Pane uus tagakaas hingedega
kohakuti.

Lükka tagakaant üles, kuni see
paigas on.

KÜLASTAGE
GOPRO.COM/
GETSTARTED

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

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

KIIRJUHEND

GOPRO STUDIO

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

Saa abi ja leia vastused korduma
kippuvatele küsimustele.

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

HELISTA KLIENDITOELE
VAATA ÕPETUSVIDEOID

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

SEADISTUS
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SISSELÜLITUS
+ SALVESTUS

Ava tagakaas.
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2

Vajuta Jõude/Režiim
nuppu.

1

Sisesta microSD kaart
(Vajalik vähemalt Class 10 või UHS-I
microSD kaart, kuni 64GB, eraldi
müügis.)

KAAMERA
KINNITAMINE

SEADETE
MUUTMINE

REŽIIMID

Puutetundlikul ekraanil
vajuta režiimi ikooni ja vali
video- või fotorežiim.

(Kaamerat ei saa korpusest eemaldada.)

CONGRATULATIONS
on your
new

LOO GOPRO KONTO

JUHI. VAATA. JAGA

Õpi GoPro rakendust tundma.

LIITUGE GOPRO
LIIKUMISEGA

1

SARIVÕTE

TIME LAPSE

Üksiku pildi
Sarivõtte
jäädvustamine salvestamine.

Video
salvestus.

FOTO

VIDEO

Vajuta Katik/Vali nuppu,
et alustada/lõpetada
salvestamist.

Lae kaasas oleva USB
kaabliga.

(Vajadusel, vaikimisi kaamera parool on
goprohero.)

Nipid + trikid professionaalidelt.

UUENDA OMA KAAMERAT

Võta viimast oma GoPro
kaamerast uuendatud
omaduste ja jõudlusega.

ABI JA
ALLIKAD

LC D

Täielike ühendamise
juhiste jaoks külasta
gopro.com/support.

Tõmba tagakaant alla kuni see
hingedest lahti tuleb.

Saa uuendusi, võta osa
võistlustest ja palju muud.
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Pildiseeria
jäädvustamine
intervallidega.

2

GOPRO
RAKENDUSEGA
ÜHENDAMINE

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

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

Puutetundlikul ekraanil vajuta
seadete ikooni, et avada
hetkel aktiivse režiimi seaded.
Vajuta seadel, mida soovid
muuta ja vali sobiv variant.
Vajuta Exit, et sulgeda menüü.

KORPUSE
TAGAKAANED

Kinnitage oma GoPro kiivrite, varustuse ja muu külge, kasutades
kaasas olevaid kumeraid ja siledaid kleebitavaid kinnitusi.

TAASESITUS

SEADISTUS

Pakub veekindlat kaitset kuni 40m sügavusel.
Kasutada vee all või märgades ja poristes
oludes filmimisel.

Võimaldab kasutada puutetundlikku ekraani.
Veekindel kuni 3m sügavusel.

KUMERALE
PINNALE
KINNITAMINE

Taasesita
Kohanda
videoid ja pilte. kaamera
seadeid.

HILIGHT TAG

Sinu HERO+ LCD kaameraga on kaasas kolm tagakaant, igaüks
mõeldud erineva kasutuse ja keskkonna jaoks.
STANDARD BACKDOOR

SILEDALE
PINNALE
KINNITAMINE

TOUCH BACKDOOR

(Akut ei saa kaamerast eemaldada.)
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Täies mahus kasutusjuhendi
allalaadimiseks külasta lehte
gopro.com/getstarted

Vajuta Seaded/Silt nuppu,
et märkida tähtsad hetked
salvestamise või vaatamise
ajal, nende tipphetkede hiljem
lihtsamini üles leidmiseks.

Ava riiv nii, et tagakaas ripuks
allapoole.
1

2. Järgi ekraanil olevaid juhiseid.
1. Lae alla ja ava GoPro
rakendus oma telefonis või
tahvelarvutis.

VAATA, TÖÖTLE
JA JAGA

TAGAKAANTE
VAHETAMINE
(Vältimaks kahjustusi puutetundlikule ekraanile, ära ületa seda sügavust
selle tagakaane kasutamisel. Puutetundlikkus ei tööta vee all.)

SKELETON BACKDOOR

Täieliku info jaoks režiimide, resolutsioonide ja seadete kohta
lae alla kasutusjuhend lehel gopro.com/getstarted

NÕUANNE: Kandke kleebitavad kinnitused puhtale ja siledale
pinnale toatemperatuuril ja vähemalt 24 tundi enne kasutamist.
Eemaldamiseks kuumutage fööniga ja võtke kinnitus küljest.

Ei ole veekindel—kasutage ainult kuivades,
pori vabades oludes. Võimaldab kasutada
puutetundlikku ekraani, tagab hea jahutuse ja
lubab mikrofoni otsese kasutuse.

