
/ Videote ja fotode salvestamine
Valige töörežiim ja vajutage Katik/Vali nuppu [  ] et alustada/lõpetada 
filmimine või teha pilti.

QUIKCAPTURE 
Kui kaamera on välja lülitatud 
ja QuikCapture on valitud, saate 
kaamera koheselt sisse lülitada ja 
filmimist alustada vajutades Katik/
Vali [  ] nuppu. Ühekordsel 
vajutamisel salvestatakse video 
ja hoides nuppu all 2 sekundit 
salvestatakse Time Lapse seeria. 
Uuesti vajutades lülitub kaamera 
jälle välja. Seaded režiimis saate 
QuikCapture lülitada sisse/välja.

HILIGHT TAG 
Vajutage Seaded/Silt nuppu  
[  ] et sildistada tähtsaid hetki 
filmimise ajal. HiLight Tag  
aitab teil hiljem kiiresti leida 
tähtsad hetked jagamiseks, 
vaatamiseks või töötlemiseks.

NUTITELEFON + TAHVEL
Kasutage GoPro Appi, et vaadata 
oma salvestisi telefonis või 
tahvelarvutis. 
Rohkem teavet GoPro App 
leheküljel.

TELEVIISOR
Ühendagekaamera oma 
televiisoriga micro HDMI, komposiit 
või komponent kaabli (eraldi 
müügis) abil.

KIIRJUHEND

/ Abi ja abivahendid
LAE ALLA KASUTUSJUHEND 
Rohkem teavet HERO4 Black kaamera kohta saate laadides alla 
kasutusjuhendi gopro.com/support leheküljel.

KAAMERA TARKVARAUUENDUSED 
Uusimate funktsioonide ja parima jõudluse tagamiseks kasutage alati 
kõige uuemat tarkvara. Kaamera tarkvara saate uuendada GoPro 
Appi abil või GoPro arvutitarkvara abil. Rohkem teavet leiate leheküljelt   
gopro.com/getstarted.

VIDEOÕPETUSED 
Vaata videoõpetusi,et saada näpunäiteid ja nippe GoPro toodete 
kasutamiseks lehelüljel gopro.com/getstarted.   

KLIENDITUGI 
Vajad abi? Soovid rohkem teavet? Leia vastused tihemini küsitud 
küsimustele ja võta ühendust klienditoega gopro.com/support leheküljel.

REGULATIIVNE TEAVE 
Et näha täielikku nimekirja riigi sertifikatsioonidest, vaadake kaameraga 
kaasas olevat Tähtsat Toote + Ohutuse Teabe Juhendit.

/ GoPro App
JUHI. VAATA. JAGA.
GoPro App võimaldab teil juhtida kaamerat eemalt kasutades 
oma nutitelefoni või tahvelarvutit. Näe mida teie kaamera näeb 
otseülekandena. Vaadake pilte ja videosid, seejärel jagage oma lemmikuid 
läbi e-maili, sõnumi, Facebooki, Twitteri või muul viisil.

ÜHENDAMINE GOPRO APPIGA
1.  Laadige alla GoPro App ja avage see 

oma nutitelefonis või tahvelarvutis.
2. Kui app lõpetab otsimise, ühendage 

kaamera nupuvajutusega.
3. Järgige appi ekraanil olevaid juhiseid, 

et ühendada kaamera. Vaikimisi 
parool on goprohero.

GoPro Appi kohta rohkem teavet 
leheküljel gopro.com/getstarted.

/ Videote ja fotode jagamine
On paar viisi kuidas jagada oma pilte ja videoid.

ARVUTI
Ühendage kaamera oma arvutiga 
kaasa antud USB juhtme abil, et 
salvestised jagamiseks üle viia.

NUTITELEFON + TAHVEL
Kasutage GoPro Appi, et jagada 
videoid ja pilte sõnumi, e-maili või 
sotsiaalvõrgustike kaudu.

Rohkem teavet GoPro App 
leheküljel.

Rohkem teavet leiate 
kasutusjuhendist.

Katik/Vali nupp [  ]

Kaamera oleku ekraan 

Juhtmevaba tuluke (sinine)

Kaamera tuluke (punane)

Seaded/Silt nupp [  ]

Jõude/Režiimi nupp [  ]

/ Algteadmised/ Kaamera seadete muutmine

KAAMERA SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE

Sisselülitamiseks:
Vajutage Katik/Vali nuppu [  ].

Väljalülitamiseks:
Vajutage ja hoidke all Katik/Vali 
nuppu [  ] 2 sekundit.

Rohkem teavet - gopro.com

 

1.  Vajutage Jõude/Režiimi nuppu [  ] et liikuda soovitud režiimini.
2. Vajutage Seaded/Silt nuppu [  ] et siseneda režiimi seadetesse.
3.  Vajutage Jõude/Režiimi nuppu [  ] et liikuda valikutes. 
4. Vajutage Katik/Vali nuppu [  ] et valida soovitud valikud. 

5. Vajutage Seaded/Silt nuppu [  ] et menüüst väljuda.

Rohkem teavet leiate kasutusjuhendist.

Camera
Reset

*Playback on võimalik, kui kaamera on ühendatud televiisori või LCD Touch BacPaciga (eraldi müügis).

/ Kaamera režiimide valimine

2. Kui vajalik, valige teine salvestusrežiim:
a. Vajutage Seaded/Silt nuppu [  ] et avada seadete menüü.
b. Vajutage Katik/Vali nuppu [  ] korduvalt kuni jõuate soovitud 

salvestusmeetodini.
c. Vajutage Seaded/Silt nuppu [  ] et sulgeda menüü.

1. Vajutage Jõude/Režiimi nuppu [  ] korduvalt, et režiimide vahel 
valida.

TöörežiimidKirjeldus

VideoVideo, Video + Photo, Video Looping

PhotoSingle, Night, Continuous

Multi-ShotBurst, Time Lapse, Night Lapse

Playback*
Vaata salvestisi televiisoris või LCD  
Touch BacPac™ peal

SetupMuuda kaamera seadeid

/ Videote ja fotode taasesitus
On mitu moodust kuidas taasesitada oma videoid ja vaadata pilte.

KAAMERA
Taasesitage salvestisi kaamera 
puutetundliku ekraani peal.

ARVUTI
Ühendage kaamera oma arvutiga 
kaasas oleva USB juhtmega, et viia 
üle oma salvestised taasesituseks.

GoPro salvestistele aitab ligi 
pääseda kõige uuem GoPro 
tarkvara, mille saate alla laadida 
gopro.com/getstarted leheküljelt.

*HDMI taasesitus on võimalik ainult 1080p ja 60 kaadrit sekundis filmimaterjali puhul.

/ Taguste vahetamine

SAMM 1
Avage korpus nii, et tagakaas ripuks 
allapoole.

SAMM 2
Tõmmake tagakaant alla kuni see 
hingede vahelt välja tuleb.

SAMM 3
Kinnitage uus tagakaas hingedele.

SAMM 4
Lükka tagakaas paika.

/ Korpuse tagused
HERO4 Black kaameral on kaasas kaks tagust, mõlemad on mõeldud 
erineva kasutuse ja keskkonna jaoks.

STANDARD BACKDOOR
Tagab veekindluse kuni 40m sügavusel. 
Kasuta kui filmid vee all, niisketes või mustades 
tingimustes.

SKELETON BACKDOOR
Ei ole veekindel. Kasutada ainult kuivades ja 
puhastes tingimustes. Võimaldab paremat 
helisalvestust madala kiirusega tegevustel.

/ Kaamera kinnitamine

KÜLJEGA KINNITAMINE

VERTIKAALNE KINNITAMINE

SURFILAUALE KINNITAMINE*

*Surfilaua kinnitused on kaasas ainult HERO4 Black/Surf kaameratel.

Kaamera kinnitamise kohta saab rohkem teavet - gopro.com/support.

/ Kaamera kinnitamine

SILEDALE PINNALE KINNITAMINE

KUMERALE PINNALE KINNITAMINE

Kinnitage oma GoPro kiivrite, varustuse ja palju muu külge kaasas 
olevate kinnitustega. 

KLEEBITAVATE KINNITUSTE KASUTAMINE + EEMALDAMINE 
Kandke kleebitav kinnitus ainult puhtale ja siledale pinnale 
toatemperatuuril ja vähemalt 24 tundi enne kasutamist.

Kasutades GoPro kaamerat osana oma aktiivsest eluviisist, olge alati 
tähelepanelik end ümbritseva suhtes, et vältida vigastusi endal ja teistel 
ning oma kaamerat mitte kahjustada.

Enne GoPro kaamera kasutamist lugege palun hoolikalt 
läbi ohutusjuhend. 

Õnnitleme Teid uue HERO4 Black kaamera puhul. See kiirjuhend näitab 
kuidas salvestada elu kõige uskumatumaid hetki oma GoPro kaameraga.  
Rohkem teavet leiate kasutusjuhendist.

LIITUGE GOPRO LIIKUMISEGA

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoPro facebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

/ Tere

/ Alustamine

SAMM 1
Eemaldage kaamera korpus.

SAMM 3
Avage aku kate ja sisestage aku.

SAMM 4
Laadige aku kaasas oleva USB 
juhtmega.

SAMM 2
Eemaldage kaamera külje kate ja 
sisestage microSD kaart (eraldi 
müügis)  
(Kaardi soovitused leheküljel gopro.com/support.)


