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DODATNA OPREMA
Naglavni trak + hitra
sponka

Prsnik (prsni oprtnik)

Prisesek

Čeljust: fleksibilna sponka

Nosilec za na surf

Nosilec za na “bodyboard“

3‐stopenjski nosilec

Trinožni nosilci

Nosilec za na sprednji del
čelade

Nosilec za na kolo

Stranski nosilec

Nosilec za traku za
ventilirano čelado

Otroški prsnik (prsni
oprtnik)

Nosilec za pasji oprtnik

Plavajoča zadnja vratca
ohišja

SESTAVNI DELI NAPRAVE
1. Sprožilec / gumb “Select“ (izbira)
2. Statusni zaslon kamere
3. Gumb “Power/Mode“ (vklop/način
delovanja)
4. Svetlobni indikator statusa kamere
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5. Reža za microSD kartico (microSD kartico
kupite posebej)
6. Mini‐USB vtičnica

ZAČETEK UPORABE
POLNJENJE BATERIJE
1. Odprite zadnja vratca ohišja.
OPOMBA: vaša HERO kamera, baterija in ohišje so integrirani. Kamere ne morete
odstraniti iz ohišja, baterije pa ne morete odstraniti iz kamere.

2. Baterijo napolnite tako, da kamero s priloženim USB kablom priključite na
računalnik ali drug USB polnilni adapter.

OPOMBA: uporabljajte le USB polnilni adapter z oznako 5V 1A. Če ne poznate
napetosti in jakosti toka vašega polnilnika, uporabite priloženi USB kabel in
baterijo polnite preko vašega računalnika.
Kadar kamero polnite preko računalnika poskrbite, da je računalnik priključen na
vir energije. Če svetlobni indikator statusa kamere ne zasveti ali pa ne vidite
indikatorja za polnjenje, uporabite drugo USB vtičnico.
Za hitrejše polnjenje poskrbite, da je kamera po priklopu na računalnik ali USB
polnilni adapter izklopljena. Svetlobni indikator statusa kamere med polnjenjem
sveti in ugasne ko je polnjenje zaključeno.
Integrirana Li‐ionska baterija je ob dobavi delno napolnjena. Tudi če kamero
uporabite predno do konca napolnite baterijo, ne pride do poškodb kamere ali
baterije.
Za več informacij o bateriji glejte poglavje “Baterija“.
4

OPOZORILO: kadar GoPro kamero uporabljate kot del vašega aktivnega
življenjskega stila, bodite previdni. Vedno bodite pozorni na okolico, da se
izognete lastnim poškodbam in da ne poškodujete drugih. Pri uporabi vaše
GoPro kamere in vseh nastavkov ter dodatne opreme, spoštujte lokalne
zakone.
VSTAVLJANJE + ODSTRANJEVANJE MICRO SD KARTICE
HERO kamera je združljiva z microSD, microSDHC in microSDXC spominskimi karticami
(na prodaj posebej) do zmogljivosti 32GB. Uporabljati morate microSD kartico z
Razredom 10 ali oceno UHS‐1. Za najboljšo zanesljivost in aktivnosti z visoko mero
vibracij, GoPro priporoča uporabo spominske kartice znane blagovne znamke
Vstavljanje microSD kartice:

Spominsko kartico potisnite v režo za kartico tako, da je oznaka na kartici obrnjena
proti logotipu GoPro na zadnji strani kamere.
Ko je kartica do konca potisnjena v režo, klikne na svoje mesto.
Odstranjevanje microSD kartice:

Z nohtom rahlo pritisnite rob kartice naprej v kamero. Kartica izskoči dovolj daleč, da
jo lahko odstranite iz naprave.
OPOMBA: Pri delu s spominskimi karticami bodite previdni. Izogibajte se tekočinam,
prahu in razbitinam. Varneje je, da pred vstavljanjem in odstranjevanjem kartice
kamero izklopite. Preverite tudi smernice proizvajalca kamere o uporabi in dovoljenih
temperaturnih območjih delovanja.
VKLOP IN IZKLOP NAPRAVE
Vklop kamere:
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Enkrat pritisnite gumb “Power/Mode“. Svetlobni indikator statusa kamere trikrat
utripne, zvočni indikator kamere pa trikrat zapiska. Ko se na statusnem zaslonu
pokažejo informacije, je kamera vklopljena.
Izklop kamere:

Pritisnite in dve sekundi držite gumb “Power/Mode“. Svetlobni indikator statusa
kamere večkrat utripne, zvočni indikator pa sedemkrat zapiska.
PRO nasvet: s pritiskom na gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira) lahko hitro
vklopite kamero in takoj začnete s snemanjem videa ali časovnega zamika
fotografiranja. Za video gumb pritisnite in spustite, za časovni zamik fotografiranja pa
gumb pritisnite in držite 2 sekundi. Podrobnosti najdete v poglavju “Quick Capture“.
POSODOBITVE PROGRAMSKE OPREME KAMERE
Če želite imeti najsodobnejše funkcije in optimalno delovanje vaše HERO kamere
poskrbite, da uporabljate najsodobnejšo programsko opremo. Posodobite jo lahko z
uporabo
GoPro
programske
opreme.
Za
več
informacij
obiščite
go.pro.com/getstarted.
PRIVZETE NASTAVITVE KAMERE
Ob vklopu ima HERO kamera naslednje privzete nastavitve:
Video
“720p60 SuperView“, “Auto Low Light“
Foto
5MP
Zaporedni posnetki
10 fotografij v 2 sekundah (5 fps)
Časovni zamik
0,5 sekunde
Hitro fotografiranje
Vključeno
PRO nasvet: za spreminjanje nastavitev “Video“ ali “Hitro zajetje“ glejte poglavje
“Način nastavitev“.

STATUSNI ZASLON KAMERE
Vaša HERO kamera ima na sprednji strani kamere statusni zaslon. Na njem so
prikazane naslednje informacije o načinu delovanja in nastavitvah:
1. Način delovanja kamere/Vidno polje (FOV)
2. “Top Meter“ (kadar je vključen)
3. Ločljivost/fps (slik na sekundo)
4. Nastavitev intervala časovnega zamika
5. Števec
6. Čas/shranjevanje/datoteka
7. Status baterije
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OPOMBA: prikazani simboli statusnega zaslona se lahko razlikujejo glede na različne
modele kamere.

POMEN SIMBOLOV NA KAMERI
Načini delovanja kamere:
Video
Foto
Zaporedni posnetki
Časovni zamik
Nastavitve

Nastavitve:
Ločljivost
“Spot Meter“
Obračanje na glavo
“Quick Capture“
NTSC/PAL
LED indikatorji
Zvočni indikatorji
Datum/ura
Brisanje
Izhod

MENIJI KAMERE

NAČINI DELOVANJA KAMERE
HERO ima več različnih načinov delovanja. Za prikaz teh načinov delovanja, večkrat
pritisnite gumb “Power/Mode“ (vklop/način).
Načini se pojavijo v naslednjem zaporedju:
Video (privzet)
Snemanje video posnetka
Foto
Fotografiranje 1 fotografije
Zaporedni posnetki
10 fotografij v 2 sekundah
Časovni zamik
Fotografiranje na vsakih 0,5 sekund
Nastavitve
Prilagoditev nastavitev kamere
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VIDEO NAČIN
Za snemanje video posnetka preverite ali je kamera v Video načinu delovanja. Če v
zgornjem levem kotu statusnega zaslona ni simbola za video ( ), večkrat zapored
pritisnite gumb “Power/Mode“, dokler se ne pokaže.

Začetek snemanja:
Pritisnite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira). Kamera enkrat zapiska in med
snemanjem utripa svetlobni indikator statusa kamere.
Konec snemanja:
Pritisnite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira). Za ponazoritev konca snemanja
svetlobni indikator statusa kamere trikrat utripne, kamera pa trikrat zapiska.
Kamera samodejno neha snemati če je spominska kartica polna ali če se baterija
izprazni. Video posnetek se shrani pred izklopom kamere.
PRO nasvet: s funkcijo “Quick Capture“ lahko s pritiskom na gumb “Shutter/Select“
(sprožilec/izbira) hitro vklopite kamero in takoj začnete s snemanjem videa. Za izklop
funkcije “Quick Capture“ glejte poglavje “Quick Capture“.

FOTOGRAFIRANJE
V “Photo“ (fotografiranje) načinu delovanja lahko fotografirate v ločljivosti 5MP z
vidnim poljem “Ultra Wide“ (zelo širok).
FOTOGRAFIRANJE
Za fotografiranje preverite ali je kamera v “Photo“ načinu delovanja. Če v zgornjem
levem kotu statusnega zaslona ni simbola za fotografiranje ( ), večkrat zapored
pritisnite gumb “Power/Mode“, dokler se ne pokaže.
Fotografiranje:
Pritisnite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira). Kamera dvakrat zapiska, svetlobni
indikator statusa utripne in števec na statusnem zaslonu kamere se poveča za ena.

ZAPOREDNI POSNETKI
V funkciji zaporednih posnetkov lahko v 2 sekundah naredite 10 fotografij (5 fps).
FOTOGRAFIRANJE ZAPOREDNIH POSNETKOV
Za izdelavo zaporednih posnetkov preverite ali je kamera v “Burst“ načinu delovanja.
Če v zgornjem levem kotu statusnega zaslona ni simbola za zaporedne posnetke ( ),
večkrat zapored pritisnite gumb “Power/Mode“, dokler se ne pokaže.

8

Zaporedno fotografiranje:
Pritisnite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira). Svetlobni indikator statusa utripa,
kamera pa večkrat zapiska. Števec na statusnem zaslonu kamere se poveča za 10.

ČASOVNI ZAMIK
V načinu fotografiranja s časovnim zamikom lahko na vsakih 0,5 sekunde naredite eno
fotografijo.
FOTOGRAFIRANJE S ČASOVNIM ZAMIKOM
Za izdelavo serije fotografij s pomočjo časovnega zamika preverite ali je kamera v
“Time Lapse“ načinu delovanja. Če v zgornjem levem kotu statusnega zaslona ni
simbola za časovni zamik fotografiranja (
), večkrat zapored pritisnite gumb
“Power/Mode“, dokler se ne pokaže.
Začetek fotografiranja s časovnim zamikom:
Pritisnite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira). Svetlobni indikator statusa utripne
ob vsaki izdelavi fotografije.
Zaustavitev fotografiranja s časovnim zamikom:
Pritisnite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira). Svetlobni indikator statusa trikrat
utripne, kamera pa trikrat zapiska.
PRO nasvet: s funkcijo “Quick Capture“ lahko hitro vklopite kamero in takoj začnete s
fotografiranjem s časovnim zamikom, če dve sekundi držite gumb “Shutter/Select“
(sprožilec/izbira). Za izklop funkcije “Quick Capture“ glejte poglavje “Quick Capture“.

NAČIN NASTAVITEV KAMERE
V načinu “Settings“ (nastavitve) ( ), lahko spremenite video ločljivost in spremenite
nastavitve, ki se nanašajo na vse načine delovanja kamere.
PREMIKANJE PO MENIJU NASTAVITEV
Za premikanje po meniju nastavitev lahko uporabite gumbe na kameri:
1. Večkrat pritisnite gumb “Power/Mode“ (vklop/način delovanja), da pridete so
načina “Settings“ (nastavitve) ( ). Način nastavitev izberete s pritiskom na gumb
“Shutter/Select“ (sprožilec/izbira).
2. Z večkratnim pritiskom gumba “Power/Mode“ (vklop/način delovanja) se
premikate po različnih nastavitvah.
3. Za vstop v nastavitev pritisnite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira).
4. Z večkratnim pritiskom gumba “Power/Mode“ (vklop/način delovanja) se
premikate po različnih možnostih za to nastavitev.
5. Za izbiro možnosti pritisnite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira).
6. Za izhod tolikokrat pritisnite gumb “Power/Mode“ (vklop/način delovanja), da
pridete do “EXIT“ (izhod) in takrat pritisnite gumb “Shutter/Select“
(sprožilec/izbira).
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PRO nasvet: kadarkoli želite zapustiti meni nastavitev, pritisnite in dve sekundi držite
gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira).
LOČLJIVOST
Kamera HERO ima možnost izbire spodaj naštetih ločljivosti. Vsi video posnetki so
narejeni v vidnem polju “Ultra Wide“ (zelo širok), ki zagotavlja največje vidno polje in
najboljšo stabilnost slike. “Ultra Wide FOV“ (zelo široko vidno polje) je najboljša izbira
kadar želite v sliki vključiti čim več vsebine.
“SuperView“ prinaša svetovno najbolj realistično vidno polje. Bolj navpična vsebina
4:3 se samodejno raztegne na celoten zaslon 16:9, za izjemno predvajanje na
širokozaslonskem računalniku ali TV.
Video ločljivost
FPS (NTSC/PAL)
1080p
30/25
720p*
60/50
720p* SuperView
60/50
* Vse nastavitve 720p vključujejo “Auto
optimizira glede na pogoje svetlobe.
Video nastavitev
1080p
720p
720p SuperView

Vidno polje
Ločljivost zaslona
Ultra Wide
1920x1080, 16:9
Ultra Wide
1280x720, 16:9
Ultra Wide
1280x720, 16:9
Low Light“. Ta funkcija fps samodejno

Najboljša uporaba
Najvišja ločljivost povečuje jasnost in podrobnosti, da dobimo
osupljive rezultate.
Super za ročne posnetke in kadar je zaželen počasen posnetek.
Najboljše za fotografiranje hitro premikajočih se predmetov.
Super za posnetke, ko je kamera nameščena na telo ali nosilec,
če želite posnetek iz svoje perspektive, in če želite največjo
navpično vidno polje.

PRO nasvet: epske GoPro posnetke enostavno ustvarite z uporabo brezplačne GoPro
programske opreme. Za prenos programske opreme in dodatne informacije obiščite
spletno stran gopro.com/getstarted.
“SPOT METER“ (merjenje točke svetlobe)
Funkcija “Spot Meter“ je primerna za snemanje območja, kjer je svetloba drugačna,
kot na mestu kjer stojite – na primer snemanje zunanjosti medtem ko ste v
avtomobilu ali pa snemanje senčnega okolja medtem ko stojite na soncu. “Spot
Meter“ samodejno nastavi izpostavljenost na osnovi ene točke v sredini slike. Kadar je
“Spot Meter“ vključen, se na statusnem zaslonu pokaže ( ).
Možnosti izbire za to nastavitev sta “Off“ (izklop) (privzeta nastavitev) in “On“ (vklop).
OBRAČANJE NA GLAVO
Če kamero namestite tako, da je obrnjena na glavo, boste morali med urejanjem
obračati datoteke. Če je kamera obrnjena na glavo, vam s to nastavitvijo narejenih
video posnetkov in fotografij ni več potrebno obračati.
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Nastavitev
Gor
Dol

Opis
Kamera je pravilno obrnjena.
Kamera je obrnjena na glavo.

“QUICK CAPTURE“
S funkcijo “Quick Capture“ lahko hitro vklopite kamer in začnete s snemanjem videa
ali fotografiranjem s časovnim zamikom. Možnosti izbire pri tej nastavitvi sta “On“
(vklop) (privzeta nastavitev) in “Off“ (izklop).
Uporaba “Quick Capture“ za snemanje video posnetka:
Ko je kamera izključena, pritisnite in spustite gumb “Shutter/Select“ (sprožilec/izbira).
Vaša kamera se samodejno vklopi in začne s snemanjem video posnetka.
Uporaba “Quick Capture“ za fotografiranje s časovnim zamikom:
Ko je kamera izključena, pritisnite in dve sekundi držite gumb “Shutter/Select“
(sprožilec/izbira). Vaša kamera se samodejno vklopi in začne fotografirati s časovnim
zamikom.
Za zaustavitev snemanja/fotografiranja:
Če želite ustaviti snemanje in samodejno izklopiti kamero, pritisnite gumb
“Shutter/Select“ (sprožilec/izbira).
NTSC/PAL
Nastavitve video formata urejajo hitrost slik za snemanje in predvajanje, ko video
gledate na TV/HDTV.
Nastavitev
NTSC (privzeta)
PAL

Opis
Gledanje videa na NTSC TV/HDTV (večina TV v Severni Ameriki)
Gledanje videa na PAL TV/HDTV (večina TV izven Severne
Amerike)

LED INDIKATOR
Pri tej nastavitvi določite, katere indikatorje statusa na kameri želite aktivirati.
Možnosti pri tej nastavitvi so: “Both On“ (vklop obeh – spredaj in zadaj), “Both Off“
(izklop obeh), “Front On“ (vklop samo spredaj), “Rear On“ (vklop samo zadaj). Privzeta
nastavitev je “Both On“ (vklop obeh – spredaj in zadaj).
ZVOČNI INDIKATOR
Glasnost zvočnih indikatorjev lahko nastavite na 100% (privzeta nastavitev), 70% ali
na “Off“ (izklop).
DATUM/URA
Datum in ura vaše kamere se samodejno nastavita ob povezavi kamere na GoPro
programsko opremo. Ta nastavitev pa vam omogoča ročno nastavitev datuma in časa,
če je to potrebno.

11

BRISANJE
S to nastavitvijo lahko izbrišete zadnjo datoteko ali pa vse datoteke in formatirate
spominsko kartico. LED indikator utripa dokler naloga ni končana.
OPOMBA: Če izberete možnost “All/Format“ (Vse/Formatiranje), se spominska kartica
ponovno formatira, kar pomeni da na kartici se izbrišejo vsi video posnetki in vse
fotografije.

MINIMALNE SISTEMSKE ZAHTEVE
Za najboljše rezultate pri predvajanju vsebine na računalniku, obiščite
gopro.com/getstarted in prenesite najsodobnejšo različico programske opreme. Pred
tem preverite, da vaš “Mac“ ali “Windows“ računalnik ustreza tem najnižjim
sistemskim zahtevam:

Operacijski sistem
CPU
Grafična kartica
Zaslonska ločljivost
RAM
Trdi disk

Windows
Windows 7, 8.x
Intel Core 2 Duo (priporočljiv
Intel Quad Core i7 ali boljši)
Kartica, ki podpira
OpenGL1.2 ali kasnejši
1280 x 800
2GB (priporočljiv 4GB ali več)
5400 RPM notranji disk
(priporočljiv 7200 RPM disk
ali SSD); če je zunanji,
uporabite USB 3.0 ali eSATA

Mac
OS X 10.8 ali kasnejši
Intel Dual Core (priporočljiv
Intel Quad Core i7 ali boljši)

1280 x 768
4GB
5400 RPM notranji disk
(priporočljiv 7200 RPM disk
ali SSD); če je zunanji,
uporabite Thunderbolt,
FireWire ali USB 3.0

PRENOS IN PREDVAJANJE DATOTEK
Če želite video posnetke ali fotografije gledati na računalniku, jih morate najprej tja
prenesti.
PRENOS DATOTEK NA RAČUNALNIK
1. S spletne strani gopro.com/getstarted prenesite in namestite najsodobnejšo
različico GoPro programske opreme. HERO kamera je izdela tako, da komunicira s
programsko opremo GoPro in vam olajša iskanje in prenos vaših datotek.
2. S priloženim USB kablom kamero priključite na vaš računalnik.
3. Vklopite kamero.
4. Datoteke prekopirajte na vaš računalnik ali zunanji disk.
5. Za predvajanje datotek uporabite programsko opremo GoPro.
PRO nasvet: Datoteke lahko na računalnik prenesete tudi s pomočjo čitalca kartic
(kupite posebej). Čitalec kartic priključite na vaš računalnik in vanj vstavite microSD
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kartico. Datoteke lahko prenesete na vaš računalnik ali pa izbrane datoteke s kartice
izbrišete.

BATERIJA
Vaša HERO kamera, baterija in ohišje so integrirani. Kamere zato ne morete odstraniti
iz ohišja, baterije pa ne morete vzeti iz kamere.
Simbol baterije prikazan na statusnem zaslonu kamere utripa, ko stanje polnosti pade
pod 10%. Če med snemanjem baterija doseže 0%, kamera datoteko shrani in se
izklopi.
PODALJŠANJE ŽIVLJENJSKE DOBE BATERIJE
Ekstremno mrzle temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo baterije. Za podaljšanje
življenjske dobe baterije v hladnih pogojih, imejte kamero pred uporabo na toplem.
PRO nasvet: S funkcijo “Quick Capture“ lahko podaljšate življenjsko dobo baterije. Za
podrobnosti glejte poglavje “Quick Capture“.
ČAS POLNJENJA
Če uporabljate USB polnilni adapter, se baterija do 80% napolni v približno eni uri, do
100% pa v približno dveh urah. Nekateri polnilniki lahko polnijo počasneje.
UPORABA KAMERE MED POLNJENJEM
Med polnjenjem baterije kamere lahko snemate video in fotografirate. Kamero s
priloženim USB kablom priključite v USB polnilno napravo. Delovanje ostalih
polnilnikov (ki niso GoPro) ni zagotovljeno. HERO kamere pa ne morete uporabljati
medtem ko njeno baterijo polnite preko računalnika.
OPOMBA: uporabljajte le USB polnilni adapter z oznako 5V 1A. Če ne poznate
napetosti in jakosti toka vašega polnilnika, uporabite priloženi USB kabel in baterijo
polnite preko vašega računalnika
SHRANJEVANJE IN RAVNANJE Z BATERIJO
Kamera vsebuje občutljive dele, vključno z baterijo. Izogibajte se izpostavljanju vaše
kamere zelo hladnim ali vročim temperaturam. Pogoji nizkih in visokih temperatur
lahko začasno skrajšajo življenjsko dobo baterije ali povzročijo začasno nepravilno
delovanje kamere. Kadar uporabljate kamero se izogibajte dramatičnim spremembam
v temperaturi ali vlagi, saj lahko pride do nastanka kondenza na ali v notranjosti
kamere.
Integrirano ohišje kamero in baterijo ščiti pred poškodbami zaradi vode, Za več
informacij glejte poglavje “Ohišje kamere“. Če se kamera (znotraj ohišja) zmoči,
kamere ne uporabljajte. Če je že vključena, jo takoj izklopite. Pred ponovno uporabo
jo pustite, da se temeljito posuši. Kamere ali baterije ne poskušajte sušiti z drugo
napravo, kot je na primer mikrovalovna pečica ali sušilec za lase. Garancija ne krije
poškodb kamere ali baterije, ki nastanejo zaradi stika z vodo (znotraj ohišja).
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OPOZORILO: kamera ne sme pasti na tla, ni je dovoljeno razstavljati,
odpirati, razbiti, upogibati, deformirati, luknjati, trgati, postavljati v
mikrovalovno pečico ali barvati. V odprtine kamere ne vstavljajte nobenih
predmetov, kot na primer v USB vtičnico. Če je kamera poškodovana, je ne
uporabljajte – če je na primer počena, preluknjana ali poškodovana zaradi
vode. Razstavljanje ali luknjanje integrirane baterije lahko povzroči
eksplozijo ali požar.

POMEMBNA SPOROČILA
SPOROČILA MICROSD KARTICE
“NO SD“
Ni spominske kartice. Kamera za snemanje in fotografiranje
potrebuje micrSD, microSDHC ali microSDXC kartico.
“FORMAT SD?“ Kartica ni formatirana ali pa je nepravilno formatirana. Izberite
“Yes“ (da), če želite kartico formatirati ali pa izberite “No“ in
vstavite drugo kartico.
OPOMBA: če izberete “Yes“ (da), bo vsa vsebina kartice izbrisana.
“FULL“
Kartica je polna. Izbrišite datoteke ali zamenjajte kartico.
“SD ERR“
Kamera ne more prebrati formatiranja kartice. Ponovno
formatirajte kartico v kameri.
PRO nasvet: Redno formatirajte vašo microSD kartico in s tem zagotovite, da lahko
kartica nemoteno sprejema podatke z vaše kamere.
SIMBOL POPRAVILA DATOTEKE
Če na statusnem zaslonu zagledate simbol za popravilo datoteke, je med
snemanjem prišlo do poškodbe videa. Za popravilo datoteke pritisnite
kateri koli gumb.
SIMBOL TEMPERATURE
Simbol temperature se na statusnem zaslonu pokaže če se kamera preveč
segreje in se mora ohladiti. Pred ponovno uporabo jo zato pustite, da se
ohladi. Vaša kamera je izdelana tako, da prepozna pregrevanje in nanj
ustrezno odgovori.

OHIŠJE KAMERE
Ob dobavi ima vaša HERO kamera dve vrsti zadnjih vratc: standardna zadnja vratca
(vodoodporna) in skeletna zadnja vratca (niso vodoodporna).
Standardna zadnja vratca omogočajo vodoodpornost naprave do globine
40m. Kadar morate kamero zaščititi pred vodo, umazanijo, peskom in
drugimi okoljskimi nevarnostmi, uporabite ta vratca.
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Skeletna zadnja vratca (niso vodoodporna) zagotavljajo boljšo kvaliteto
zvoka, saj dopuščajo da več zvoka doseže mikrofon kamere. Zmanjša tudi
šum vetra pri hitrostih do 100mph, kadar je nameščena na čelado, motor,
kolo in druga hitra vozila. Ta vratca uporabljajte samo kadar ste prepričani,
da pesek, prekomerna umazanija/prah in voda ne predstavljajo tveganja za
poškodbe naprave. Ta vratca so priporočljiva tudi za uporabo znotraj vozila.
PRO nasvet: Če kamero uporabljate v dežju ali vodi, na ohišje objektiva kamere
nanesite “Apply Rain‐X“ ali podobno tekočino, ki ščiti pred nastankom vodnih
madežev.
ZAMENJAVA ZADNJIH VRATC
Zadnja vratca HERO kamere lahko zamenjate in kamero s tem prilagodite vašim
aktivnostim in pogojem uporabe.
OPOMBA: HERO kamere ne morete vzeti iz ohišja.

1.
2.
3.
4.

Odprite zadnja vratca ohišja, da visijo navzdol.
Vratca trdno povlecite navzdol, da se iztaknejo iz glavnega ohišja.
Nadomestna zadnja vratca poravnajte v odprtine tečajev.
Vratca potisnite navzgor, da kliknejo na svoje mesto.

ZAŠČITA PRED POŠKODBAMI KAMERE ZARADI VODE
Gumirano tesnilo kije nameščeno v standardnih zadnjih vratcih tvori vodoodporno
pregrado, ki vašo HERO kamero ščiti v mokrih pogojih.
Pazite, da je to gumirano tesnilo vedno čisto. Samo en las ali zrno peska lahko
povzroči puščanje in poškodbe kamere.
Po vsaki uporabi v slani vodi tesno zaprite standardna zadnja vratca in nato zunanjost
ohišja kamere izperite s sladko vodo in osušite. Če tega ne delate, sčasoma pride do
korozije zatiča tečaja in kopičenja soli na tesnilu, kar povzroči nedelovanje naprave.
Tesnilo očistite tako, da ga odstranite z zadnjih vratc, izperete s sladko vodo in
stresete do suhega (sušenje s krpo lahko na tesnilu pusti ostanke, ki ogrozijo
tesnjenje). Tesnilo ponovno namestite v utor standardnih zadnjih vratc.
OPOZORILO: če navedenim korakom ne sledite po vsaki uporabi vaše GoPro
kamere, lahko pride do puščanja, ki lahko poškoduje ali uniči vašo kamero. Voda
poškoduje tako kamero kot baterijo, ki lahko povzroči eksplozijo ali požar. Vaša
garancija ne krije poškodb zaradi vode, ki so posledica napake uporabnika.
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UPORABA NOSILCEV
PRITRDITEV KAMERE NA NOSILEC
Za pritrditev vaše HERO kamere na nosilec potrebujete zaponko za hitro sprostitev,
vijak ali strojno opremo, odvisno od uporabljene montaže.
Več informacij o nameščanju na nosilec poiščite na spletni strani gopro.com/support.

zaponka za hitro
sprostitev

vijak

ohišje

kompletna naprava

UPORABA UKRIVLJENIH IN RAVNIH LEPILNIH NOSILCEV
Ukrivljeni + ravni lepilni nosilci olajšajo pritrjevanje kamere na ukrivljeno in ravno
površino čelade, vozila in opreme. S pomočjo zaponke za hitro sprostitev, lahko
sestavljeno ohišje kamere s klikom namestite na ali odstranite z varnih ukrivljenih ali
ravnih lepilnih nosilcev.

raven lepilni nosilec

ukrivljen lepilni nosilec

SMERNICE ZA NAMESTITEV
Pri pritrditvi nosilcev upoštevajte spodnje smernice:
• Lepilne nosilce pritrdite vsaj 24 ur pred uporabo. Za popoln oprijem je potrebnih
72 ur.
• Lepilne nosilce lahko nameščate le na gladke površine. Porozne površine ali
površine s teksturo ne omogočajo pravilnega oprijema. Ko nosilec pritrjujete, ga
trdno pritisnite na želeno mesto in zagotovite popoln stik po celotni površini.
• Lepilne nosilce nameščajte le na čisto površino. Vosek, olje, umazanija in drugi
ostanki zmanjšajo oprijem, kar lahko povzroči slab oprijem in tveganje da kamero
izgubite, če oprijem popusti.
• Lepilne nosilce nameščajte na sobni temperaturi. Lepila nimajo pravega oprijema,
če se uporabljajo v hladnih ali vlažnih okoljih na hladne ali vlažne površine.
Za več informacij obiščite spletno stran gopro.com/support.
OPOZORILO: Če kamero uporabljate skupaj z GoPro nosilcem ali trakom,
vedno izberite čelado, ki ustreza veljavnim varnostnim standardom. Izberite
pravo čelado za vaš šport ali aktivnost in poskrbite, da je primerna za vas in
prave velikosti. Čelado preglejte in se prepričajte da je v dobrem stanju ter
16

sledite napotkom proizvajalca o varni uporabi čelade. Katero koli čelado, ki
je utrpela udarec, je potrebno zamenjati. Nobena čelada ne more zaščititi
pred poškodbami v vsaki nesreči.
ZATIČ ZA PRITRDITEV
Če HERO kamero uporabljate za zelo aktivne športe, kot je surfanje ali smučanje, kjer
lahko pride do velikih vplivov na kamero, uporabite pritrditev zatič za pritrditev in
varno zaklenite zaponko za hitro sprostitev na svoje mesto. Zatič za pritrditev pomaga
da je ohišje zaščiteno pred naključnim odklopom z nosilca.

Namestitev zatiča za pritrditev:
1. Krožni obroček ovijte okoli vijaka. Obroček deluje kot povodec za izogib pred
padcem ali zrahljanjem zatiča za pritrditev.
2. Zaponko za hitro sprostitev potisnite v nosilec, da se zatakne na svoje mesto.
3. Zatiča v obliki U pritisnite v prostor v obliki U, ki se nahaja na zaponki za hitro
sprostitev.
OPOZORILO: Da bi se izognili poškodbam v primeru nesreče, zatiča za
pritrditev ali povodca ne uporabljajte, če uporabljate napravo za pritrditev
na čelado ali drugo osebno zaščitno opremo.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA
Moj GoPro se ne vklopi.
Poskrbite da je baterija kamere napolnjena. Za polnjenje uporabite priložen USB kabel
in računalnik ali USB polnilni adapter.
Moj GoPro se ob pritisku na gumb ne odziva.
Pritisnite in 8 sekund držite gumb “Power/Mode“, da ponastavite napravo. S to
ponastavitvijo se shranijo vsa vsebina in nastavitve naprave, kamera pa se izklopi.
Predvajanje je razburkano.
Razburkano predvajanje po navadi ni težava v datoteki. Če vaš posnetek preskakuje,
je verjeten eden od spodnjih vzrokov:
• Uporaba nezdružljivega video predvajalnika. Vsi predvajalniki ne podpirajo
kodeka H.264. Za najboljše rezultate uporabite najsodobnejšo različico
programske opreme GoPro, ki je na voljo na gopro.com/getstarted.
• Računalnik ne ustreza minimalnim sistemskim zahtevam za HD predvajanje. Višja
je ločljivost in stopnja slike vašega videa, težje računalnik izvaja predvajanje.
17

•

Poskrbite, da vaš računalnik ustreza minimalnim sistemskim zahtevam
navedenim v poglavju “Minimalne sistemske zahteve“.
Predvajanje vsebine neposredno preko USB povezave. Za predvajanje datoteko
prenesite na računalnik. Če vaš računalnik ne ustreza minimalnim sistemskim
zahtevam poskrbite, da so vsi ostali programi na vašem računalniku blizu.

18

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Akcijska kamera GoPro HERO
Kat. št.: 127 48 30
Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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