
KINNITUSE 
NÕUANDED 

LOW-PROFILE FRAME
Näited:  
Kiivri külge kinnitamiseks

STANDARD FRAME
Näited:  
Vertikaalse pinna kinnitus

UUENDA OMA KAAMERAT 
Võta viimast oma GoPro 
kaamerast uuendatud 
omaduste ja jõudlusega.

LOO GOPRO KONTO 
Saa uuendusi, võta osa 
võistlustest ja palju muud. 

LAE ALLA KASUTUSJUHEND 
Leia detailset infot seadete, 
režiimide ja muu olulise kohta.

VAATA ÕPETUSVIDEOID 
Nipid + trikid professionaalidelt.

HELISTA KLIENDITOELE 
Saa abi ja leia vastused 
korduma kippuvatele 
küsimustele.

See kiirjuhend aitab sul alustada 
elu kõige imelistemate hetkede 
jäädvustamist GoPro kaameraga.

Täies mahus kasutusjuhendi 
allalaadimiseks külasta lehte gopro.
com/getstarted

CONGRATULATIONS 
on your  

new

ABI JA 
ALLIKAD

LIITU GOPRO 
LIIKUMISEGA

Leia inspiratsiooni miljonites GoPro kasutajate poolt jagatud 
piltides ja videotes üle maailma. Seejärel jaga enda omi ja ühine 
liikumisega. 

Enne GoPro kaamera kasutamist loe palun ettevaatusabinõusid  
kaameraga kaasas olevast ohutusjuhendist.

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

GOPRO RAKENDUS (TASUTA)
Kasuta GoPro rakendust, et 
vaadata pilte ja videoid ning 
jagada oma lemmikkaadreid 
sõnumiga, e-postiga või 
sotsiaalvõrgustikes.  

GOPRO STUDIO (TASUTA)
GoPro Studio tarkvara on 
parim viis GoPro videote 
mängimiseks ja töötlemiseks. 
Lae see tasuta alla lehel 
gopro.com/getstarted.

VAATA, TÖÖTLE 
JA JAGA

HERO4 Session tuleb kahe raamiga, mis võimaldavad 
kaamera kinnitada mistahes GoPro kinnitusega.

Chesty (Rinna rakmed)
Eraldi müügis

KAAMERA RAAMI 
SISSE KINNITAMINE
1. Ava riiv ja libista 

kaamera raami 
sisse.  
(Raami tagusel on 
kõrgendatud serv. Tee 
kindlaks, et kaamera oleks 
sellega kohakuti.)

2. Sulge luuk.

• HERO4 Session on veekindel 
kuni 10m sügavusel. Tee 
kindlaks, et küljeuks oleks 
turvaliselt kinni enne 
kaamera vees või vee lähedal 
kasutamist.

• Hoia objektiiv puhtana —  
väldi sõrmejälgi.

• Enne küljeukse avamist tee 
kindlaks, et kaamera on 
puhas ja kuiv.

• Raputa kaamerat või puhu 
mikrofoni peale, et eemaldada 
vesi ja praht mikrofoni 
aukudest. Vajadusel loputa 
kaamera veega ja kuivata 
lapiga.

KASULIKUD 
NÕUANDED

GOPRO RAKENDUSEGA 
ÜHENDAMINE (TASUTA)

1. Lae alla ja ava GoPro 
rakendus oma telefonis või 
tahvelarvutis.

2. Järgi ekraanil olevaid 
juhiseid.  
(Vajadusel, vaikimisi kaamera parool on 
goprohero.)

KÜLASTA  
GOPRO.COM/      
GETSTARTED

SEADISTUS

MUUTUV ORIENTATSIOON  
Määra kaamera asend Katik/
Vali [  ]  nupuga õigetpidi või 
tagurpidi.

BALL JOINT BUCKLE 
Kasuta kaasas olevat Ball Joint 
Buckle kinnitust, et lihtsalt 
kaamera nurki vahetada. 

PAINDLIK 
KINNITUS

Ava küljeuks ja sisesta 
microSD kaart. (Vajalik vähemalt 
Class 10 või UHS-I microSD kaart, kuni 
64GB, eraldi müügis.)

Lae kaasas oleva USB 
kaabli abil. Punane 
oleku tuluke kustub, kui 
kaamera on laetud.
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SISSELÜLITUS 
+ SALVESTUS

VIDEO SALVESTAMINE 
Kaamera sisselülitamiseks ja 
video salvestamiseks vajuta 
Katik/Vali [  ] nuppu.

TIME LAPSE PILDISTAMINE 
Kaamera sisselülitamiseks ja 
Time Lapse salvestamiseks, 
vajuta ja hoia all Katik/Vali [  ] 
nuppu kuni salvestamine algab. 

PEATAMINE + VÄLJALÜLITUS 
Vajuta Katik/Vali [  ] nuppu. 
Kaamera peatab salvestamise ja 
lülitub välja.

NÕUANNE: Vees tegutsemisel seo raam kinnituse külge ning 
kasuta Floaty (eraldi müügis) abi kaamera vee pinnal hoidmiseks.

Täielike ühendamise 
juhiste jaoks külasta  
gopro.com/support.
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REŽIIMID

VAIKIMISI REŽIIMID JA 
SEADED

VIDEO:  
Video salvestus 
1080p30

TIME LAPSE:  
Pildista iga 0.5 
sekundi tagant

VIDEO RESOLUTSIOONID JA 
KAADRISAGEDUSED:  
1080p60, 960p60, 720p100 
ja veel

LIGIPÄÄS REŽIIMIDELE GOPRO 
RAKENDUSE (TASUTA) VÕI 
SMART REMOTE* ABIL

FOTO REŽIIMID:  
Single, Time Lapse ja Burst

SEADED:  
Kohandage kaamera 
täiendavaid seadeid

* Eraldi müügis

INFO/JUHTMEVABA NUPP 
Saa infot aku, microSD 
kaardi ja juhtmevaba kohta 
ja ühenda GoPro rakendus 
või Smart Remote.

KIIRJUHEND


