartinė

„Photo“
(Fotorežimas),
„Burst“ (Serija) ir
„Night“ (Naktis).

Išsaugo nuotraukas standartiniu
.jpg formatu.

RAW formatas

„Photo“
(Fotorežimas),
„Burst“ (Serija) ir
„Night“ (Naktis).

Kiekvieną nuotrauką įrašykite .jpg ir
.gpr formatais, kuriuos galėsite įkelti
į savo mėgstamiausias nuotraukų
redagavimo programas.
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1. Bakstelėkite

.
999+

100%

100%

Photo
Wide

2. Braukite per parinktis dešinėje, tada bakstelėkite norimą parinktį.
SuperPhoto
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JUTIKLINIS ARTINIMAS
Jutiklinis artinimas padeda įamžinti veiksmą iš arčiau.

Apžvelgsime galimas fotografavimo nuostatas. Bakstelėkite
,
kad įeitumėte į nuostatų meniu, o tuomet bakstelėkite nuostatą, kad
galėtumėte atlikti pakeitimus.

1. Bakstelėkite

.
999+

100%

PHOTO

PHOTO

100%
Photo
Wide

Live Burst

Lens

Output

Scheduled
Capture

Wide

Standard

Off

Timer

Zoom

Off

1.0x

Wide

Burst

Photo

Auto | Wide

Wide

Night Photo
Auto | Wide

2. Slankikliu pasirinkite, kiek daug norite priartinti.

PROTUNE

„LENS“ (OBJEKTYVAS)
Pasirinkite kadrui tinkamiausią skaitmeninįShutter
objektyvąEV–Comp
plačiakampį,
White Balance
tiesinį ar siaurakampį. Dešinėje pusėje slinkdami
per juos
galėsite
Auto
0
Auto
pamatyti kiekvieną tiesioginę peržiūrą ir bakstelėti norimąją.
ISO Min

1.5x

3. Artinimo lygis liks užfiksuotas, kol vėl jį pakoreguosite, perjungsite
vaizdo fiksavimo režimą arba išjungsite kamerą.
PROFESIONALO PATARIMAS. Galite nustatyti kadrą naudodami bet
kokį serijos, fotografavimo laikmačio ir artinimo nuostatų derinį.
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ISO Max

Sharpness

Norėdami sužinoti daugiau, žr. Skaitmeniniai objektyvai (fotorežimas)
100
1600
High
(nuo 138 p.).
Color
„OUTPUT (PHOTO, BURST, NIGHT)“ (IŠVESTIS
(FOTOREŽIMAS,
GoPro
SERIJA, NAKTINIS REŽIMAS)
Nustatykite kadro apdorojimą ir kaip failai bus išsaugomi. Pasirinkite
SHORTCUTS
„SuperPhoto“, HDR, „Standard“ (Standartinis)
arba RAW formatą.

Norėdami sužinoti daugiau, žr.:

Lower Left

Lower Right

Upper Left

• „SuperPhoto“ (nuo 135 p.)

Lens

Zoom

Timer

• Didelis dinaminis diapazonas (HDR) (nuo 135 p.)
• RAW formatas (nuo 139 p.)

Upper Right

Output

„SCHEDULED CAPTURE“ (SUPLANUOTAS FILMAVIMAS)
Nustatykite, kada „GoPro“ įsijungs ir fotografuos.
Restore
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Fiksavimas intervalais

„TIMER“ (LAIKMATIS)
Pasirinkite 3 ar 10 sek. laikmatį kadrui.

„Time Lapse“ (Fiksavimo intervalais) režimas paverčia ilgus laiko tarpus
į trumpus vaizdo įrašus. Jūsų „GoPro“ turi tris „Time Lapse“ (Fiksavimo
intervalais) režimus. Jums tereikia paspausti užrakto mygtuką
, kad
kamera pradėtų įrašinėti, tuomet paspausti jį dar kartą, kad įrašymą
sustabdytumėte.

„ZOOM“ (ARTINIMAS)
Jutiklinis artinimas padeda įamžinti veiksmą iš arčiau. Priartinimo lygį
užfiksuokite slankikliu dešinėje.
„MEGAPIXELS (LIVEBURST)“ (MEGAPIKSELIAI („LIVEBURST“
(TIESIOGINĖ SERIJA)
Pasirinkite 8 MP ar 12 MP skiriamąją gebą „LiveBurst“ (Tiesioginės
serijos) kadrams. 8 MP (numatyta) palaiko dauguma telefonų. 12 MP
palaiko tik naujausi telefonai.
„SHUTTER (NIGHT)“ (UŽRAKTAS (NAKTIS)
Nustatykite išlaikymo trukmę nuotraukoms naktį. Tamsesniems kadrams
pasirinkite ilgesnę ekspoziciją.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. Užrakto išlaikymas (137 p.).
„BURST RATE (BURST)“ (SERIJOS GREITIS (SERIJA)
Pasirinkite, kiek nuotraukų kamera padarys per 1, 3, 6 arba 10
sekundžių seriją.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. Serijos greitis (137 p.).
„PROTUNE (PHOTO, BURST, NIGHT)“ (FOTOREŽIMAS,
SERIJA, NAKTIS)
„Protune“ suteikia rankinį papildomų nuostatų valdymą, įskaitant
Schutter (Užraktas), „bit Rate“ (Bitų sparta), „Color“ (Spalva), „ISO Limit“
(ISO riba) ir „Exposure“ (Ekspozicija).
Norėdami sužinoti daugiau, žr. „Protune“ (nuo 146 p.).
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„TIMEWARP“ (NUMATYTA)
Naudodami „HERO9 Black“ galite pagreitinti laiko tėkmę įraše,
naudodami „TimeWarp“ stabilizavimo funkciją, kuri suteikia galimybę
ypač stabiliai fiksuoti intervalais judant. Šis režimas fiksuoja 1080p
skiriamosios gebos įrašus plačiakampiu skaitmeniniu objektyvu
ir automatiškai koreguoja fiksavimo greitį, kad būtų gauti geriausi
rezultatai.
Įrašymo metu bakstelėkite ekraną, kad aktyvintumėte „Speed Ramp“.
Tai sulėtins „TimeWarp“ greitį iki tikrojo ar pusės greičio. Vėl bakstelėkite
ekraną, kad greitį padidintumėte.
PROFESIONALO PATARIMAS. Taip pat galite
aktyvinti „Speed
Ramp“ režimo mygtuku. Nuostatų meniu slinkite žemyn iki „Shortcuts“
(Šaukiniai), kad nustatytumėte.
„TIME LAPSE“ (FILMAVIMAS INTERVALAIS)
Naudokite šį režimą, kad užfiksuotumėte pagreitinto judesio vaizdo
įrašus, kai kamera pastatyta ant laikiklio ir nejuda. Režimas puikiai tinka
saulėlydžiams, gatvėms vaizdams, meno projektams ir kitiems kadrams,
kurie vyksta ilgesnį laiką, fiksuoti. Šiuo režimu įrašomi 1080p raiškos
vaizdo įrašai plačiakampiu skaitmeniniu objektyvu, kuris fiksuoja kadrą
kas pusę sekundės.
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Fiksavimas intervalais

„NIGHT LAPSE“ (NAKTINIS FIKSAVIMAS INTERVALAIS)
Naktinis fiksavimo intervalais režimas skirtas filmuoti intervalais tamsoje
ir prietemoje. Kameros išlaikymas automatiškai pakoreguojamas, kad
patektų daugiau šviesos, ir parenkamas toks laiko intervalas, kad
gautumėte geriausius rezultatus. Šis režimas įrašo 1080p skiriamosios
gebos vaizdo įrašus plačiakampiu skaitmeniniu objektyvu. Režimas
„Night Lapse“ (Naktinis fiksavimas intervalais) nerekomenduojamas
kamerą laikant rankoje ar ant laikiklio, kai kamera juda.

„Digital Lens“ (Skaitmeninis objektyvas)
Pakeiskite skaitmeninius objektyvus, kad pakeistumėte regėjimo lauką,
apkarpymą ir „žuvies akies“ efektą kadre.
1. Bakstelėkite

.
9H:59 100%

PROFESIONALO PATARIMAS. „HERO9 Black“ taip pat gali atlikti
fotografavimą intervalais ir naktinį fotografavimą intervalais. Tiesiog
nueikite į „Format“ (Formatas) nuostatose ir pasirinkite „Photo“
(Fotorežimas).
ŠAUKINIAI EKRANE
Fiksavimo intervalais režimai turi du numatytuosius šaukinius, bet juos
galite pakeisti kitais šaukiniais.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. Šaukinių ekrane suasmeninimas
(35 p.).
PROFESIONALO PATARIMAS. Nors yra tik du numatytieji šaukiniai,
galite susikurti iki keturių.

100%

TimeWarp

1080 | Auto | W

2. Slinkdami per parinktis galėsite pamatyti tiesioginę kiekvienos
parinkties peržiūrą ir tada bakstelėti norimą parinktį.

Wide

16-34mm

Atkreipkite dėmesį. Galimi objektyvai skirsis priklausomai nuo
pasirinkto režimo.
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Fiksavimas intervalais

Jutiklinis Artinimas
Jutiklinis artinimas padeda įamžinti veiksmą iš arčiau.

„Speed Ramp“ („TimeWarp“)
Nustatykite „Speed Ramp“, kad sulėtintų „TimeWarp“ vaizdo įrašą iki
vieno tikrojo greičio (30 fps) ar pusės greičio (60 fps).

1. Bakstelėkite

.
9H:59 100%

100%

Atkreipkite dėmesį. Pusė greičio pasiekiama filmuojant 1440p ir 1080p
skiriamąja geba.
1. Bakstelėję
pusę greičio.

perjunkite „Speed Ramp“ tikrąjį greitį (numatyta) į

9H:59 100%

TimeWarp

100%

1080 | Auto | W

2. Slankikliu pasirinkite, kiek daug norite priartinti.
TimeWarp

1080 | Auto | W

1.5x

2. Norėdami sulėtinti vaizdo įrašą, įrašymo metu bakstelėkite ekraną.
Norėdami pagreitinti, vėl bakstelėkite.
00:09
9H:59

100% 00:09

100%

3. Artinimo lygis liks užfiksuotas, kol vėl jį pakoreguosite, perjungsite
vaizdo fiksavimo režimą arba išjungsite kamerą.
Stop

Half Speed
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Fiksavimo intervalais nuostatos

Štai čia galite pakeisti „Time Lapse“ (Fiksavimo intervalais) režimo
nuostatas. Bakstelėkite
ir tada bakstelėkite nuostatą, norėdami
atlikti pakeitimus.

Norėdami sužinoti daugiau, žr. Skaitmeniniai objektyvai (fotorežimas)
(138 p.).

TIMEWARP

TIME LAPSE
TimeWarp

1080 | Auto | Wide

Time Lapse

Resolution

Lens

Speed

1080

Wide

Auto

Speed Ramp

Scheduled
Capture

Duration

Real Speed

Off

No Limit

Timer

Zoom

1080 | 0.5s | Wide

Night Lapse

1080 | Auto | Wide

„RESOLUTION“ (SKIRIAMOJI GEBA)
O
1.0x
Skiriamosios gebos yra sugrupuotos pagal vaizdo formatą. Į aukštį
didesnės 4:3 skiriamosios gebos (puikiai
tinkančios
asmenukėms
ir
PROTUNE
pirmojo asmens perspektyvos kadrams) nurodytos viršutinėje eilutėje.
EV Comp tinkančios
White Balance
ISO Min
Plačiaekranės 16:9 skiriamosios gebos (puikiai
kino kadrams)
0
Auto
100
nurodytos apatinėje eilutėje.
Norėdami sužinoti daugiau, žr.:
ISO Max
Sharpness
Color
• Vaizdo įrašų skiriamoji geba („TimeWarp“,
1600 filmavimas
High intervalais)
GoPro
(142 p.)
• Vaizdo formatas (127 p.)

RAW Audio

O

Wind

Media Mod

Auto

Camera Mics

„LENS“ (OBJEKTYVAS)
Pasirinkite kadrui tinkamiausią skaitmeninį objektyvą – plačiakampį,
SHORTCUTS
tiesinį ar siaurakampį. Dešinėje pusėje slinkdami per juos galėsite
pamatyti kiekvieną tiesioginę peržiūrą ir Lower
bakstelėti
norimąją.
Left
Lower
Right
Upper Left
Lenspriklausomai
Speed Ramp
Atkreipkite dėmesį. Galimi objektyvai skirsis
nuo
pasirinkto režimo.
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Upper Right

Mode Button

Zoom

Speed Ramp

„SCHEDULED CAPTURE“ (SUPLANUOTAS FILMAVIMAS)
Nustatykite, kada „GoPro“ įsijungs ir pradės įrašyti.
„DURATION“ (TRUKMĖ)
Pasirinkite, kiek laiko kamera įrašys, prieš automatiškai sustodama.
„TIMER“ (LAIKMATIS)
Pasirinkite 3 ar 10 sek. laikmatį savo fiksavimo intervalui.
„ZOOM“ (ARTINIMAS)
Jutiklinis artinimas padeda įamžinti veiksmą iš arčiau. Priartinimo lygį
užfiksuokite slankikliu dešinėje.
„SPEED“ (GREITIS) („TIMEWARP“)
Nustatykite filmavimo greitį. Trumpai trunkančiai veiklai pasirinkite
mažesnį greitį (2x arba 5x), o ilgiau trunkančiai veiklai – didesnį greitį
(10x, 15x arba 30x). Nustatykite greitį „Auto“ (Automatinis) ir jūsų „GoPro“
automatiškai parinks greitį priklausomai nuo judesio, kadro aptikimo ir
apšvietimo.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. „TimeWarp“ vaizdo įrašų greitis (140 p.).
„SPEED RAMP“ („TIMEWARP“)
Pasirinkite įrašant sulėtinti „TimeWarp“ vaizdo įrašą iki tikrojo greičio
arba pusės greičio.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. „TimeWarp“ vaizdo įrašų greitis (140 p.).
„FORMAT (TIME LAPSE, NIGHT LAPSE)“ (FORMATAS (FIKSAVIMAS

O
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Fiksavimo intervalais nuostatos

INTERVALAIS, NAKTINIS FIKSAVIMAS INTERVALAIS)
Kaitaliokite tarp „Time Lapse“ ir „Night Lapse“ (Filmavimo intervalais
ir naktinio filmavimo intervalais) bei „Time Lapse“ ir „Night Lapse“
(Fotografavimo intervalais ir naktinio fotografavimo intervalais) režimų.
Nuotraukų formatas fotografuoja ištisą seriją kadrų nustatytu intervalu.
Tai jums leis visą savo dėmesį skirti veiklai, o ne kamerai. Tuomet vėliau
galėsite peržiūrėti visas nuotraukas ir išsirinkti geriausius kadrus.

„SHUTTER“ (UŽRAKTAS (NAKTINIS FIKSAVIMAS INTERVALAIS)
Nustatykite išlaikymo trukmę kadrams naktį. Tamsesniems kadrams
pasirinkite ilgesnę ekspoziciją.

„INTERVAL (TIME LAPSE)“ (INTERVALAS (FIKSAVIMAS INTERVALAIS)
Pasirinkite, kokiu dažniu kamera užfiksuos vaizdo įrašo kadrą arba
nufotografuos. Naudokite trumpesnį intervalą greitai veiklai ir ilgesnį
intervalą ilgiau trunkančiai veiklai.

Norėdami sužinoti daugiau, žr. Užrakto išlaikymas (137 p.).
„PROTUNE (TIMEWARP, TIME LAPSE VIDEO, NIGHT LAPSE VIDEO)“
(„PROTUNE“ („TIMEWARP“, FILMAVIMAS INTERVALAIS, NAKTINIS
FILMAVIMAS INTERVALAIS)
Papildomas vaizdo įrašų nuostatas valdykite ranka.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. „Protune“ (nuo 146 p.).

Norėdami sužinoti daugiau, žr. Fiksavimo intervalais intervalas
(142 p.).
„INTERVAL (NIGHT LAPSE)“ (INTERVALAS (NAKTINIS FIKSAVIMAS
INTERVALAIS)
Nustatykite, kaip dažnai kamera turi fotografuoti tamsioje ar labai
tamsioje aplinkoje. Pasirinkite trumpą intervalą siužetams, kuriuose yra
daug judėjimo ir daug šviesos. Ilgesnį intervalą nustatykite siužetams,
kuriuose judėjimo arba šviesos yra mažai arba nėra.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. Naktinio fiksavimo intervalais intervalas
(145 p.).
„OUTPUT (TIME LAPSE PHOTO, NIGHT LAPSE PHOTO)“ (IŠVESTIS
(FOTOGRAFAVIMAS INTERVALAIS, NAKTINIS FOTOGRAFAVIMAS
INTERVALAIS)
Išsaugokite nuotraukas standartiniu .jpg arba RAW formatu.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. RAW formatas (139 p.).
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Tiesioginis transliavimas ir internetinės
kameros režimas
TIESIOGINIO TRANSLIAVIMO NUSTATYMAS
1. Sujunkite su programėle „GoPro“. Daugiau informacijos žr.
Prijungimas prie programėlės „GoPro“ (90 p.).
2. Programėlėje bakstelėkite
3. Bakstelėkite

savo kamerai valdyti.

ir vadovaukitės instrukcijomis transliacijai nustatyti.

Išsamias instrukcijas rasite čia: gopro.com/live-stream-setup.
„GOPRO“ KAIP INTERNETINĖS KAMEROS NAUDOJIMAS
Prieš transliavimą „GoPro“ ir kompiuteryje reikia nustatyti internetinės
kameros režimą. Kamera veikia internetinės kameros režimu pagal
numatytąją nuostatą. Prijunkite kamerą prie kompiuterio naudodami
pridedamą USB-C laidą ir vykdykite nuoseklius nustatymo nurodymus,
pateiktus gopro.com/webcam.
Atlikite toliau pateiktus veiksmus, jei reikia įjungti kameroje internetinės
kameros režimą.
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Connections > USB Connection“
(Ryšiai > USB ryšys).
3. Pasirinkite „GoPro Connect“ (Prijungti „GoPro“).

Ekspozicijos valdymas
„HERO9 Black“ nuskaito visą fiksuojamą vaizdą, kad parinktų kadrui
tinkamą ekspoziciją. Naudodami ekspozicijos valdymo funkciją, galite
pasirinkti tik dalį kadro, pagal kurį bus nustatoma ekspozicija.
Patikrinkite kadro peržiūrą jutikliniame ekrane. Išbandykite „Exposure
Control“ (Ekspozicijos valdymą), jei yra per tamsių arba per šviesių sričių.
EKSPOZICIJOS VALDYMO NUSTATYMAS NAUDOJANT
AUTOMATINĖS EKSPOZICIJOS PARINKTĮ
Pasirinkus šią parinktį, kamera automatiškai nustato ekspoziciją pagal
jūsų pasirinktą sritį.
Tarkime, jūsų kamera yra pritvirtinta ant prietaisų skydelio. Tikriausiai
norėsite nustatyti ekspoziciją pagal vaizdą išorėje, o ne pagal prietaisų
skydelį. Taip išvengsite pernelyg didelės ekspozicijos (kad kadrai nebūtų
pernelyg šviesūs).
1. Spauskite jutiklinį ekraną, kol ekrano viduryje atsiras rėmeliai su
tašku centre. Tai yra taškinis matuoklis. Jis nustatys ekspoziciją pagal
kadro centrą.
2. Nuvilkite rėmelius nuo vidurio, jei norite ekspoziciją nustatyti pagal
kitą kadro sritį. (Taip pat galite ne vilkti rėmelius, o tiesiog tą sritį
bakstelėti.)
3. Patikrinkite ekrane, ar ekspozicija atrodo gerai. Apatiniame
dešiniajame kampe bakstelėkite
.
AUTO EXPOSURE
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Ekspozicijos valdymas

EKSPOZICIJOS VALDYMO NUSTATYMAS NAUDOJANT FIKSUOTOS
EKSPOZICIJOS PARINKTĮ
Naudojant šią parinktį, kamera užfiksuoja ekspoziciją iki tol, kol ją
atšaukiate.

Ekspozicijos valdymo išjungimas
Ekspozicijos valdymas automatiškai išjungiamas, kai perjungiamas
vaizdo fiksavimo režimas arba kamera paleidžiama iš naujo. Jį galima
išjungti ir patiems.

Jei išsiruošėte šliuožti snieglente saulėtą dieną, galite pamėginti
užfiksuoti ekspoziciją ant subjekto striukės. Taip išvengsite pernelyg
mažos ekspozicijos (kad kadrai nebūtų pernelyg tamsūs), palyginti su
ryškiu sniegu.
1. Spauskite jutiklinį ekraną, kol ekrano viduryje atsiras rėmeliai su
tašku centre. Tai yra taškinis matuoklis. Jis nustatys ekspoziciją pagal
kadro centrą.

1. Spauskite jutiklinį ekraną, kol viduryje atsiras rėmeliai.
2. Apatiniame kairiajame kampe bakstelėkite

.

Atkreipkite dėmesį. Atšaukus ekspozicijos valdymą, jūsų kamera
ekspozicijos lygiui nustatyti vėl automatiškai naudos visą
fiksuojamą vaizdą.

2. Nuvilkite rėmelius nuo vidurio, jei norite ekspoziciją nustatyti pagal
kitą kadro sritį. (Taip pat galite ne vilkti rėmelius, o tiesiog tą sritį
bakstelėti.)
3. Bakstelėkite rėmelių viduje, kad užfiksuotumėte ekspoziciją.
4. Patikrinkite ekrane, ar ekspozicija atrodo gerai. Apatiniame
dešiniajame kampe bakstelėkite
norėdami ją užfiksuoti.
LOCKED EXPOSURE
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„GoPro“ valdymas balsu

Valdydami balsu galite lengvai be rankų kontroliuoti „GoPro“. Tai puiki
funkcija, jei rankose yra vairas, slidžių lazdos ar kt. Tiesiog pasakykite
„GoPro“, ką norite, kad ji padarytų.

BALSO KOMANDŲ SĄRAŠAS
Yra dvi balso komandų rūšys: veiksmo komandos ir režimo komandos.

1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.

Balso komandų naudojimas
Naudodami šias komandas galite akimirksniu pakeisti režimą. Jei ką
tik filmavote vaizdo įrašą, galite ištarti „GoPro take a photo“ („GoPro“,
fotografuok), kad ranka neperjungdami režimų padarytumėte nuotrauką.

2. Bakstelėkite
valdymą balsu.

Veiksmo komanda

Aprašas

GoPro, start recording

Pradedamas įrašymas.

GoPro, HiLight

Įrašant vaizdo įrašą pridedama
„HiLight“ žymė.

VALDYMO BALSU ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

, kad įjungtumėte arba išjungtumėte

VAIZDO FIKSAVIMAS PASITELKIANT VALDYMĄ BALSU
Kai valdymas balsu yra įjungtas, galite tiesiog pasakyti savo „GoPro“
pradėti vaizdo fiksavimą.
Komanda

Aprašas

GoPro, stop recording

Įrašymas sustabdomas.

GoPro, capture

Pradeda fiksuoti vaizdą tuo režimu,
kuris nustatytas kameroje.

GoPro, take a photo

Padaroma viena nuotrauka.

GoPro, shoot burst

Nufotografuojama nuotraukų serija.

Sustabdomas vaizdo fiksavimas vaizdo
įrašų ir fiksavimo intervalais režimais.
Nuotraukų, „LiveBurst“ ir serijos
režimai sustabdomi savaime.

GoPro, start time lapse

Vaizdo fiksavimas pradedamas
paskutiniuoju naudotu fiksavimo
intervalais režimu.

GoPro, stop time lapse

Sustabdomas laiko slinkties režimas.

GoPro, turn on

Kamera įjungiama (turi būti
įjungta parinktis „Wake on Voice“
(Pažadinti balsu).

GoPro, turn off

Kamera išjungiama.

GoPro, stop capture

PROFESIONALO PATARIMAS. Ištardami „GoPro, capture“ ir „GoPro,
stop capture“ galite be rankų paspausti užrakto mygtuką. Vaizdas
bus pradėtas ir baigtas fiksuoti tuo režimu ir naudojant tas nuostatas,
kurios šiuo metu nustatytos jūsų kameroje.
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„GoPro“ valdymas balsu

Režimo komandų naudojimas
Naudokite šias komandas, kad greitai perjungtumėte vaizdo fiksavimo
režimą. Tada ištarkite „GoPro, capture“ („GoPro“, fiksuok) arba
nuspauskite užrakto mygtuką, kad padarytumėte kadrą.

„GOPRO“ ĮJUNGIMAS BALSU
Naudojant šią nuostatą, „GoPro“ įjungiama ir reaguoja į balso komandas
net tada, kai yra išjungta.

Režimo komanda

Aprašas

GoPro, Video mode

Kameroje įjungiamas vaizdo
įrašų režimas
(įrašymas nepradedamas).

GoPro, Photo mode

Kameroje įjungiamas nuotraukų režimas
(fotografuoti nepradedama).

GoPro, Time Lapse mode

Kameroje įjungiamas laiko slinkties
nuotraukų režimas (fotografuoti laiko
slinkties režimu nepradedama).

PROFESIONALO PATARIMAS. Jie įrašote vaizdo įrašų ar laiko slinkties
režimu, turite sustabdyti įrašymą paspausdami užrakto mygtuką arba
ištardami „GoPro, stop capture“ prieš bandydami naują komandą.

1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Norėdami įjungti valdymą balsu, bakstelėkite

.

3. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > Voice Control > Wake
on Voice > On“ (Nuostatos > Valdymas balsu > Pažadinti balsu >
Įjungta).
4. Išjunkite kamerą ištardami „GoPro, turn off“ („GoPro“, išsijunk) arba
.
paspausdami ir laikydami nuspaudę režimo mygtuką
5. Įjunkite kamerą ištardami „GoPro turn on“ („GoPro“, įsijunk).
Atkreipkite dėmesį. Jūsų kamera klausys komandų 1 valandą nuo jos
išjungimo.
PERŽIŪRĖKITE VISĄ KAMEROS KOMANDŲ SĄRAŠĄ
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > Voice Control >
Commands“ (Nuostatos > Valdymas balsu > Komandos).
VALDYMO BALSU KALBOS KEITIMAS
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > Voice Control >
Language“ (Nuostatos > Valdymas balsu > Kalba)
Atkreipkite dėmesį. Valdymui balsu įtakos gali turėti vėjas, triukšmas
ir atstumas nuo kameros. Prižiūrėkite, kad kamera būtų švari, ir
nušluostykite bet kokias nuosėdas, kad ji kuo geriau veiktų.
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Medijos failų atkūrimas
Braukite į viršų, kad pamatytumėte naujausią padarytą vaizdo įrašą,
nuotrauką ar seriją. Braukdami į kairę ir dešinę galėsite eiti per kitus
failus SD kortelėje.
00:00 / 04:14

Medijos failų atkūrimas
Reguliuoti atkūrimo garsumą
Eiti į ankstesnę arba kitą nuotrauką serijoje arba
nepertraukiamai nufotografuotų nuotraukų grupėje
Atkreipkite dėmesį. Atkūrimo parinktys priklausys nuo peržiūrimo
medijos failo tipo.
PROFESIONALO PATARIMAS. Tam tikros atkūrimo parinktys
negalimos, kai kamera laikoma stačiai. Šias nuostatas pakoreguokite
gulsčiai, prieš pasukdami kamerą.

Mediatekoje esančios atkūrimo parinktys
Atkūrimą pristabdyti
Atkūrimą pratęsti
Rodyti visus medijos failus SD kortelėje
Pašalinti failą iš SD kortelės
Atkurti sulėtintai ar įprastai
Naudoti slankiklį vaizdo įrašams, serijoms ir fotografavimo
intervalais nuotraukoms peržiūrėti
Pridėti / pašalinti „HiLight“ žymę
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Medijos failų atkūrimas
KELIŲ FAILŲ ŠALINIMAS

MEDIA

1. Bakstelėkite

.

2. Bakstelėkite visus norimus pašalinti failus. Jei norite atšaukti
pasirinkto failo žymėjimą, bakstelėkite jį dar kartą.
00:09

00:09
30

30

3. Bakstelėkite

pasirinktiems failams ištrinti.

VAIZDO ĮRAŠŲ IR NUOTRAUKŲ PERŽIŪRA MOBILIAJAME
ĮRENGINYJE
GALERIJOS RODINIO NAUDOJIMAS
Galerijos rodinyje galite greitai pasiekti visus jūsų SD kortelėje įrašytus
vaizdo įrašus ir nuotraukas.
1. Atkūrimo ekrane bakstelėkite

3. Bakstelėkite vaizdo įrašą ar nuotrauką, kad pamatytumėte jį per
visą ekraną.
5. Bakstelėkite

, kad pasirinktumėte failus.
, kad grįžtumėte į atkūrimo ekraną.

Atkreipkite dėmesį. Galerijos rodinys negalimas, kai kamera laikoma
stačiai. Be to, kuo daugiau turinio yra SD kortelėje, tuo ilgiau užtruks
jį įkelti.
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2. Naudodami programėlės valdiklius, vaizdo įrašus ir nuotraukas galite
atkurti, redaguoti ir bendrinti.

.

2. Braukdami aukštyn galėsite slinkti per medijos failus.

4. Bakstelėkite

1. Sujunkite kamerą su programėle „GoPro“. Daugiau informacijos žr.
Prijungimas prie programėlės „GoPro“ (90 p.).

PROFESIONALO PATARIMAS. Naudokite programėlę „GoPro“, kad
iš vaizdo įrašų gautumėte nuotraukas, iš visos trukmės vaizdo įrašo
sukurtumėte trumpus įrašus, kuriais galima dalytis, įrašytumėte mediją
savo telefone ir kt.
VAIZDO ĮRAŠŲ IR NUOTRAUKŲ PERŽIŪRA KOMPIUTERYJE
Norėdami pamatyti medijos failus kompiuteryje, visų pirma turite
įrašyti juos į kompiuterį. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Medijos failų
perkėlimas (92 p.).
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PRIJUNGIMAS PRIE PROGRAMĖLĖS „GOPRO“
Naudokite programėlę „GoPro“ savo „HERO9 Black“ valdyti, vaizdo
įrašams ir nuotraukoms kelyje bendrinti ir kad galėtumėte automatiškai
paversti įrašus į nuostabias vaizdo istorijas su sinchronizuotais efektais
ir muzika.

RYŠIO SPARTOS NUSTATYMAS
Jūsų „GoPro“ yra nustatyta jungiantis prie mobiliųjų įrenginių naudoti
5 GHz „Wi-Fi“ juostą (sparčiausią įmanomą).

Prijungimas pirmą kartą
1. Programėlę „GoPro“ atsisiųskite iš „Apple App Store“ arba „Google
Play“.
2. Vadovaukitės programėlės ekrane pateikiamais nurodymais, kad
prijungtumėte kamerą.

Jeigu jūsų regione 5 GHz „Wi-Fi“ juosta nepalaikoma, pakeiskite ją į
2,4 GHz.
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Connections > Wi-Fi Band“ (Ryšiai >
„Wi-Fi“ juosta).

„iOS“ naudotojų dėmesiui. Kai būsite paraginti, būtinai suteikite
leidimą pranešimams iš programėlės „GoPro“, kad žinotumėte, kai
bus paruoštas jūsų vaizdo įrašas. Norėdami sužinoti daugiau, žr.
Vaizdo įrašo istorijos kūrimas (92 p.).
Po pirmo karto
Vieną kartą sujungę, galėsite vėl prisijungti per kameros ryšių meniu.
1. Jei kameros belaidis ryšys dar nėra įjungtas, braukite žemyn per
galinį ekraną, kad pasiektumėte valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > Connections >
Connect Device“ (Nuostatos > Ryšiai > Prijungti įrenginį).
3. Vadovaukitės programėlės „GoPro“ ekrane pateikiamais
nurodymais, kad prisijungtumėte.
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VAIZDO ISTORIJOS KŪRIMAS
Galite nustatyti, kad „GoPro“ automatiškai siųstų vaizdo įrašus ir
nuotraukas į jūsų telefoną. Programėlė „GoPro“ juos naudodama kurs
visiškai suredaguotas vaizdo istorijas su muzika ir efektais.

PERKĖLIMAS Į KOMPIUTERĮ
Copy your media from your SD card to a computer for playback
and editing.

1. Sujunkite kamerą su programėle „GoPro“. Daugiau informacijos žr.
Prijungimas prie programėlės „GoPro“ (90 p.).
2. Programėlės pradžios ekrane braukite žemyn. Kadrai iš vėliausio
seanso bus nukopijuoti į jūsų telefoną ir paversti visiškai
suredaguotu vaizdo įrašu.

1. Išimkite SD kortelę iš kameros.
2. Įkiškite SD kortelę į SD kortelių skaitytuvą arba adapterį.
3. Įkiškite kortelių skaitytuvą į savo kompiuterio USB prievadą arba
įkiškite adapterį į SD kortelės lizdą.
4. Nukopijuokite failus į kompiuterį.

3. Norėdami peržiūrėti savo vaizdo įrašą, bakstelėkite jį.
4. Atlikite bet kokius norimus pakeitimus.
5. Įrašykite istoriją ir pasidalykite ja su draugais, šeima ir sekėjais.
Geriausių kadrų radimas
Nepamirškite geriausių savo kadrų pažymėti „HiLight“ žymėmis. Kai
programėlė „GoPro“ kuria vaizdo įrašus, ji ieško žymių. Tai padeda
užtikrinti, kad jūsų mėgstamiausios akimirkos atsidurtų jūsų istorijose.
„HERO9 Black“ taip pat žino, kada esate atsisukę į kamerą, šypsotės ir
kt. Ji automatiškai pažymi tokius kadrus su duomenimis, kad programėlė
galėtų atrinkti juos jūsų vaizdo įrašams.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. „HiLight“ žymių pridėjimas (48 p.).
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AUTOMATINIS SIUNTIMAS Į DEBESĮ
Turėdami „GoPro Plus“ prenumeratą, galite automatiškai siųsti medijos
failus į debesį, kur galite per bet kokį įrenginį juos peržiūrėti, redaguoti
ir bendrinti.

NEAUTOMATINIS SIUNTIMAS Į DEBESĮ
Perkelkite savo failus į debesį, nelaukdami, kol kamera bus visiškai
įkrauta. (Jūsų „GoPro“ turi būti prijungtas prie maitinimo lizdo, o
automatinio siuntimo nuostatos turi būti išjungtos).

1. „GoPro“ prenumerata
a. Į savo įrenginį programėlę „GoPro“ atsisiųskite iš „Apple App
Store“ arba „Google Play“.
b. Vadovaukitės programėlės ekrane pateikiamais nurodymais,
kad prijungtumėte kamerą.
c. Jei jungiatės pirmą kartą, vadovaukitės nurodymais ekrane,
kad užsiprenumeruotumėte „GoPro“. Kitu atveju kameros
pasirinkimo ekrane bakstelėkite
.
2. Prijunkite kamerą prie maitinimo lizdo. Įkėlimas bus pradėtas
automatiškai.
Pirmą kartą nustačius kamerą, jos nereikės prijungti prie programėlės,
kad būtų pradėtas automatinis įkėlimas.
Atkreipkite dėmesį. Originalūs failai liks kameroje, net kai atsarginė jų
kopija bus sukurta debesyje.
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1. Prenumeruokite „GoPro“.
2. Prijunkite kamerą prie maitinimo lizdo.
3. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
4. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Connections > GoPro Subscription >
Manual Upload“ (Ryšiai> „GoPro“ prenumerata> Rankinis įkėlimas).
PRIEIGA PRIE MEDIJOS FAILŲ DEBESYJE
1. Įrenginyje atidarykite programėlę „GoPro“.
ir pasirinkite „Cloud“ (Debesis), kad galėtumėte
2. Bakstelėkite
peržiūrėti, redaguoti ir bendrinti turinį.
PROFESIONALO PATARIMAS. Naudokitės savo debesies
medijos failais vaizdo įrašo istorijoms kurti naudojantis programėle
„GoPro“. Kurdami naują istoriją tiesiog pasirinkite „Cloud Media“
(Debesies medija).
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AUTOMATINIO SIUNTIMO IŠJUNGIMAS
Galite neleisti kamerai bandyti siųsti failų kiekvieną kartą, kai ji yra
prijungta prie maitinimo lizdo ir visiškai įkrauta.

VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS
kai kamera yra gulsčioje padėtyje, perbraukite žemyn per galinį ekraną,
kad pasiektumėte valdymo skydelį.

1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Connections > GoPro Subscription >
Auto Upload“ (Ryšiai > „GoPro“ prenumerata > Automatinis įkėlimas).

GPS 01:52 AM
App 03/29/20

01:52 PM
09/16/20

3. Bakstelėkite „Off“ (Išjungtas).
PRIJUNGIMAS PRIE KITO BELAIDŽIO TINKLO
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Connections > GoPro Subscription >
Networks“ (Ryšiai> „GoPro“ prenumerata> Automatinis įkėlimas).
3. Pasirinkite tinklą. Tinklas gali būti paslėptas arba jam gali būti
reikalinga galutinio naudotojo licencijos sutartis (pavyzdžiui,
viešbučio tinklui).
4. Jei reikia, įveskite slaptažodį.
5. Bakstelėkite

, kad tinklą įrašytumėte.

„GOPRO“ NUOSTATŲ KEITIMAS
Tvarkykite automatinio siuntimo nuostatas, nustatykite belaidį tinklą
ir daugiau.
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.

VALDYMO SKYDELIO FUNKCIJOS
Valdymo skydelyje galite bakstelėdami greitai įjungti ir išjungti toliau
nurodytas nuostatas.
Valdymas balsu

Grotelės

Kameros garso signalas

Priekinio ekrano
nuostatos

„QuikCapture“

Ekrano padėties užraktas

Ekrano užrakinimas

„Max Lens Mod“ režimas

2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Connections > GoPro Subscription“
(Ryšiai> „GoPro“ prenumerata).
Atkreipkite dėmesį. Kai užsisakysite, „GoPro“ rasite per
„Preferences“ (Nuostatos).
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RYŠIAI
Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte valdymo skydelį,
tada braukite į kairę. Bakstelėkite „Connections“ (Ryšiai), kad
pakoreguotumėte šias nuostatas.

PREFERENCES
Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte valdymo skydelį,
tada braukite į kairę. Bakstelėję „Preferences“ (Nuostatos) nustatykite
„GoPro“.

„Wireless Connections“ (Belaidžiai ryšiai)
Įjunkite ir išjunkite visus kameros belaidžius ryšius.
Įrenginio prijungimas
Pasirinkite prisijungti prie programėlės „GoPro“ arba „The Remote“.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. Prijungimas prie programėlės „GoPro“
(90 p.).
USB ryšys
Naudodami „GoPro Connect“ nustatykite „HERO9 Black“ kaip
internetinę kamerą ar MTP, kad galėtumėte perkelti medijos failus
į kompiuterį.
„Camera Info“ (Informacija apie kamerą)
Peržiūrėkite savo kameros pavadinimą ir slaptažodį.
„Wi-Fi Band“ („Wi-Fi“ diapazonas)
Pasirinkite 5 GHz ar 2,4 GHz sujungimo greitį. Rinkitės 5 GHz, tik jei jūsų
telefonas ir regionas tai palaiko. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Ryšio
spartos nustatymas (91 p.).
Ryšių nustatymas iš naujo
Pašalinkite visus ryšius su įrenginiais ir iš naujo nustatykite kameros
slaptažodį. Tai reiškia, kad turėsite iš naujo prijungti kiekvieną įrenginį.
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BENDROSIOS NUOSTATOS
Toliau aprašyta viskas, ką rasite prie „General“ (Bendrųjų) nuostatų.
„Beep Volume“ (Garso signalo garsumas)
Pasirinkite „High“ (Didelį) (numatytoji reikšmė), „Med“ (Vidutinį), „Low“
(Mažą) arba „Mute“ (Išjungtą). Čia nustatytą garsumą galima įjungti
arba išjungti valdymo skydelyje.
„QuikCapture“
„QuikCapture“ funkcija įjungta pagal numatytąsias nuostatas. Ją galite
išjungti čia. Jį taip pat galite įjungti ar išjungti valdymo skydelyje.
„Default Preset“ (Numatytasis režimas)
Režimo mygtuku nustatykite režimą,kuriuo jūsų kamera „GoPro“ fiksuos
vaizdą, kai ją įjungsite
. Šis nustatymas neturi įtakos funkcijai
„QuikCapture“.
„Auto Power Off“ (Automatinis išjungimas)
Pasirinkite „5 Min“, „15 Min“ (numatytoji reikšmė), „30 Min“ arba
„Never“ (Niekada).
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„LEDs“ (Šviesos diodai)
Nustatykite, kuri būsenos lemputė turi mirksėti. Pasirinkite „All On“
(Visi įjungti) (numatytoji reikšmė), „All Off“ (Visi išjungti) arba „Front Off
Only“ (Tik priekiniai išjungti).
„Anti-Flicker“ (Mirgėjimo šalinimas)
Pasirinkite regioninį kadravimo dažnį, taikomą įrašams ir jų atkūrimui
televizoriuje. Nustatykite 60 Hz (NTSC), jei gyvenate Šiaurės
Amerikoje. Nustatykite 50 Hz (PAL), jei gyvenate ne Šiaurės Amerikoje.
Pasirinkę tinkamą savo regionui formatą, išvengsite mirgėjimo
televizoriuje arba HD televizoriuje, kai leisite patalpose įrašytą
vaizdo įrašą.
„Video Compression“ (Vaizdo įrašų glaudinimas)
Nustatykite vaizdo įrašų failų formatą. Pasirinkite HEVC (failų dydžiui
sumažinti) arba H.264 + HEVC (H.264 naudojamas suderinamumui su
senesniais įrenginiais padidinti, o HEVC – papildomoms nuostatoms).
„Time and Date“ (Laikas ir data)
Rankomis nustatykite laiką ir datą. Abi šios nuostatos automatiškai
atnaujinamos, kai sujungiate kamerą su programėle „GoPro“.

Ryšių ir nuostatų nustatymas

VALDYMAS BALSU
Pasirinkite „Voice Control“ (Valdymo balsu) nuostatas ir peržiūrėkite
visas galimas balso komandas.
„Voice Control“ (Valdymas balsu)
Įjunkite arba išjunkite „Voice Control“ (Valdymą balsu). Jį taip pat galite
įjungti ar išjungti valdymo skydelyje.
„Wake on Voice“ (Pažadinti balsu)
Ši funkcija leis pažadinti kamerą, pasakius: “GoPro, turn on.”
„Language“ (Kalba)
Pasirinkite „Voice Control“ (Valdymo balsu) kalbą.
„Commands“ (Komandos)
Peržiūrėkite visą balso komandų sąrašą.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. „GoPro“ valdymas balsu (82 p.).

„Date Format“ (Datos formatas)
Nustatomas automatiškai pagal sąrankos metu pasirinktą kalbą. Be to,
čia jį galima pakeisti patiems.
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EKRANAI
Koreguokite „Orientation“ (Padėtis), nustatykite „Screen Saver“
(Ekrano užsklanda) ir reguliuokite ryškumą.

REGIONO NUOSTATOS
Įjunkite GPS, pasirinkite kalbą ir peržiūrėkite visą savo kameros
reguliavimo informaciją.

„Orientation“ (Padėtis)
Išlaiko ekraną tinkamoje padėtyje, kai sukinėjate kamerą.

GPS
Įjunkite GPS savo greičio, atstumo ir kt. duomenims stebėti.
Programėlėje „GoPro“ pridėkite duomenų perdangų, kad vaizdo
įrašuose būtų matyti, kaip greitai, toli ar aukštai buvote. Daugiau
informacijos ir mobiliųjų įrenginių suderinamumo duomenis rasite čia:
gopro.com/telemetry.

Norėdami sužinoti daugiau, žr. Ekrano padėties nustatymas (49 p.).
Galinio ekrano užsklanda
Galinio ekrano užsklandą nustatykite 1, 2 (numatytoji), 3 arba 5
minutėms. Pasirinkite „Never“ (Niekada), kad ekranas visuomet
būtų įjungtas.

„Language“ (Kalba)
Pasirinkite kameroje naudojamą kalbą.

Atkreipkite dėmesį. Kameros mygtukai ir valdymas balsu veikia net
tada, kai ekranas yra išjungtas.
Priekinio ekrano užsklanda
Priekinio ekrano užsklandą nustatykite 1, 2 (numatytoji), 3 arba 5
minutėms. Norėdami sinchronizuoti su galinio ekrano užsklanda,
taip pat galite pasirinkti „Never“ (Niekada) arba „Match Rear“ (Derinti
galinio ekrano užsklandą) (numatytoji).
„Brightness“ (Ryškumas)
Slankikliu reguliuokite ekrano ryškumą.
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MODS
Naudokite šias nuostatas su „HERO9 Black“ modifikatoriais.
„Max Lens Mod“
Į kameros valdymo skydelį įtraukia „Max Lens Mod“ valdymą.
Medijos modifikatorius
Pasirinkite išorinio mikrofono, kurį jungiate prie medijos
modifikatoriaus, tipą.
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APIE
Atnaujinkite „GoPro“, sužinokite kameros pavadinimą, serijos numerį,
baterijos būklę ir programinės įrangos versiją.

NUSTATYMAS IŠ NAUJO
Suformatuokite savo SD kortelę arba atkurkite kameros nuostatas.

„GoPro“ Updates“ („GoPro“ naujiniai)
Atnaujinkite kameros programinę įrangą, kad užsitikrintumėte naujausias
funkcijas ir veikimo kokybę.
„Camera Info“ (Informacija apie kamerą)
Raskite savo kameros pavadinimą, serijos numerį ir kokia yra dabartinė
programinės įrangos versija.
„Battery Info“ (Informacija apie bateriją)
Čia galite patikrinti baterijos būklę. Būtinai naudokite „GoPro“ įkraunamą
bateriją (HERO9 Black). Senesnė „GoPro“ baterija ar ne „GoPro“ baterija
gali riboti jūsų kameros veikimo kokybę.

„Format SD Card“ (Formatuoti SD kortelę)
Suformatuokite SD kortelę. Taip bus panaikinti visi joje esantys medijos
failai, tad būtinai juos prieš tai išsisaugokite.
Išankstinių nustatymų atkūrimas
Nustatykite įkeltus išankstinius nustatymus į pradinius nustatymus ir
ištrinkite visus pasirinktinius išankstinius nustatymus.
„Reset Camera Tips“ (Iš naujo nustatyti kameros patarimus)
Peržiūrėkite visus kameros patarimus nuo pradžios.
„Factory Reset“ (Grąžinti gamyklines nuostatas)
Grąžinkite visas kameros gamyklines nuostatas ir ištrinkite visus ryšius.

REGULATORY“ (TEISINĖ INFORMACIJA)
Peržiūrėkite „GoPro“ sertifikatus.
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Svarbūs pranešimai
Problemų būna retai, bet „HERO9“ praneš, jeigu kažkas atsitiks. Čia
pateikti keli pranešimai, kuriuos galite pamatyti.

KAMERA PER KARŠTA
Jutikliniame ekrane parodoma temperatūros piktograma, jei kamera
per daug įkaista ir jai reikia atvėsti. Jūsų kamera suprojektuota atpažinti
perkaitimą ir išsijungti, kai to reikia. Tiesiog palikite ją, kol ji atvės ir
galėsite ją vėl naudoti.
Atkreipkite dėmesį. Jūsų „HERO9 Black“ darbo aplinkos temperatūra yra
10–35 °C. Dėl aukštos temperatūros kamera naudos daugiau energijos ir
baterija greičiau išseks.
PROFESIONALO PATARIMAS. Kamera greičiau įkaista ir filmuojant
didele skiriamąja geba bei dideliu kadrų dažniu, ypač tai darant
karštoje aplinkoje. Siekdami sumažinti „GoPro“ perkaitimo riziką,
pamėginkite nustatyti mažesnę „GoPro“ skiriamąją gebą ir mažesnį
kadrų dažnį.

Svarbūs pranešimai

FAILŲ TAISYMAS
„HERO9 Black“ automatiškai bandys sutaisyti pažeistus failus. Failai gali
būti pažeisti, jei įrašant nutrūko kameros maitinimas arba kilo problemų
įrašant failą. Taisant failus, jutikliniame ekrane rodoma failų taisymo
piktograma. Kamera informuos, kai tai bus baigta, ir praneš, ar failą
pataisyti pavyko.
PILNA ATMINTIES KORTELĖ
Kamera praneš, kai užsipildys SD kortelė. Jei norėsite filmuoti toliau,
turėsite perkelti arba pašalinti dalį failų.
SENKA BATERIJA, KAMERA IŠSIJUNGIA
Kai liks mažiau nei 10 % baterijos įkrovos, ekrane pasirodys mažos
baterijos įkrovos pranešimas. Jei įkrova baigsis filmuojant, kamera
filmavimą sustabdys, vaizdo įrašą išsaugos ir išsijungs.

„SD CARD ERROR“ (SD KORTELĖS KLAIDA)
Šis pranešimas rodo, kad kamera aptiko SD kortelės problemą. Ji
automatiškai bandys problemą šalinti. Labai retais atvejais vienintelis
sprendimas yra performatuoti kortelę. Deja, prarasite visus medijos
failus. Kamera suformatuos kortelę tik paskutinės galimybės atveju.
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„GOPRO“ PALEIDIMAS IŠ NAUJO
Jei kamera nereaguoja, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite
režimo mygtuką
. Taip kamerą paleisite iš naujo. Nuostatos
išliks nepakitusios.

KAMEROS PATARIMŲ NUSTATYMAS IŠ NAUJO
Norite vėl pamatyti kameros patarimus? Štai kaip galite visus juos
pamatyti nuo pradžių.

ATKURKITE NUMATYTĄSIAS REŽIMŲ NUOSTATAS
Bus iš naujo nustatytos numatytosios visų pradinių kameros
režimų nuostatos.
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > Reset > Reset Presets“
(Nuostatos > Nustatyti iš naujo > Nustatyti iš naujo režimus).
Atkreipkite dėmesį. Atkūrus numatytąsias kameros pradinių režimų
nuostatas, tinkinti režimai bus pašalinti.
RYŠIŲ NUSTATYMAS IŠ NAUJO
Bus panaikintos visos įrenginio ryšių nuostatos ir iš naujo nustatytas jūsų
kameros slaptažodis. Jeigu nustatysite ryšių nuostatas iš naujo, turėsite
iš naujo prisijungti prie visų savo įrenginių.
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.

1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte
valdymo skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > Reset > Reset Camera
Tips“ (Nuostatos > Nustatyti iš naujo > Nustatyti kameros patarimus
iš naujo).
GAMYKLINIŲ NUOSTATŲ ATKŪRIMAS
Taip atkursite visas pradines kameros nuostatas, išvalysite visų
įrenginių ryšių nuostatas ir išregistruosite savo kameroje „GoPro Plus“.
Tai naudinga, jei duodate kamerą draugui ir norite visiškai atkurti jos
pirminę būseną.
1. Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte valdymo
skydelį.
2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > Reset > Factory Reset“
(Nuostatos > Nustatyti iš naujo > Grąžinti gamyklines nuostatas)
Atkreipkite dėmesį. Atkūrus gamyklines nuostatas, nebus pašalintas SD
kortelės turinys ir tai neturės įtakos kameros programinei įrangai.

2. Braukite į kairę ir bakstelėkite „Connections > Reset Connections“
(Ryšiai> Nustatyti iš naujo ryšius.
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„GoPro“ tvirtinimas
TVIRTINIMO KAIŠČIŲ NAUDOJIMAS
Atsižvelgdami į laikiklio tipą, arba naudosite tvirtinimo užraktą, arba
tvirtinsite „GoPro“ tiesiogiai prie paties laikiklio.
Patarimų apie lipniųjų laikiklių naudojimą žr. Lipnių laikiklių naudojimas
(113 p.) .

1

TVIRTINIMO ĮRANGA
1. Tvirtinimo užraktas

2

3

1. Paverskitebesilankstančius pirštus į tvirtinimo padėtį.
2. Sujunkite savo kameros besilankstančius pirštus su tvirtinimo pirštais
ant užrakto.
3. Pritvirtinkite kamerą prie tvirtinimo užrakto tvirtinimo varžtu.

2. Tvirtinimo varžtas
3. Lenktas lipnusis laikiklis
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„GoPro“ tvirtinimas
4. Pritvirtinkite tvirtinimo užraktą prie laikiklio.
a. Atverskite tvirtinimo užrakto kištuką.
b. Įstumkite užraktą į laikiklį, kol jis spragtelės ir užsifiksuos.
c. Spauskite kištuką žemyn, kad jis susilygintų su užraktu.

„GoPro“ tvirtinimas
LIPNIŲJŲ LAIKIKLIŲ NAUDOJIMAS
Tvirtindami lipniuosius laikiklius prie šalmų, transporto priemonių ir
įrangos, vadovaukitės pateiktomis gairėmis.
• Laikiklius tvirtinkite likus mažiausiai 24 valandoms iki jų naudojimo.
• Laikiklius tvirtinkite prie lygių paviršių. Jie neprilips tinkamai prie
akytų ar reljefinių paviršių.
• Laikiklius tvirtai prispauskite. Pasirūpinkite, kad lipni medžiaga
visiškai liestų paviršių.
• Naudokite tik ant švarių ir sausų paviršių. Vaškas, alyva, purvas ar kiti
nešvarumai susilpnins sąryšį ir galite pamesti kamerą.
• Laikiklius tvirtinkite sausoje vietoje kambario temperatūroje. Jie
nelips tinkamai šaltoje arba drėgnoje aplinkoje, taip pat ant šaltų
arba drėgnų paviršių.
• Pasidomėkite nacionaliniais ir vietos reglamentais, kad įsitikintumėte,
jog nėra draudžiama tvirtinti kamerą prie įrangos (pvz., medžioklės
įrangos). Visada laikykitės reglamentų, kuriais ribojamas buitinių
elektronikos prietaisų arba kamerų naudojimas.
ĮSPĖJIMAS. Siekdami išvengti traumų, nenaudokite dirželio,
kai kamerą tvirtinate prie šalmo. Nemontuokite kameros
tiesiogiai ant slidžių arba snieglentės.

Daugiau informacijos apie laikiklius ieškokite svetainėje gopro.com.
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ĮSPĖJIMAS. Visada naudokite galiojančius saugos standartus
atitinkantį šalmą, jeigu naudojate „GoPro“ šalmo laikiklį ar
apkabą.
Pasirinkite tinkamą savo sporto šakai ar veiklai šalmą ir
įsitikinkite, kad jis yra tinkamo dydžio ir gerai priglunda.
Patikrinkite, ar šalmas yra geros būklės, ir visada
vadovaukitės gamintojo saugaus naudojimo instrukcijomis.
Pakeiskite šalmą, jei šis buvo smarkiai sutrenktas. Joks
šalmas neapsaugos nuo visų sužalojimų. Pasisaugokite.

„GOPRO“ NAUDOJIMAS VANDENYJE IR ŠALIA VANDENS
„HERO9 Black“ yra atspari vandeniui iki 10 m gylyje, jeigu užrakintos
durelės. Prieš neriant nereikalingas joks papildomas korpusas.

Durelių nuėmimas
Kartais gali reikėti nuimti kameros dureles.
ĮSPĖJIMAS. Dureles galima nuimti tik sausoje aplinkoje,
kurioje nėra dulkių. Atidarius arba nuėmus kameros dureles, ji
nebėra apsaugota nuo vandens.

DURELIŲ NUĖMIMAS
1. Atrakinkite užraktą ir atverkite dureles.
2. Dureles laikydami horizontalioje padėtyje, atsargiai patraukite į išorę,
kol užsifiksuos.

Jutiklinis ekranas veikia ir šlapias, bet gali tekti jį nušluostyti, jeigu jis
nereaguos į komandas. Nors jis neveiks po vandeniu, galite kameros
mygtukais naršyti meniu ir po vandeniu. Norėdami sužinoti daugiau, žr.
Naršymas mygtukais (26 p.).
PROFESIONALO PATARIMAS. Naudokite kameros dirželį ir plūdurą
„Floaty“ (parduodamas atskirai), kad kamera liktų plūduriuoti, jeigu
atsikabintų nuo laikiklio.
Ekstremaliems nuotykiams iki 60 m gylyje rinkitės „Protective
Housing“ (Apsauginis korpusas; „HERO9 Black“), šis priedas
parduodamas atskirai.

ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite „HERO9 Black“ su atidarytomis
durelėmis. Baterija gali netyčia išslysti.

Daugiau informacijos apie kameros dirželius, „Floaty“ ir „Protective
Housing“ korpusą ieškokite svetainėje gopro.com.
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Durelių nuėmimas

Priežiūra

DURELIŲ UŽDĖJIMAS

Vadovaukitės pateiktais patarimais, kad jūsų kamera veiktų kuo geriau.

1. Sulygiuokite dureles su sidabro spalvos strypeliu.
2. Užspauskite dureles ant sidabro spalvos strypelio, kol jos spragtelės
ir įsitvirtins vietoje.

• Jūsų „GoPro“ iki 10 m gylyje yra apsaugota nuo vandens – nereikia
jokio korpuso. Prieš naudodami kamerą vandenyje arba šalia
vandens, purvo ar smėlio, įsitikinkite, kad durelės yra uždarytos.
• Prieš uždarydami dureles, įsitikinkite, kad tarpiklyje nėra nešvarumų.
Jei reikia, išvalykite tarpiklį šluoste.
• Prieš atidarydami dureles įsitikinkite, kad kamera „GoPro“ yra
sausa ir švari. Jei reikia, nuplaukite kamerą gėlu vandeniu ir
nusausinkite šluoste.
• Jei aplink dureles yra sukietėjusio smėlio ar nešvarumų, pamirkykite
kamerą 15 minučių šiltame vandentiekio vandenyje ir kruopščiai
išplaukite, kad pašalintumėte nešvarumus. Prieš atidarydami dureles
įsitikinkite, kad kamera yra sausa ir švari.

ĮSPĖJIMAS. Jūsų kameros durelės nuimamos. Įsitikinkite, kad
durelės užrakintos, tvirtai uždarytos.

• Siekdami kuo geresnio garso, pakratykite kamerą arba prapūskite
mikrofoną, kad pašalintumėte vandenį ir nešvarumus iš mikrofono
angų. Nepūskite į mikrofono angas suslėgtojo oro. Galite pažeisti
vidines vandeniui atsparias membranas.
• Sūriame vandenyje naudotą kamerą nuplaukite gėlu vandeniu ir
nusausinkite minkšta šluoste.
• Objektyvo dangtelis yra pagamintas iš nepaprastai tvirto grūdintojo
stiklo, bet jį vis tiek įmanoma subraižyti arba suskaldyti. Valykite jį
minkšta ir pūkelių nepaliekančia šluoste.
• Jei tarp objektyvo ir apdailos žiedo įstrigo šiukšlių, praplaukite jas
vandeniu ar oru. Nedėkite aplink objektyvą pašalinių daiktų.
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Informacija apie bateriją
BATERIJOS EKSPLOATAVIMO TRUKMĖS PAILGINIMAS
Štai keli dalykai, kuriuos galite padaryti, kad pailgintumėte baterijos
eksploatavimo trukmę.
• Filmuokite mažesne skiriamąja geba ir mažesniu kadrų dažniu.
• Naudokite ekrano užsklandą ir sumažinkite ekrano šviesumą.
• Išjunkite priekinį ekraną.
• Išjunkite GPS.
• Išjunkite belaidžius ryšius.
• Naudokite šias nuostatas:
• „QuikCapture“ (99 p.)
• Automatinis išjungimas (99 p.)
ĮRAŠYMAS PRIJUNGUS PRIE MAITINIMO ŠALTINIO
Naudodami su „HERO9 Black“ gautą USB-C kabelį, galite filmuoti ir
fotografuoti, kol kamera yra prijungta prie USB įkrovimo adapterio,
„GoPro Supercharger“, kito „GoPro“ įkroviklio ar „GoPro Portable Power
Pack“. Tai puikiai tinka, kai norima filmuoti ilgus vaizdo įrašus arba
fiksavimo intervalais įvykius.

Informacija apie bateriją
ĮSPĖJIMAS. Naudodami ne „GoPro“ sieninio lizdo kroviklį,
galite sugadinti kameros bateriją ir gali kilti gaisras
arba baterijos nuotėkis. Išskyrus „GoPro Supercharger“
(parduodamas atskirai), naudokite tik kroviklius, ant kurių
pažymėta 5 V 1 A. Jeigu nežinote savo kroviklio įtampos ir
srovės, naudokite pridedamą USB-C kabelį ir įkraukite kamerą
per kompiuterį.

BATERIJOS SAUGOJIMAS IR TVARKYMAS
Kameroje „HERO9 Black“ yra daugybė jautrių komponentų, įskaitant
bateriją. Saugokite kamerą nuo labai karštos arba labai šaltos
temperatūros. Ekstremali temperatūra gali laikinai sutrumpinti baterijos
eksploatavimo trukmę arba gali laikinai sutrikti kameros veikimas.
Venkite stiprių temperatūros arba drėgmės pokyčių, nes ant kameros
arba jos viduje gali susidaryti kondensatas.
Nedžiovinkite kameros išoriniu šilumos šaltiniu, pvz., mikrobangų
krosnelėje arba plaukų džiovintuvu. Kameros arba baterijos
pažeidimai dėl sąlyčio su skysčiu kameros viduje nėra kompensuojami
pagal garantiją.

Nors kamera yra prijungta, prie įkroviklio, įrašant baterija neįkraunama.
Jos įkrovimas prasidės tik sustabdžius įrašymą. Neįmanoma įrašyti, kol
kamera prijungta prie kompiuterio.

Nelaikykite baterijos šalia metalinių objektų, pvz., monetų, raktų ar
pakabučių. Jei baterijos gnybtai susilies su metaliniais objektais, gali
kilti gaisras.

Atkreipkite dėmesį. Įkraunant kameros durelės yra atidarytos, todėl ji
nėra apsaugota nuo vandens.

Nedarykite neleistinų kameros pakeitimų. Tai darydami galite pažeisti
saugą, atitiktį teisės aktams, efektyvumą ir galite netekti garantijos.
Atkreipkite dėmesį. Šaltu oru baterijos talpa sumažėja. Senesnes
baterijas šaltas oras veikia dar labiau. Jei nuolat filmuojate esant žemai
temperatūrai, siekdami optimalaus veikimo, keiskite bateriją kasmet.
PROFESIONALO PATARIMAS. Visiškai įkraukite kamerą, prieš
padėdami ją saugoti, kad padidintumėte baterijos eksploatavimo trukmę.
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ĮSPĖJIMAS. Kameros ar baterijos nemėtykite, neardykite,
neatidarykite, netraiškykite, nelankstykite, nedeformuokite,
nebadykite, nesmulkinkite, nekaitinkite mikrobangų
krosnelėje, nedeginkite ir nedažykite. Nekiškite pašalinių
objektų į kameros angas, pvz., į USB-C prievadą. Nenaudokite
kameros, jei ji buvo pažeista, pavyzdžiui, jei suskilo, buvo
pradurta arba pažeista vandens. Ardant integruotą bateriją
arba ją pradūrus, gali kilti sprogimas arba gaisras.

BATERIJOS UTILIZAVIMAS
Dauguma įkraunamųjų ličio jonų baterijų yra priskiriamos
nepavojingosioms atliekoms ir jas galima saugiai išmesti kartu su
įprastomis buitinėmis atliekomis. Daugelyje regionų baterijas reikia
perdirbti. Pasidomėkite vietos teisės aktais, kad įsitikintumėte, ar galite
išmesti įkraunamąsias baterijas su įprastomis šiukšlėmis. Siekdami
saugiai išmesti ličio jonų baterijas, apsaugokite jų gnybtus nuo kitų
medžiagų poveikio, supakuodami, paslėpdami ar užklijuodami izoliacine
juosta, kad jas pervežant nekiltų gaisras.
Vis dėlto ličio jonų baterijose yra perdirbamų medžiagų ir jos
yra priimamos perdirbti pagal „Rechargeable Battery Recycling
Corporation“ (RBRC) baterijų perdirbimo programą. Raginame Šiaurės
Amerikos gyventojus apsilankyti „Call2Recycle“ svetainėje call2recycle.
org arba paskambinti 1-800-BATTERY ir rasti patogią perdirbimo vietą.
Niekada nemeskite baterijos į ugnį, nes ji gali sprogti.

Trikčių diagnostika
MANO „GOPRO“ NEĮSIJUNGIA
Įsitikinkite, kad jūsų „GoPro“ yra įkrauta. Žr. „microSD“ kortelė ir baterijos
nustatymas (10 p.). Jei baterijos įkrovimas nepadėjo, pamėginkite
kamerą paleisti iš naujo. Žr. „GoPro“ paleidimas iš naujo (108 p.).
SPAUDŽIANT MYGTUKĄ MANO „GOPRO“ NEREAGUOJA
Žr. „GoPro“ paleidimas iš naujo (108 p.).
MANO KOMPIUTERYJE FAILAI ATKURIAMI NETOLYGIAI
Dažniausiai netolygus atkūrimas nereiškia problemų dėl failo. Jei įrašas
praleidžiamas, greičiausiai tai lemia viena iš šių priežasčių:
• Kompiuteris neveikia su HEVC failais. Pabandykite nemokamai
atsisiųsti naujausios versijos „GoPro“ leistuvą, skirtą „Mac“ ar
„Windows“, iš gopro.com/apps.
• Jūsų kompiuteris neatitinka minimalių reikalavimų programinės
įrangos, kurią naudojate failams atkurti.
PAMIRŠAU SAVO KAMEROS NAUDOTOJO VARDĄ ARBA SLAPTAŽODĮ
Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte valdymo skydelį,
tada braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > Connections >
Camera Info“ (Nuostatos > Ryšiai > Kameros informacija).
NEŽINAU SAVO PROGRAMINĖS ĮRANGOS VERSIJOS
Braukite žemyn per galinį ekraną, kad pasiektumėte valdymo skydelį,
tada braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > Connections >
Camera Info“ (Nuostatos > Ryšiai > Kameros informacija).

ĮSPĖJIMAS. Savo kamerai naudokite tik „GoPro“
pakaitines baterijas.
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NERANDU SAVO KAMEROS SERIJOS NUMERIO
Serijos numeris yra įspaustas jūsų kameros baterijos skyrelio viduje. Jį
taip pat rasite čia: braukite žemyn, kad pasiektumėte valdymo skydelį,
braukite į kairę ir bakstelėkite „Preferences > About > Camera Info“
(Nuostatos > Apie > Kameros informacija).

VAIZDO ĮRAŠŲ SKIRIAMOJI GEBA (RES)
Vaizdo įrašų skiriamoji geba reiškia kiekviename vaizdo įrašo kadre
naudojamą horizontaliųjų linijų skaičių. 1080p vaizdo įrašas sudarytas
iš 1080 horizontaliųjų linijų. 5K vaizdo įrašas sudarytas iš 5120
horizontaliųjų linijų. Daugiau linijų reiškia didesnę skiriamąją gebą, todėl
5K vaizdas bus detalesnis už 1080p.

Daugiau atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus rasite adresu
gopro.com/help.
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Vaizdo įrašų
skiriamoji geba

Aprašas

5K

Mūsų aukščiausia vaizdo įrašų skiriamoji geba.
Nufilmuoja kvapą gniaužiantį ypatingo HD vaizdo
įrašą 16:9 vaizdo formatu. Galima naudoti, norint iš
vaizdo įrašų atrinkti 14,75 MP nuotraukas.

4K 4:3

Ypatingo HD vaizdo įrašas su aukštu 4:3 vaizdo
formatu aprėpia daugiau vaizdo nei 16:9 kadrai.
Puikūs pirmojo asmens perspektyvos kadrai ir
pagaulios 12 MP nuotraukos iš vaizdo įrašo.

4K

Ypatingo HD vaizdo įrašai su 16:9 vaizdo formatu.
Puikiai tinka naudojant kamerą su trikoju arba
fiksuotoje padėtyje. Galima naudoti, norint iš
vaizdo įrašų atrinkti 8 MP nuotraukas.

2,7K 4:3

Puikiai tinka didelės skiriamosios gebos pirmojo
asmens perspektyvos kadrams ir sklandžiam
sulėtinto vaizdo atkūrimui, kai kamera yra
pritvirtinta ant kūno arba įrangos.

2,7K

Aukštos skiriamosios gebos 16:9 vaizdo įrašai,
užtikrinantys stulbinamus kino kokybės rezultatus
profesionalų lygio vaizdo produkcijai.
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Vaizdo įrašų
skiriamoji geba

Aprašas

1440p

Aukštas 4:3 vaizdo formatas kadre sutalpina
daugiau nei 1080p. Puikiai tinka greitam veiksmui,
pirmojo asmens perspektyvos kadrams ir bendrinti
socialiniuose tinkluose.

1080p

Standartinė HDTV skiriamoji geba, puikiai tinkama
visiems kadrams ir dalintis socialiniuose tinkluose.
Didelio 240 fps ir 120 fps greičio parinktys suteikia
galimybę ypač sulėtinti vaizdą jį redaguojant.

Techninės specifikacijos: Vaizdo įrašai
Šioje lentelėje palyginamas kiekvienos skiriamosios gebos kadro dydis.
4K 4:3
5K

4K

2,7K 4:3

2,7K

1440p
1080p

PROFESIONALO PATARIMAS. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas,
kompiuteris arba televizorius palaiko pasirinktą nuostatą, ypač jeigu
naudojate didelę skiriamąją gebą ir didelį kadrų dažnį.

124

125

Techninės specifikacijos: Vaizdo įrašai

Techninės specifikacijos: Vaizdo įrašai

KADRAI PER SEKUNDĘ (FPS)
Kadrai per sekundę (fps) – tai kiekvieną vaizdo įrašo sekundę
užfiksuojamų kadrų skaičius. Didesnis kadrų dažnis (60, 120 arba 240)
labiau tinka greito veiksmo kadrams. Didelį kadrų dažnį galite naudoti ir
sulėtintam vaizdo atkūrimui atlikti.

VAIZDO FORMATAS
Vaizdo formatas – tai vaizdo pločio ir aukščio santykis. „HERO9 Black“
filmuoja ir fotografuoja dviem vaizdo formatais.

Skiriamoji geba ir FPS
Didesnės skiriamosios gebos vaizdo įrašuose užfiksuojama daugiau
detalių, jie yra aiškesni, bet paprastai filmuojami mažesniu kadrų
dažniu (fps).
Mažesnės skiriamosios gebos vaizdo įrašuose yra mažiau detalių ir
aiškumo, bet juos galima filmuoti didesniu kadrų dažniu.
„RES | FPS“ ekrane rinkdamiesi skiriamąją gebą matysite baltai
rodomas visas pasirinktai skiriamajai gebai galimas kadrų dažnio vertes.
Negalimos kadrų per sekundę vertės bus rodomos pilkai.
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4:3
Aukštas 4:3 vaizdo formatas apima daugiau vaizdo nei 16:9 plačiaekranis
formatas. Jis puikiai tinka asmenukėms ir pirmojo asmens perspektyvos
kadrams. 4:3 skiriamosios gebos pateiktos viršutinėje ekrano „RES |
FPS“ (Skiriamoji geba | FPS) eilutėje.
16:9
Tai yra standartinis HD televizoriams ir redagavimo programoms
naudojamas formatas. Plačiaekranis formatas idealiai tinka
dramatiškiems kinematografiniams vaizdo įrašams kurti. 16:9
skiriamosios gebos pateiktos po 4:3 skiriamosiomis gebomis ekrane
„RES | FPS“ (Skiriamoji geba | FPS).
Atkreipkite dėmesį. HD televizoriuje leidžiant 4:3 formato įrašą, abiejose
ekrano pusėse bus rodomos juodos juostos.
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SKAITMENINIAI OBJEKTYVAI (VAIZDO ĮRAŠAI)
Skaitmeniniai objektyvai leidžia pasirinkti, kiek jūsų kamera apims
vaizdo kadre. Skirtingi objektyvai taip pat daro įtaką pritraukimo lygiui
ir „žuvies akies“ efektui kadre. Vaizdo įrašų režimui „SuperView“ apima
plačiausią regos lauką, o „Narrow“ (siaurakampis) apima mažiausią
regos lauką.

„HERO9 BLACK“ VAIZDO ĮRAŠŲ NUOSTATOS
Čia pateikiamos jūsų kameros vaizdo skiriamosios gebos parinktys ir
kiekvienai jų galimas kadrų dažnis (FPS), objektyvai bei vaizdo formatas.

Skaitmeninis
objektyvas

Aprašas

„SuperView“
(16 mm)

Plačiausias ir aukščiausias regos laukas,
pateikiamas kaip 16:9 vaizdo įrašas.

„Wide“ (Plačiakampis)
(16–34 mm)

Platus regos laukas: kadre užfiksuojama tiek,
kiek tik įmanoma.

„Linear“ (Tiesinis)
(19–39 mm)

Platus regos laukas be „SuperView“ ir „Wide“
(Plačiakampis) suteikiamo gaubto vaizdo efekto.

„Linear + Horizon
Leveling“ (Tiesinis ir
horizonto lygiavimas)
(19–39 mm)

„Narrow“
(Siaurakampis)
(27 mm)

Platus regos laukas be „SuperView“ ir „Wide“
(Plačiakampis) suteikiamo gaubto vaizdo efekto.
Užtikrina sklandų ir lygų vaizdo įrašą, net jei
įrašant kamera pakreipiama.
Atkreipkite dėmesį. Vaizdas pakryps, jei kamera
pasisuks daugiau nei 28–45 ° (atsižvelgiant į
pasirinktas nuostatas).
Siauras regos laukas be „SuperView“ ir „Wide“
(Plačiakampis) suteikiamo gaubto vaizdo efekto.

Vaizdo įrašų
skiriamoji
geba (RES)

5K

4K

FPS
(60 Hz /
50 Hz)*

Skaitmeniniai lęšiai

30/25
24/24

„Wide“ (Plačiakampis),
„Linear“ (Tiesinis),
„Linear + Horizon
5120x2880 16:9
Leveling“ (Tiesinis ir
horizonto lygiavimas),
„Narrow“ (Siauras)

60/50

„Wide“ (Plačiakampis),
„Linear“ (Tiesinis),
„Linear + Horizon
3840x2160 16:9
Leveling“ (Tiesinis ir
horizonto lygiavimas),
„Narrow“ (Siauras)

Ekrano
skiriamoji
geba

Vaizdo
formatas

*
60Hz (NTSC) ir 50Hz (PAL) nurodo vaizdo įrašo formatą, kuris priklauso
nuo jūsų regiono. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Mirgėjimo šalinimas
(100 p.).

Norėdami gauti patarimų, kokias nuostatas naudoti, žr.
Rekomenduojamos nuostatos (31 p.).

Atkreipkite dėmesį. Galimi tik tie objektyvai, kurie suderinami su jūsų
pasirinkta skiriamąja geba ir kadravimo dažniu.
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Vaizdo įrašų
skiriamoji
geba (RES)

4K

4K 4:3

2,7K

Techninės specifikacijos: Vaizdo įrašai

FPS
(60 Hz /
50 Hz)*

Skaitmeniniai lęšiai

30/25
24/24

„SuperView“, „Wide“
(Plačiakampis), „Linear“
(Tiesinis), „Linear +
3840x2160 16:9
Horizon Leveling“
(Tiesinis ir horizonto
lygiavimas), „Narrow“
(Siauras)

30/25
24/24

„Wide“ (Plačiakampis),
„Linear“ (Tiesinis),
„Linear + Horizon
4096x3072 4:3
Leveling“ (Tiesinis ir
horizonto lygiavimas),
„Narrow“ (Siauras)

120/100
60/50

„SuperView“, „Wide“
(Plačiakampis), „Linear“
(Tiesinis), „Linear +
2704x1520
Horizon Leveling“
(Tiesinis ir horizonto
lygiavimas), „Narrow“
(Siauras)

Ekrano
skiriamoji
geba

Vaizdo
formatas

16:9

*
60Hz (NTSC) ir 50Hz (PAL) nurodo vaizdo įrašo formatą, kuris priklauso nuo jūsų
regiono.your region. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Mirgėjimo šalinimas (100 p.).

Norėdami gauti patarimų, kokias nuostatas naudoti, žr.
Rekomenduojamos nuostatos (31 p.).
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FPS
(60 Hz /
50 Hz)*

Skaitmeniniai lęšiai

2,7K 4:3

60/50

„Wide“ (Plačiakampis),
„Linear“ (Tiesinis),
„Linear + Horizon
2704x2028 4:3
Leveling“ (Tiesinis ir
horizonto lygiavimas),
„Narrow“ (Siauras)

1440p

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

„Wide“ (Plačiakampis),
„Linear“ (Tiesinis),
„Linear + Horizon
1920x1440
Leveling“ (Tiesinis ir
horizonto lygiavimas),
„Narrow“ (Siauras)

240/200

„Wide“ (Plačiakampis), 1920x1080
„Linear“ (Tiesinis),
„Linear + Horizon
Leveling“ (Tiesinis ir
horizonto lygiavimas),
„Narrow“ (Siauras)

Vaizdo įrašų
skiriamoji
geba (RES)

1080p

Ekrano
skiriamoji
geba

Vaizdo
formatas

4:3

16:9

*
60Hz (NTSC) ir 50Hz (PAL) nurodo vaizdo įrašo formatą, kuris priklauso nuo jūsų
regiono.your region. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Mirgėjimo šalinimas (100 p.).

Norėdami gauti patarimų, kokias nuostatas naudoti, žr.
Rekomenduojamos nuostatos (31 p.).
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Vaizdo įrašų
skiriamoji
geba (RES)

1080p

FPS
(60 Hz /
50 Hz)*

Skaitmeniniai lęšiai

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

„SuperView“, „Wide“
(Plačiakampis), „Linear“
(Tiesinis), „Linear +
1920x1080
Horizon Leveling“
(Tiesinis ir horizonto
lygiavimas), „Narrow“
(Siauras)

Ekrano
skiriamoji
geba

Techninės specifikacijos: Vaizdo įrašai
Vaizdo
formatas

16:9

*
60Hz (NTSC) ir 50Hz (PAL) nurodo vaizdo įrašo formatą, kuris priklauso nuo jūsų
regiono.your region. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Mirgėjimo šalinimas (100 p.).

Norėdami gauti patarimų, kokias nuostatas naudoti, žr.
Rekomenduojamos nuostatos (31 p.).
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Didelė skiriamoji geba / didelis kadrų dažnis

Filmuojant didele skiriamąja geba arba dideliu kadrų dažniu, kai yra šilta,
kamera gali įkaisti ir naudoti daugiau energijos.
Dėl judančio oro trūkumo ir sujungimo su programėle „GoPro“ kamera gali
įkaisti dar labiau, naudoti daugiau energijos ir sutrumpinti įrašymo trukmę.
Jei karštis kelia problemą, pabandykite filmuoti trumpesnius įrašus. Taip
pat pabandykite nenaudoti funkcijų, kurios eikvoja daug energijos, pvz.,
programėlės „GoPro“. Nuotoliniu valdymo pultu „GoPro Smart Remote“
(parduodamas atskirai) galite valdyti „GoPro“ sunaudodami mažiau
energijos.
Jūsų kamera informuos, jeigu jai reikės išsijungti ir atvėsti. Norėdami
sužinoti daugiau, žr. Svarbūs pranešimai (106 p.).
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„HYPERSMOOTH“ VAIZDO ĮRAŠŲ STABILIZAVIMAS
„HyperSmooth“ užtikrina ypač tolygų įrašą, nes pakoreguoja kameros
drebėjimą. Jis apkarpo vaizdo įrašus įrašymo metu, o tai leidžia atkurti
vaizdo įrašą. Tai puikiai tinka įrašams važiuojant dviračiu, riedučiais,
slidinėjant, laikant kamerą rankose ir kitais atvejais. „HERO9 Black“ turi
keturias „HyperSmooth“ nuostatas:

„SUPERPHOTO“
„SuperPhoto“ automatiškai išanalizuoja fotografuojamą vaizdą ir išmaniai
pritaiko geriausią kadro apdorojimo metodą.

Nuostata

Aprašas

„Boost“

Maksimalus vaizdo įrašo stabilizavimas ir
glaudus apkarpymas.

„High“ (Aukštas)

Stipresnis vaizdi įrašo stabilizavimas ir
minimalus apkarpymas (plačiakampio objektyvo
vaizdas apkarpomas 10 %).

„On“ (Įjungta)

Stabilizuotas vaizdo įrašas su minimaliu
apkarpymu (plačiakampio objektyvo vaizdas
apkarpomas 10 %).

„Off“ (Išjungta)

Vaizdas įrašomas be stabilizavimo ar
apkarpymo.

PROFESIONALO PATARIMAS. Galite sukurti dar tolygesnį vaizdo
įrašą, jei prieš pradėdami filmuoti panaudosite jutiklinį artinimą savo
kadrams apkirpti. Taip kamera turės dar daugiau laisvos erdvės vaizdo
įrašui stabilizuoti. Tiesinio ir horizonto lygiavimo objektyvas didins
stabilizavimą.
CIKLINIO FILMAVIMO INTERVALAS
Galite nustatyti, kad jūsų „GoPro“ filmuotų 5 (numatytoji reikšmė), 20, 60
arba 120 minučių ciklais. Galima nustatyti ir parinktį „Max“(Didžiausia),
tada kamera filmuos tol, kol bus užpildyta SD kortelė, ir tik tada vėl
pradės įrašymą nuo vaizdo įrašo pradžios.
134

Priklausomai nuo apšvietimo, judėjimo kadre ir kitų sąlygų, „SuperPhoto“
parinks vieną iš keturių parinkčių.
High Dynamic Range“ (Didelis dinaminis diapazonas) (HDR)
Patobulintas HDR fotografuoja ir sujungia kelias nuotraukas į vieną
kadrą, kad išryškintų detales scenoje, kur maišoma ryški šviesa ir
šešėliai.
„Local Tone Mapping“ (Vietinis atspalvių žymėjimas)
Nuotraukos patobulinamos paryškinant detales ir kontrastą tik ten, kur
to reikia.
„Multi-Frame Noise Reduction“ (Daugiakadris trikdžių mažinimas)
Į vieną nuotrauką automatiškai sujungiami keli kadrai, kad joje būtų
mažiau iškraipymų (trikdžių).
„No Additional Processing“ (Be papildomo apdorojimo)
Kai sąlygos yra tobulos, nuotraukos fotografuojamos be išplėstinio jų
apdorojimo.
„SuperPhoto“ veikia tik fotografuojant pavienes nuotraukas. Vaizdui
apdoroti reikia papildomo laiko, todėl gali šiek tiek ilgiau užtrukti, kol bus
apdorotas ir įrašytas kiekvienas kadras.
Atkreipkite dėmesį. „SuperPhoto“ neveikia su parinktimis „RAW
Photo“ (RAW nuotrauka), „Protune“ ar „Exposure Control“
(Ekspozicijos valdymas).
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Funkcijos „SuperPhoto“ įjungimas
Pagal numatytąsias nuostatas funkcija „SuperPhoto“ išjungta. Štai kaip
galite ją įjungti.

UŽRAKTO IŠLAIKYMAS (NAKTIES IR NAKTINIS
FOTOGRAFAVIMAS INTERVALAIS)
Galite spręsti dėl išlaikymo trukmės fotografuojant nakties ir naktinio
fotografavimo intervalais režimais. Pateikiame galimas parinktis ir
patarimus, kada jas naudoti.

1. Fotorežimo nuostatų ekrane bakstelėkite „Output“ (Išvestis).
2. Pasirinkite „SuperPhoto“.
HDR
„High Dynamic Range“ (Didelis dinaminis diapazonas) (HDR) – tai vienas
iš funkcijos „SuperPhoto“ naudojamų vaizdo apdorojimo metodų jūsų
nuotraukoms patobulinti. Jis sujungia kelis kadrus į vieną nuotrauką,
taip sukurdamas geriausią rezultatą Galite nustatyti, kad HDR būtų
naudojamas kiekvienai nuotraukai.
1. Fotorežimo nuostatų ekrane bakstelėkite „Output“ (Išvestis).
2. Pasirinkite HDR
Parinktį „HDR On“ (HDR įjungtas) galima naudoti tik pavienėms
nuotraukoms. Siekdami geriausių rezultatų, naudokite šią parinktį
kontrastingiems kadrams su mažai judesio.
Atkreipkite dėmesį. HDR neveikia su parinktimis „RAW“ arba „Exposure
Control“ (Ekspozicijos valdymas).

Išlaikymas

Pavyzdžiai

„Auto“ (Automatinis)
(iki 30 sekundžių)

Saulėtekis, saulėlydis, aušra, sutemos,
prieblanda, naktis.

2, 5, 10 arba 15
sekundžių

Aušra, sutemos, prieblanda, eismas naktį,
atrakcionai, fejerverkai, tapyba šviesa.

20 sekundžių

Naktinis dangus (su šviesa).

30 sekundžių

Žvaigždės naktį, Paukščių Takas (visiškai tamsu).

PROFESIONALO PATARIMAS. Siekdami sumažinti vaizdo išsiliejimą
nuotraukose, naudodami nakties arba naktinio fotografavimo intervalais
režimą įtaisykite kamerą ant trikojo arba padėkite ant tvirto paviršiaus,
kur ji nejudės ir nedrebės.
SERIJOS GREITIS
Užfiksuokite greito veiksmo vaizdus su viena iš šių didelio
greičio nuostatų:
• „Auto“ (Automatinis) (iki 25 nuotraukų per sekundę, atsižvelgiant į
aplinkos apšvietimą)
• 30 nuotraukų per 3, 6 arba 10 sekundžių
• 25 nuotraukos per 1 sekundę
• 10 nuotraukų per 1 ar 3 sekundes
• 5 nuotraukos per 1 sekundę
• 3 nuotraukos per 1 sekundę
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SKAITMENINIAI OBJEKTYVAI (NUOTRAUKOS)
Skaitmeniniai objektyvai leidžia pasirinkti, kiek vaizdo telpa į kadrą
kameroje. Jie taip pat daro įtaką pritraukimo lygiui ir „žuvies akies“
efektui kadre. Fotografuojant nuotraukas galimos trys objektyvų
parinktys:

„RAW“ FORMATAS
Kai įjungta ši nuostata, visos nuotraukos įrašomos .jpg vaizdo formatu
(kad galėtumėte peržiūrėti kameroje ir bendrinti per programėlę
„GoPro“) ir .gpr failo formatu. .gpr failas yra pagrįstas „Adobe“ .dng
formatu. Šiuos failus galima naudoti programos „Adobe Camera Raw“
(ACR) 9.7 ar naujesnėje versijoje. Taip pat galite naudoti „Adobe
Photoshop Lightroom CC“ (2015.7 arba naujesnį leidimą) ir „Adobe
Photoshop Lightroom 6“ (6.7 arba naujesnę versiją).

Skaitmeninis
objektyvas

Aprašas

„Wide“ (Plačiakampis)
(16–34 mm)

Platus regos laukas: kadre užfiksuojama tiek,
kiek tik įmanoma.

„Linear“ (Tiesinis)
(19–39 mm)

Platus matymo laukas be „žuvies akies“ efekto.

„Narrow“
(Siaurakampis)
(27 mm)

Siauras regos laukas be plačiakampio „žuvies
akies“ efekto.

Nuotraukų režimu RAW formatą galima naudoti režimams „Photo“
(Fotorežimas), „Burst“ (Serija), „Night“ (Naktis), „Time Lapse Photo“
(Fotografavimas intervalais) ir „Night Lapse Photo“ (Naktinis
fotografavimas intervalais), atsižvelgiant į šias sąlygas ir išimtis:
• funkcija „SuperPhoto“ turi būti išjungta;
• Skaitmeninis objektyvas turi būti „Wide“ (Plačiakampis);
• artinimas turi būti išjungtas;
• RAW formato negalima naudoti kelioms nuotraukoms iš eilės
fotografuoti;
• Fotografavimui intervalais intervalas turi būti bent 5 sekundės;
• Naktiniam fotografavimui intervalais išlaikymo nuostata turi būti bent
5 sekundės.
PROFESIONALO PATARIMAS. Nuotraukos .gpr formatu įrašomos
ten pat ir tokiu pat pavadinimu, kaip ir .jpg failai. Norėdami pasiekti
šiuos failus, įdėkite SD kortelę į kortelių skaitytuvą ir raskite juos per
kompiuterio failų naršyklę.
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„TIMEWARP“ VAIZDO ĮRAŠŲ GREITIS
Galite padidinti „TimeWarp“ vaizdo įrašų greitį iki 30x, kad galėtumėte
pasidalyti ilgiau trunkančios veiklos įrašais. Numatytoji nuostata yra
„Auto“ (Automatinis), kuris automatiškai parenka greitį.
Greitį galite nustatyti ir patys. Naudokite šią lentelę vaizdo įrašų trukmei
nustatyti. Pavyzdžiui, filmuodami 2x greičiu keturias minutes sukursite
maždaug dviejų minučių trukmės „TimeWarp“ vaizdo įrašą.
Išlaikymas

Įrašymo trukmė

Vaizdo įrašo trukmė

2x

1 minutė

30 sekundžių

5x

1 minutė

10 sekundžių

10x

5 minutės

30 sekundžių

15x

5 minutės

20 sekundžių

30x

5 minutės

10 sekundžių

Atkreipkite dėmesį. Įrašymo trukmė yra apytikslė. Vaizdo įrašo trukmė
gali skirtis, ji priklauso nuo judėjimo kadre.

Išlaikymas

Pavyzdžiai

2x–5x

Važiavimas vaizdingu maršrutu.

10x

Žygiavimas ir vietovės tyrinėjimas.

15x–30x

Bėgimas ir važiavimas kalnų dviračiais.

PROFESIONALO PATARIMAS. Siekdami geriausių rezultatų, palikite
greičio parinktį „Auto“ (Automatinis), kai filmuojate įrašą, kuriame vaizdas
gali šokinėti.
„SPEED RAMP“ („TIMEWARP“)
Įrašydami su „TimeWarp“ bakstelėkite galinį jutiklinį ekraną, kad
sumažintumėte vaizdo įrašo greitį. Bakstelėję dar kartą pagreitinsite.
Prieš įrašydami, pasirinkite greitį bakstelėdami
vaizdo fiksavimo
ekrane arba eidami į „TimeWarp“ nuostatų menu. Yra dvi parinktys:
Išlaikymas

Kadrai per sekundę

Garsas

Tikrasis greitis (1x)

30 fps

„On“ (Įjungta)

Pusė greičio (0,5x
sulėtintas vaizdas)

60 fps

„Off“ (Išjungta)

PROFESIONALO PATARIMAS. Taip pat galite aktyvinti „Speed Ramp“
režimo mygtuku. Nuostatų meniu slinkite žemyn iki „Shortcuts“
(Šaukiniai), kad nustatytumėte.
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VAIZDO ĮRAŠŲ SKIRIAMOJI GEBA („TIMEWARP“, FILMAVIMAS
INTERVALAIS)
„HERO9 Black“ filmuoja „TimeWarp“ ir fiksavimo intervalais vaizdo įrašus
keturiomis skirtingomis skiriamosiomis gebomis.

FIKSAVIMO INTERVALAIS INTERVALAS
Intervalas lemia, kas kiek laiko kamera padaro kadrą filmavimo ir
fotografavimo intervalais režimu.
Galimi intervalai: 0,5 (numatytasis), 1, 2, 5, 10 ir 30 sekundžių; 1, 2, 5 ir
30 minučių; 1 valanda.

Skiriamoji geba

Vaizdo formatas

4K

16:9

Intervalas

Pavyzdžiai

2,7K

4:3

0,5–2 sekundės

Banglentės, dviračiai ir kitos sporto šakos.

1440p

4:3

2 sekundžių

Judrios gatvės kampas.

1080p

16:9

5–10 sekundės

Debesys ar ilgos trukmės siužetas lauke.

10 sekundžių –
1 minutė

Meno projektai ar kita ilgai trunkanti veikla.

Norėdami sužinoti daugiau, žr.:
• Vaizdo įrašų skiriamoji geba (142 p.)
• Vaizdo formatas (127 p.)
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1 minutė – 1 valanda

Statybos ar kita veikla, kuri vykdoma labai
ilgą laikotarpį.
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Filmavimo intervalais įrašymo trukmė
Naudokite šią lentelę savo vaizdo įrašų trukmei nustatyti.

NAKTINIO FIKSAVIMO INTERVALAIS INTERVALAS
Pasirinkite, kaip dažnai „GoPro“ turi fotografuoti naktinio fiksavimo
intervalais režimu. Naktinio fiksavimo intervalais intervalai: „Auto“
(Automatinis), 4, 5, 10, 15, 20 ir 30 sekundžių; 1, 2, 5, 30 ir 60 minučių.

Intervalas

Įrašymo trukmė

Vaizdo įrašo trukmė

0,5 sekundės

5 minutės

20 sekundžių

1 sekundės

5 minutės

10 sekundžių

2 sekundžių

10 minutės

10 sekundžių

Nustačius „Auto“ (Automatinis) (numatytoji reikšmė), intervalas
sinchronizuojamas su užraktu. Jei užrakto išlaikymas yra 10 sekundžių
ir yra nustatytas automatinis intervalas, kamera fotografuos kas
10 sekundžių.

5 sekundžių

1 valanda

20 sekundžių

Intervalas

Pavyzdžiai

10 sekundžių

1 valanda

10 sekundžių

„Auto“ (Automatinis)

30 sekundžių

5 valandos

20 sekundžių

Puikiai tinka bet kokiai ekspozicijai (fotografuoja
kiek įmanoma greičiau pagal užrakto nuostatą).

1 minutė

5 valandos

10 sekundžių

4–5 sekundės

Miestas vakare, gatvių apšvietimas arba vaizdas
su judesiu.

2 minutės

5 valandos

5 sekundžių

5 minutės

10 valandos

4 sekundžių

10–15 sekundės

30 minutės

1 savaitė

10 sekundžių

Blankus apšvietimas su lėtai kintančiu
vaizdu, pvz., naktinis dangus su debesimis ir
ryškiu mėnuliu.

1 valanda

1 savaitė

5 sekundžių

20–30 sekundės

Labai mažai šviesos arba labai mažai kintantis
vaizdas, pvz., žvaigždės su minimaliu aplinkos
arba gatvių apšvietimu.

PROFESIONALO PATARIMAS. Siekdami geriausių rezultatų, įtaisykite
kamerą ant trikojo arba padėkite ant tvirto paviršiaus, kur ji nejudės ir
nedrebės. Jei keliaudami norite sukurti vaizdo įrašą laiko slinkties režimu,
pasinaudokite vaizdo įrašo laiko slinkties funkcija.
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Funkcija „Protune“ atskleidžia visas kameros kūrybines galimybes,
leisdama jums patiems valdyti išplėstines nuostatas, įskaitant spalvas,
baltumo balansą ir užrakto išlaikymą. Ji suderinama su profesionalų
spalvų koregavimo įrankiais ir kita redagavimo programine įranga.

SPALVOS
Naudodami spalvų parinktį galite koreguoti vaizdo įrašų arba nuotraukų
spalvų profilį. Slinkdami per parinktis galėsite pamatyti tiesioginę
kiekvienos nuostatos peržiūrą ir tada bakstelėti norimą.

Keli dalykai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti.

Spalvų nuostata

Aprašas

„GoPro Color“
(„GoPro“ spalvos)
(numatytoji reikšmė)

Užfiksuoja nuotraukas ir vaizdo įrašus klasikiniu
„GoPro“ spalvų korekcijos profiliu.

„Flat“ (Lygios)

Pateikiamas neutralus spalvų profilis, kurio
spalvas galima koreguoti, kad jos labiau atitiktų
su kita įranga nufilmuotą įrašą ir būtų daugiau
laisvės apdorojant vaizdą kompiuteriu. Dėl ilgos
kreivės „Flat“ profilis užfiksuoja daugiau detalių
šešėliuose ir ryškiuose akcentuose.

• „Protune“ galimas su visais režimais, išskyrus „Looping“ (Ciklinis
filmavimas) ir „LiveBurst“ (Tiesioginė serija). Slinkite žemyn nuostatų
meniu, jei norite peržiūrėti visas „Protune“ nuostatas.
• Tam tikros „Protune“ nuostatos negalimos, kai naudojamas
ekspozicijos valdymas.
• Pakeitus „Protune“ nuostatas viename vaizdo fiksavimo režime, jos
bus taikomos tik tam režimui. Pavyzdžiui, pakeitus baltumo balansą
fiksavimui intervalais, tai neturės jokios įtakos serijos nuotraukų
baltumo balansui.
PROFESIONALO PATARIMAS. Visas „Protune“ nuostatas galite atkurti
į numatytąsias reikšmes, bakstelėję
nuostatų meniu.
BITŲ DAŽNIS
Bitų dažnis lemia duomenų kiekį, kurio reikia įrašyti sekundės
trukmės vaizdo įrašą. „HERO9 Black“ leidžia pasirinkti tarp aukšto ar
žemo dažnio.
Bitų dažnis

Aprašas

„Low“ (Žemas,
numatytoji reikšmė)

Naudojamas žemesnis bitų dažnis, siekiant
sumažinti failų dydžius.

„High“ (Aukštas)

Naudojamas aukštesnis bitų dažnis (iki 100
Mbps (4K ir 2,7K vaizdo įrašams), kad vaizdo
kokybė būtų optimali.
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BALTUMO BALANSAS
Baltumo balanso parinktis suteikia galimybę koreguoti vaizdo įrašų ir
nuotraukų spalvinę temperatūrą, ją optimaliai pritaikant šaltam arba
šiltam apšvietimui. Slinkdami per parinktis galėsite pamatyti tiesioginę
kiekvienos nuostatos peržiūrą ir tada bakstelėti norimą.
Šios nuostatos parinktys: „Auto“ (Automatinis) (numatytoji reikšmė),
2300K, 2800K, 3200K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K, 6000K, 6500K
ir „Native“ (Savasis). Mažesnės reikšmės suteiks šiltesnius atspalvius.
Taip pat galite pasirinkti „Auto“ (Automatinis) ir leisti savo „GoPro“
nustatyti baltos spalvos balansą arba „Native“ (Savasis), norėdami
sukurti minimaliai spalviškai koreguotus failus, todėl galėsite atlikti
tikslesnius redagavimo veiksmus vėliau.
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MAŽIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ISO REIKŠMĖ
Naudodami parinktis „ISO Minimum“ (Mažiausia ISO reikšmė) ir „ISO
Maximum“ (Didžiausia ISO reikšmė) galite nustatyti kameros jautrumo
šviesai ir vaizdo trikdžiams diapazoną. Vaizdo trikdžiai – tai kadro
grūdėtumo lygis.

IŠLAIKYMAS
„Protune“ išlaikymo nuostata taikoma tik vaizdo įrašų, nuotraukų ir
„LiveBurst“ režimams. Ši nuostata lemia užrakto išlaikymo trukmę.
Slinkdami per parinktis galėsite pamatyti tiesioginę kiekvienos
nuostatos peržiūrą ir tada bakstelėti norimą. Numatytoji nuostata yra
„Auto“ (Automatinis).

Silpnesnėje šviesoje didesnės ISO reikšmės lemia šviesesnius vaizdus,
bet juose yra daugiau vaizdo trikdžių. Mažesnės reikšmės lemia
tamsesnius vaizdus su mažiau vaizdo trikdžių. Slinkdami per parinktis
galėsite pamatyti tiesioginę kiekvienos nuostatos peržiūrą ir tada
bakstelėti norimą.
Numatytoji „ISO Maximum“ (Didžiausia ISO) reikšmė yra 3200 vaizdo
įrašams ir nuotraukoms. Numatytoji „ISO Minimum“ (Mažiausia ISO)
reikšmė yra 100.
100

200

400

800

Tamsesnis vaizdas
Mažiau vaizdo trikdžių

1600

3200

6400

Šviesesnis vaizdas
Daugiau vaizdo trikdžių

Atkreipkite dėmesį. Vaizdo įrašų ir nuotraukų režimais ISO veikimas
priklauso nuo „Protune“ užrakto nuostatos. Pasirinkta „ISO Maximum“
(Didžiausia ISO) reikšmė bus naudojama kaip didžiausia ISO reikšmė.
Priklausomai nuo apšvietimo, taikoma ISO reikšmė gali būti mažesnė.
PROFESIONALO PATARIMAS. Norėdami užfiksuoti konkrečią ISO
reikšmę, nustatykite vienodą mažiausią ir didžiausią ISO reikšmes.
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Nuotraukų režimo parinktys: „Auto“ (Automatinis), 1/125, 1/250, 1/500,
1/1000 ir 1/2000 sek.
Vaizdo įrašų režimo parinktys priklauso nuo kadrų dažnio (fps) nuostatos,
kaip parodyta toliau.
Užraktas

1 pavyzdys:
1080p30

2 pavyzdys:
1080p60

„Auto“ (Automatinis)

„Auto“ (Automatinis)

„Auto“ (Automatinis)

1/fps

1/30 s

1/60 s

1/(2x fps)

1/60 s

1/120 s

1/(4x fps)

1/120 s

1/240 s

1/(8x fps)

1/240 s

1/480 s

1/(16x fps)

1/480 s

1/960 s

PROFESIONALO PATARIMAS. Kad naudojant užrakto nuostatą vaizdo
įrašų ir nuotraukų vaizdas būtų kuo mažiau sulietas, įtaisykite kamerą
ant trikojo arba padėkite ant kito stabilaus paviršiaus, kad ji nejudėtų
ir nedrebėtų.
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EKSPOZICIJOS REIKŠMĖS KOMPENSAVIMAS („EV COMP“)
Ekspozicijos reikšmės kompensavimas turi įtakos jūsų vaizdo įrašų
ir nuotraukų šviesumui. Koreguojant šią nuostatą galima pagerinti
vaizdo kokybę, kai filmuojamas vaizdas labai kontrastingomis
apšvietimo sąlygomis.

RYŠKUMAS
Ryškumo nuostata valdoma vaizdo įrašų arba nuotraukų detalių kokybė.
Šios nuostatos parinktys: „High“ (Didelis) (numatytoji reikšmė), „Medium“
(Vidutinis) ir „Low“ (Mažas).

Šiai nuostatai galima rinktis parinktis nuo –2,0 iki +2,0. Numatytoji
nuostata yra 0.
Dešinėje „EV Comp“ ekrano pusėje slinkdami per parinktis galėsite
pamatyti tiesioginę kiekvienos nuostatos peržiūrą ir tada bakstelėti
norimąją. Didesnės reikšmės lemia šviesesnius vaizdus.

Slinkdami per parinktis galėsite pamatyti tiesioginę kiekvienos nuostatos
peržiūrą ir tada bakstelėti norimą.
PROFESIONALO PATARIMAS. Jei planuojate ryškumą padidinti
redaguodami, šiai nuostatai pasirinkite parinktį „Low“ (Mažas).

Atkreipkite dėmesį. Vaizdo įrašų režimu ši nuostata galima tik tada, kai
yra nustatytas automatinis užraktas.
Ekspoziciją galima koreguoti ir pagal konkrečią fiksuojamo vaizdo sritį.
Norėdami sužinoti daugiau, žr. Ekspozicijos valdymas (79 p.).
PROFESIONALO PATARIMAS. „EV Comp“ (Ekspozicijos reikšmės
kompensavimo funkcija) reguliuoja šviesumą su esama ISO nuostata. Jei
prietemoje šviesumas jau pasiekė nustatytą ISO reikšmę, ekspozicijos
reikšmės kompensavimo didinimas nieko nepakeis. Norėdami dar labiau
pašviesinti vaizdą, pasirinkite didesnę ISO reikšmę.
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„RAW“ GARSAS
Ši nuostata sukuria atskirą vaizdo įrašo .wav failą šalia standartinio .mp4
formato garso takelio. Galite pasirinkti RAW garso takeliui taikytiną
apdorojimo lygį.

„WIND-NOISE REDUCTION“ (VĖJO TRIUKŠMO MAŽINIMAS)
Jūsų „HERO9 Black“ garsui užfiksuoti įrašant vaizdą naudojami trys
mikrofonai. Galite tinkinti jų naudojimą pagal filmavimo sąlygas ir pagal
tai, kokio tipo garso norite galutiniame vaizdo įraše.

RAW nuostata

Aprašas

Nuostata

Aprašas

„Off“ (Išjungtas)
(numatytoji reikšmė)

Atskiras .wav failas nėra kuriamas.

„Auto“ (Automatinis)
(numatytoji reikšmė)

Automatiškai išfiltruojamas pernelyg stiprus
vėjo (ir vandens) triukšmas.

„Low“ (Žemas)

Minimalus apdorojimas. Idealus pasirinkimas, jei
garsą norite apdoroti redaguodami kompiuteriu.

„On“ (Įjungta)

„Med“ (Vidutinis)

Taikomas vidutinis apdorojimas pagal
nuostatos„Wind-Noise Reduction“ (Vėjo
triukšmo mažinimas) reikšmę. Idealus
pasirinkimas, jei norite taikyti savo stiprinimą.

Naudokite pernelyg stipriam vėjo triukšmui
išfiltruoti arba kai jūsų „GoPro“ yra pritvirtinta
prie judančios transporto priemonės.

„Off“ (Išjungta)

Naudokite šią parinktį, kai vėjas neturi įtakos
garso kokybei ir norite užtikrinti, kad „GoPro“
įrašytų stereogarsą.

„High“ (Aukštas)

Taikomas visapusiškas garso apdorojimas
(automatinis stiprinimasir „Wind-Noise
Reduction“ (Vėjo triukšmo mažinimas)). Idealus
pasirinkimas, jei jums reikia apdoroto garso be
AAC kodavimo.

Įdėkite SD kortelę į kortelių skaitytuvą, kad kompiuteryje pasiektumėte
.wav failus. Jie įrašomi ten pat ir tokiu pat pavadinimu, kaip ir .mp4 failai.
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Pagalba klientams
Bendrovė „GoPro“ yra įsipareigojusi teikti kuo geresnes paslaugas.
Norėdami susisiekti su „GoPro“ pagalbos klientams tarnyba,
apsilankykite svetainėje gopro.com/help.

Prekių ženklai
„GoPro“, HERO ir jų atitinkami logotipai yra bendrovės „GoPro, Inc.“
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse. © 2020 „GoPro, Inc.“ Visos teisės saugomos.
Informacijos apie patentus ieškokite gopro.com/patents. GoPro,
Inc., 3025 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH,
Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

Teisinė informacija
Norėdami pamatyti visą šalies sertifikatų sąrašą, žr. prie jūsų kameros
pridėtas Svarbias produkto ir saugos instrukcijas arba apsilankykite
svetainėje gopro.com/help.
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