ALUSTAMINE

FOTO + VIDEO SALVESTAMINE
Sisse lülitamiseks vajuta režiimi
nupule.

SEADETE + REZIIMIDE MUUTMINE

Välja lülitamiseks hoia režiimi nuppu 3
sekundit all.

PUUTETUNDLIKU EKRAANI KASUTAMINE

Vajutus
Valib vastava seade, lülitab seade sisse või välja.

Sisesta aku ja microSD kaart
(müügil eraldi).

Paremale või Vasakule Tõmme
Vahetab Video, Photo (Foto),
ja Time Lapse režiimide vahel.

™

Video

Ekraani Servast Üles Tõmme
Avab Sinu salvestused.

Ava küljeluuk ja kasuta USB-C juhet aku laadimiseks kas arvuti või seinalaadijaga.
Aku täiesti täis laadimiseks kulub umbes 2 tundi.

07:00 PM
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10/07/18

KAAMERA KINNITAMINE

RAKENDUSED

Kumer Kleebitav Kinnitus

Hoides salvestus nuppu 3 sekundit
välja lülitatud kaameral all, hakkab
tööle Time Lapse režiim (QuikCapture
peab olema sisse lülitatud).

Eelvaade, meedia galerii + täielik kontroll oma kaamera üle
ja palju muud.
Kleebi kinnitus kuivale
ja puhtale pinnal
toatemperatuuril.
QUIK™
Äge töötlus tehtud lihtsaks - automaatselt teeb Sinu materjalist kokku valmis video.

Preferences

Sisesta kaamera raami.
Selleks tee luuk lahti,
sisesta kaamera ning
sulge luuk. Lukusta
luuk raami peal asuva
klambriga.

KIIRSEADED
Valik lubab Sul ühe vajutusega lülitada seade sisse või välja:

Häälkäsklused
Kaamera Piiksud

Kinnita kiirkinnitus klamber
kleebitavale kinnitusele.
Selleks lükka kummist
naga üles, libista klamber
kinnitusele kuni kuuled
klõpsatust. Seejärel sulge
kummist naga.

QuikCapture (Kiirsalvestus)
Vajutus ja Peal Hoidmine
Avab “Exposure Control” seade.

Salvesta ja loo üliägedaid videoid. GoPro rakendused teevad selle lihtsaks.

GOPRO

Time Lapse
Ekraani Servast Alla Tõmme
Avab Seadete menüü (kui kaamera on “landscape”
orientatsioonis).

Üks vajutus salvestus nupule Video
režiimis alustab video salvestamist.
Samuti alustab kaamera salvestamist
sama moodi ka siis kui kaamera on
välja lülitatud (QuikCapture peab
olema sisse lülitatud).

KASUTAMINE
Kui Sinu kaamera on “landscape” orientatsioonis (pikk külg paralleelselt
maaga), tõmba ekraanil all, et pääseda seadete ja kiirseadete juurde
(Dashboard ja Preferences).

AM

3s

Ava akuluuk.

SEADETE MENÜÜ + KIIRSEADED

Ekraani Lukustus

GOPRO AWARDS
Saada oma parimad fotod ja videod otse GoPro’le.
Lemmikud võivad võita rahalisi auhindu.
Vaata gopro.com/awards

KIIRJUHEND
TÄHELEPANU
Kaamera ei ole veekindel kui luuk on lahti.

SOOVITUS
Peale liivas, mudas või soolases vees kasutamist loputa kaamera kraanivees puhtaks.

UUENDA OMA GOPRO KAAMERAT
Ühenda oma kaamera GoPro rakendusega, et saada uusim tarkvara oma kaamerasse.

