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1. Kioldó [  ] gomb

2. Kamera állapotjelző fény

3. Kamera állapojelző képernyő

4. Mikrofon 

5. Oldalajtó

6. Nyitógomb

7. USB-C Port

8. Micro HDMI port 
(a kábel nem tartozék)

9. Akkumulátor ajtaja

A HERO6 BLACK KAMERÁRÓL
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10. Hangszóró

11. Mode (módváltó) gomb [  ]

12. Akkumulátor 

13. MicroSD kártyanyílás

14. Akkumulátor ajtaja

A HERO6 BLACK KAMERÁRÓL
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A dobozban található tartozékokkal kapcsolatos információkkal kapcso latban 
lásd: A kamera rögzílése (88. oldal).
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Gratulálunk, hogy a GoPro Hero Black 6 kamerát választotta. A 
következőkben a kamera üzemeltetésének lépéseit ismertetjük.

MICROSD KÁRTYA 
Videók és fotók készítéséhez microSd kártyára lesz szüksége (amely külön 
megvásárolható). Olyan, márkanévvel ellátott memóriakártyát használjon, 
amely megfelel az alábbi kritériumoknak:

• micro SD, microSDHC vagy microSDXC

• 10-es osztályzatú vagy UHS-I –es arányú

• legfeljebb 25 GB kapacitású

Az ajánlott microSD kártyák listájáért látogasson el a 
gropro.com/workswithgopro. oldalra.

Ha a memóriakártya felvétel közben megtelik, a kamera megállítja
a felvételt, és a képernyőn megjelenik a FULL(tele) felirat.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya használata során kerülje el a folyadékkal, 
porral és egyéb szennyeződésekkel való érintkezést. Elővigyázatosságból 
kapcsolja ki kameráját a memóriakártya ki-és behelyezése során. A 
megfelelő hőmérsékletű környezetben való használat érdekében, 
ellenőrizze a gyártó útmutatóját. 

A memóriakártya behelyezése

1. Tartsa lenyomva az akkumulátor ajtajának nyitógombját, majd húzza 
el az ajtót. 

ALAPOK
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2. Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy a címkéje az akkumulátor felé 
nézzen, majd csukja be az ajtaját .

 

A kártya kivételéhez nyomja meg a körmével, amíg ki nem ugrik.

A memóriakártya újraformázása

A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, az első használat előtt 
formázza újra memóriakártyáját. A kártya karbantartásáho rendszeres 
újraformázás javasolt. 

Megjegyzés: Az újraformázással minden adat törlődik a kártyáról, ezért a 
művelet előtt győződjön meg arról, hogy másik eszközre mentette fotóit 
és videóit.

A kártya újraformázásához húzza le az ujját az érintőképernyőn, és érintse
meg a Preferences > Format SD Card > Delete elemet.

ALAPOK
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AZ AKKUMUL ÁTOR FELTÖLTÉSE
A készülék teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében az első 
használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

1. Tartsa lenyomva az akkumulátor ajtajának nyitógombját, majd

 

2. Helyezze be az akkumulátort, majd csukja be az ajtót.

ALAPOK
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3. Tartsa lenyomva a kamera oldal só ajtajának nyitógombját, majd 
csúsztassa el az ajtót. 

4. Csatlakoztassa a kamerát egy számítógéphez vagymás, a mellékelt 
USB-C kábellel kompatibilis adapterhez. A kamera állapotjelző fénye 
a töltés alatt világít, majd kialszik, amikor az akkumulátor teljesen 
feltöltődött. Ha számítógépről tölti a kamerát, győződjön meg róla, 
hogy a számítógép tápkábele is áramforráshoz csatlakozik. Ha a 
kamera állapotjelző fénye nem világít töltés közben, próbálja meg egy 
másik USB-porthoz csatlakoztatni. Az akkumulátor körülbelül 2 óra 
alatt töltődik fel 100%-ra.

További információkért lásd: Akkumulátorinformációk (95. oldal).

PRO TIPP: A rövidebb töltési idő érdekében használja a GoPro 
szupertöltőt vagy az USB-kompatibilis fali töltőt vagy Auto töltőt (külön 
megvásárolhatók).

ALAPOK
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ALAPOK

A KAMERASZOFTVER FRISSÍTÉSEI
A GoPro kamera összes funkciójának és a legújabb lehetőségeknek a 
kihasználásához bizonyosodjon meg arról, hogy a legfrissebb kameraszoftvert 
használja.

Frissítés a GoPro alkalmazással: 
Kada svoju kameru povežete sa GoPro aplikacijom, automatski ćete biti 
obavešteni ukoliko je ažuriranje dostupno. 

1. Töltse le az alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play-ből

2. Kövesse a képernyőn található utasításokat, hogy a telefon 
összekapcsolódhasson a kamerával.

Amennyiben elérhető frissítés, az alkalmazás fel fogja ajánlani, és 
instrukciókat is

Frissítés a Quik számítógépes alkalmazással:
Ha csatlakoztatja kameráját a Quik számítógépes alkalmazáshoz, automatikusan 
értesül, ha frissítés érhető el.
1. Töltse le a Quik alkalmazást a gopro.com/apps oldalról.

2.  Csatlakoztassa a kamerát számítógépéhez, a dobozban található 
USB-C kábellel. Amennyiben elérhető frissítés, az alkalmazás fel fogja 
ajánlani, és instrukciókat is ad a telepítéshez.

Kézi frissítés (SD kártya olvasóval/adapterrel:

1.  Látogasson el a gopro.com/update oldalra.

2. Válassza ki kameráját, majd kattintson a „kamera manuális frissítése” 
opcióra.

RO SAVET: Da PRO TIPP: Az aktuális szoftververzió megtekintéséhez, 
húzza le az ujját a főképernyőn, majd nyomja meg a Preferences > About 
This GoPro opciókat.
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ALAPOK

BE-ÉS KIKAPCSOLÁS
Bekapcsolás: 
Nyomja meg a Mode gombot [  ]. A kamera többszöri sípoló hangot 
ad ki, és a kamera állapotjelző fénye villog. Amikor információ jelenik meg 
az érintőképernyőn vagy a kamera állapotjelző képernyőjén, a kamera 
bekapcsolt.

Kikapcsolás: 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mode gombot [  ] 2 másodpercig. A 
kamera többszöri sípoló hangot ad ki, és a kamera állapotjelző fénye villog.  

FIGYELEM: Legyen óvatos és körültekintő a GoPro 
mindennapos használata során. Mindig legyen figyelemmel 
környezetére, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket 
önmagára és másokra vonatkozóan. Használat során 
ragaszkodjon a szabályok és helyi törvények betartásához, 
amelyek bizonyos körülmények esetén korlátozhatják a 
filmfelvétel készítését.
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ALAPOK

A KAMERA ÁLLAPOTJELZŐ KÉPERNYŐJE
Az aktuális beállításokra vonatkozó alapvető információk a kamera elülső 
kijelzőjén láthatók.

1

2

3

4 5

1. Kamera mód

2. Beállítások

3. A rögzített fájlok száma vagy a videó hossza

4. Fennmaradóme móriakártya tárhely

5. Az akkumulátor állapota
Megjegyzés: A kamera állapotjelző kijelzőjén megjelenő ikonok és beállítások a 
kameramódtól függenek. Az ábrán a videó mód ikonjai láthatók.
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ALAPOK

ÉRINTŐKÉPERNYŐ
Az érintőképernyő az alábbi információkat tartalmazza, a kameramódokra 
és a beállításokra vonatkozóan. A képernyőn megjelenő beállítások a 
kameramódtól függenek.

WIDE
FOV

4k 60
FPSRES

100% 100%00:00 00:00
1

4

5

7

6

3

2

1.  Vezeték nélküli kapcsolat állapota  

2. GPS állapot

3.  Média állapot*

4.  Kameramód

5.  Hátralévő idő/fotók száma

6.  Akkumulátorállapot

7.  Haladó beállítások (ikonok)

8.  Beállítások 

Megjegyzés: Az érintőképernyő nem működik víz alatt.

*Az ikon csak akkor látható, ha a memóriakártyája tartalmaz felvételeket. Húzza el 
jobbra az ujját, hogy megjelenítse a videók at/fotókat.

 

.

8
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ALAPOK

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA
Az alábbi mozdulatokkal navigálhat az érintőképernyőn. Az ujj oldalra 
húzásánál figyeljen arra, hogy a képernyő szélénél kezdje a mozdulatot. 

Érintés
Kiválasztás vagy egy beállítás ki/bekapcsolása.

Nyomva tart
Az expozíció beállítása érhető el

Balra húz
Az adott mód haladó beállításai érhetők el 
(amennyiben releváns)

Jobbra húz
A kamerán tárolt tartalom jelenik meg .

Lefelé húz
A főképernyőről indítva, a Connections and 
Preferences (Csatlakozás és beállítások) menüt 
nyitja meg. nyitja meg. Minden más esetben 
visszatér a főképernyőhöz.

PRO TIPP: A zérintő ké pernyő automatiku sanle zá rható, a véletlenszerű 
rögzítések elkerülése érdekében. További információk: Automata zár (84. 
oldal).
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KAMERAMÓDOK
A HERO6 Black 3 kameramódban működik: videó, fotó és time lapse.

Videó 
A videó mód kétféle módban képes felvételt rögzíteni: videó és rávétel 
(looping). Az egyes felvételi módok részletes leírását lásd: Videó mód: 
felvételi módok (45. oldal).

Fotó 
A fotó mód háromféle módban képes fotót rögzíteni: fotó, pillanatfelvétel 
és éjszakai.
Az egyes felvételi módok részletes leírását lásd: Fotó mód: felvételi módok 
(57. oldal).

Time Lapse 
A time lapse mód háromféle módban képes fotót rögzíteni: time lapse 
videó, time lapse fotó és night lapse (éjszakai time lapse) fotó. Az egyes 
felvételi módok részletes leírását lásd: Time Lapse Mód: felvételi módok 
(63. oldal).

A GoPro kameramódokat és beállításokat a könnyebb átláthatóság 
kedvéért ábrán is megjelenítettük: Kameramódok és beállítások térképe 
(22. oldal).

NAVIGÁCIÓ A GOPRO MENÜJÉBEN
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NAVIGÁCIÓ AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐN
1. A főképernyőn érintse meg a bal alsó sarokban található ikont.

2.  Érintse az egyik kameramód ikont a képernyő tetején (videó, fotó, time 
lapse).

3.  Érintsen meg egy felvételi módot az alatta található listában. 

Looping

Video

4. A főképernyőn érintse meg azt a beállítást, amelyiket meg szeretne 
változtatni.

5. Érintse meg a kiválasztott új opciót (az elérhető opciók fehérek). A 
kamera visszatér a főképernyőre.

4K

2.7K 4:3

4K 4:3

1440 1080

2.7K

720

1080
RESOLUTION

@60 fps

NAVIGÁCIÓ A GOPRO MENÜJÉBEN
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Amennyiben olyan videofelbontást (RES) választ ki, amely nem 
támogatja a kiválasztott FPS (kép per másodperc) beállítást, egy 
üzenet jelenik meg a képernyőn, amely segít az illeszkedő FPS 
kiválasztásában. Hasonlóan, üzenet jelenik meg a képernyőn akkor is, 
ha olyan FPS beállítást választ, amelyet nem támogat a kiválasztott 
felbontás.

6.  A haladó beállítások megváltoztatásához húzza el balra az ujját a 
képernyőn . 
Megjegyzés: nem minden felvételi mód rendelkezik haladó kamerabeállítással.

7. Haladó beállítás bekapcsolásához nyomja meg a [  ] ikont.

PROTUNE
Enables advanced video settings for
greater control. 

8.  A főképernyőhöz való visszatéréshez húzza le az ujját a képernyőn.

NAVIGÁCIÓ A GOPRO MENÜJÉBEN
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MÓDVÁLTÁS A MODE GOMBBAL
A Mode gomb segítségével gyorsan végighaladhat a rögzítés beállításain. 
Például, ha ön előzőleg videorögzítési módot választott ki videó módban, 
éjszakai felvételt fotó módban, time lapse videót time lapse módban, a 
Mode gomb lenyomásával könnyen végiggörgethet a felvételi módokon. A 
pillanatfelvétel mindig megjelenik a módok között.

NAVIGÁLÁS GOMBOK SEGÍTSÉGÉVEL
A kamera víz alatti használata során a gombok és a kamera állapotjelző 
képernyője segítségével tud kameramódot és beállítást változtatni.
Megjegyzés: A Connections and Preferences (Csatlakozás és beállítások) menü
gombokkal nem érhető el.

1.  A kamera bekapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva, a 
Mode gombot, [  ] és nyomja le a Shutter gombot [  ].

2. Használja a Mode gombot a beállítások közötti görgetésre: [  ].

NAVIGÁCIÓ A GOPRO MENÜJÉBEN
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NAVIGÁCIÓ A GOPRO MENÜJÉBEN

3. Nyomja meg a Shutter gombot, hogy egy beállításon belüli opciókon 
végigmehessen. [  ]. Az opció kiválasztásához hagyja kiemelve azt. 

4.  A kilépéshez válassza ki az alábbi opciók egyikét:

• Nyomja le és tartsa lenyomva a Shutter gombot [  ].

•  Nyomja le többször egymás után a Mode gombot [  ], amíg a 
Done felirathoz ér, majd nyomja meg a Shutter gombot [  ] a 
kiválasztáshoz.
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KAMERAMÓDOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

Alacsony fényerő

Pillanat kép

FOV látószög

FPS (kép per máso 
dperc)

Magas dinamikai  
tartomány HDR

Intervallum

Looping (rávétel)

Kézi audió kontroll

Éjszakai fotó

Night lapse fotó
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KAMERAMÓDOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

Fotó mód/Fotó

Protune

Képarány

Nyers formátum 

Felbontás (RES)

Shutter (kioldó)

Time Lapse mód

Time Lapse fotó

Time Lapse videó

Videó mód / Videó

Videó stabilizálás
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VIDEÓK ÉS FOTÓK KÉSZÍTÉSE
Az alább részletezett módon a kamera állandó készenlétben marad, 
és rögtön tud felvételt készíteni. Az érintőképernyő segítségével 
visszanézheti felvételeit, és kameramódot válthat az újabb felvételek 
készítése előtt.

1.  Amennyiben szükséges, váltson kameramódot:

a. Érintse meg a bal alsó sarokban található kame ramódot.

WIDE
FOV

4k 60
FPSRES

100% 100%00:00 00:00

b.  Érintse meg a mód ikonok egyikét a képernyő tetején.

c.  Érintse meg a kiválasztott felvételi módot a legördülő listából.

2.  Amennyiben szükséges, válasszon ki másik beállítást. A beállítások 
részleteiért lásd: Videó Mód: Felvételi módok (45. oldal), Fotó mód: 
Felvételi módok (57. oldal), vagy Time Lapse mód: Felvételi módok  
(63. oldal).

VIDEÓK ÉS FOTÓK KÉSZÍTÉSE
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VIDEÓK ÉS FOTÓK KÉSZÍTÉSE

3. Nyomja meg a Shutter gombot [  ]. A kamera sípoló hangot ad ki és 
az állapotjelző fény villog, amíg a kamera felvételt készít.

4. A time lapse és a videofelvételek leállításá hoz nyomja meg a Shutter 
gombot [  ]. A kamera sípoló hangot ad ki, az állapotjelző fény pedig 
gyorsan villog.

PRO TIPP: Fotó- és videofelvételeket hangvezérléssel is indíthat. A 
részletekért lásd Hangvezérlés (30. oldal)..

HILIGHT TAG-EK (MEGJELÖLÉS) HOZZÁADÁSA
A HiLight Tag funkcióval megjelölheti a videók bizonyos jeleneteit, a 
későbbi egyszerű lejátszás, szerkesztés és megosztás érdekében.

Hiligh tag-ek hozzáadásához nyomja meg a Mode gombot felvétel vagy 
visszajátszás közben [  ].

PRO TIPP: Hilight Tag-eket felvétel közben a GoPro alkalmazás, 
hangvezérlés vagy az okostávirányító (Smart Remote) segítségével is 
hozzáadhat.
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TEVÉKENYSÉGEK SZERINTI BEÁLLÍTÁSOK 

A legjobb felv ételek érdekében hasz nálja az alábbi, tev ékenységekre sz 
abott beállításokat,

Tevékenység Videobeállítás Fotófelvételi mód 

Felvétel autóból • 1080p60,s zéles látós zög 
(FOV)

• 2.7K120, széles látószög
• 4K60, széles látószög

Fotó vagy folytatólagos fotó 
széles látószög

Család/utazás • 1080p60, széles látós zög
• 4K6 0, s zéles látós zög

Fotó vagy folytatólagos fotó 
széles látószög

Kerékpározás, 
hegyi kerékp 
ározás

• 1080p60,
• SuperVi ew látós zög
• 144 0p 60, széles látószög
• 2.7K60 4:3, széles látószög

Time lapse fotók (2 másodperces 
intervallummal), széles látószög

Túrázás • 144 0p3 0, s zéles látós zög
• 4K30 4:3, s zéles látós zög

Time lapse vagy sima  
(5 másodperces intervallum), 
széles látószög

Repülés a 
Karma drónnal

• 1080p60, lineáris látós zög
• 4K6 0, s zéles látós zög

Time lapse fotók (2 más 
odperces intervallummal), 
széles látószög vagy fotók nyers 
formátumban, széles látószög

Vízi 
tevékenységek

• 1 08 0 p120, széles látószög
• 1080p240,széles látószög
• 2.7K120 széles látószög

Time lapse fotók (5 másodperces 
intervallum), széles látószög

Látószöges (POV) felvételek azok, amelyek az ön látószögéből készülnek . A nem 
látószöges felvételek azok, amelyek más látószögből készülnek (pl. kameraállványról, 
szörfdeszkáról)
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Tevékenység Videobeállítás Fotófelvételi mód 

Motorozás, 
motocross

• 1080p60, SuperView FOV
• 2.7K60 4:3, széles látószög

Time lapse fotó (2 másodperces 
intervallum), széles látószög

Síelés, 
snowboardozás 
(nem 
látószöges 
felvétel)

• 1080p120, széles látószög
• 1080p240, széles látószög 
• 2.7K120, széles látószög
• 4K6 0, széles látószög

Pillanatfelvétel (3 0/3 képarány), 
széles látszög

Síelés, 
snowboardozás 
(POV: 
látószöges 
elvétel )

• 1440p60, széles látószög
• 2.7K60 4:3, széles látószög

Time Lapse Fotó  
(0.5 másodperces intervallum), 
széles látószög, vagy 
pillanatfelvétel (30/3 képarány), 
széles látós zög

Szörfözés • 1080p240, s zéles látós 
zög

• 1440p120, s zéles látós zög

Time lapse fotók (5 másodperces 
intervallum), széles látószög

Víz alatti 
tevékenységek

• 1080p60, széles látószög
• 4K60, széles látószög

Time lapse fotók (2 másodperces 
intervallummal), széles látószög

PRO TIPP: Készítsen automatikus videót! A részletekért lásd: QuikStory 
készítése (41. oldal).

TEVÉKENYSÉGEK SZERINTI BEÁLLÍTÁSOK 
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A QuikCapture a legegyszerűbb módja a fotó- és videofelvétel 
készítésének a HERO6 Black kamerával. Mivel a kamera csak akkor van 
bekapcsolt állapotban, amikor épp rögzít, így az akkumulátor is tovább 
bírja.

VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE QUIKCAPTURE-REL
1.  A kamera kikapcsolt állapotában nyomja meg a Shutter gombot. [  ].

A kamera bekapcsol, többször sípoló hangot hallat, és automatikusan 
elkezd videofelvételt készíteni. Az állapotjelző fény villog, amíg a 
kamera felvételt készít.

2.  A felvétel leállításához nyomja meg újra a Shutter gombot. [  ]. A 
felvétel leáll, a kamera többször egymás után sípoló hangot hallat, és 
automatikusan kikapcsol.

Más típusú videók vagy fotók készítéséhez lásd: Fotók és videók készítése 
(24. oldal).

QUIKCAPTURE
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TIME L APSE FOTÓK KÉSZÍTÉSE QUIKCAPTURE-REL
Amellett, hogy a time lapse felvételek képesek megmutatni, hogyan 
változik az adott környezet az idő múlásával, ez a felvételi mód akkor is 
hasznos lehet, ha biztos szeretne lenni abban, hogy a kamera elkapja a 
legmegfelelőbb pillanatot.

1. A kamera kikapcsolt állapotában nyomja meg a Shutter gombot [  ], 
és tartsa lenyomva 3 másodpercig, hogy elinduljon a felvétel.

3 sec

 A kamera bekapcsol, többször sípoló hangot hallat, és automatikusan 
elkezd fotókat készíteni. Az állapotjelző fény minden fotófelvételnél villan 
egyet.

2. A felvétel leállításához nyomja meg újra a Shutter gombot 
[  ]. A felvétel leáll, a kamera többször egymás után sípoló hangot 
hallat, és automatikusan kikapcsol. 

Más típusú videók vagy fotók készítéséhez lásd: Fotók és videók készítése 
(24. oldal).

A QUIKCAPTURE KIKAPCSOLÁSA
A QuikCapture alapjáraton be van kapcsolva, de szükség esetén 
kikapcsolható.

1. Húzza le az ujját a főképernyőjén.
2. Érintse meg a Preferences > QuikCapture menüpontokat.
3. Érintse meg az Off feliratot.

QUIKCAPTURE
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HERO6 Black kameráját a hangjával is irányíthatja, az alábbi módon.

Megjegyzés: A hangvezérlés funkció teljesítményét a távolság, szél, zaj befolyásolhatja. 
A megfelelő teljesítmény érdekében tartsa a kamerát tisztán.

A HANGVEZÉRLÉS HASZNÁLATA
A hangvezérlés akkor működik a legjobban, ha közel tartózkodik a 
kamerához.

1. Húzza le az ujját az érintőképernyő főképernyőjén.

2. Érintse [  ] meg a hangvezérlés ikont. 
Megjegyzés:a hangvezérlést a Preferences menüpontból is bekapcsolhatja. Érintse 
meg a Preferences 
Preferences > On Camera Voice Control menüpontokat, majd válasszon egy opciót.

3.  Ha először kapcsolja be a hangvezérlést, erősítse meg vagy 
változtassa meg a hangvezérlés nyelvét.

4.  A Hangparancsok listájából adjon utasítást a kamerának (31. oldal).

5.  A hangvezérlés manuális kikapcsolásához húzza le ujját az 
érintőképernyőn , majd érintse meg a hangvezérlés ikont [  ]. A 
hangvezérlés akkor is kikapcsol, amikor a kamera maga kikapcsol. A 
részletekért lásd: Automata kikapcsolás (83. oldal).

PRO TIPP: A hangvezérlés hatótávjának kiterjesztéséhez, szeles és 
zajos környezetben, használja a Remo-t (vízálló távirányító hangvezérlés 
funkcióval). További részletekért látogasson el a gopro.com oldalra.

HANGVEZÉRLÉS
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HANGPARANCSOK LISTÁJA
Kétféle hangparancs létezik a hangvezérlés funkcióban:

• A tevékenységekre vonatkozó hangparancsok azonnali fotó- vagy 
videórögzítést tesznek lehetővé. Például, ha éppen befejezett egy 
videofelvétel, rögtön készíthet sima vagy time lapse fotókat, anélkül, 
hogy a kameramódot megváltoztatná.

• A módra vonatkozó hangparancsok akkor hasznosak, ha gyorsan 
szeretne módot változtatni, és a Shutter gombbal már készítheti is a 
kívánt felvételt.

A kamerának nem kell semmilyen különleges módban lennie ahhoz, hogy 
fotót vagy videót rögzítsen, a tevékenységekre vonatkozó hangparancsok 
bármilyen kameramódban érvényesek. A kamera az előzőleg kiválasztott 
beállításban fog tartalmat rögzíteni.

Tevékenységre vonatkozó
hangparancs

Leírás

GoPro turn on Bekapcsolja a kamerát [a részletekért lásd 
A kamera bekapcsolása hangvezérléssel 
(33. oldal).

GoPro start recording Videofelvételt rögzít

GoPro HiLight HiLight Tag-et ad a videóhoz felvétel 
közben

That was sick HiLight Tag-et ad a videóhoz felvétel 
közben

GoPro stop recording Leállítja a videofelvétel

GoPro take a photo Egyszeri fotót készít

GoPro shoot burst Sorozatfotókat készít

GoPro start time lapse Time lapse fotókat készít

HANGVEZÉRLÉS
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Tevékenységre vonatkozó 
hangparancs

Leírás

GoPro start time lapse Leállítja a time lapse fotók készítését

GoPro turn off Kikapcsolja a kamerát

GoPro edit my story A legutóbbi felvételeket átmásolja a 
telefonra, hogy automatikus videót 
QuikStory™ készítsen

Megjegyzés: Ha a QuikStories opció be van 
kapcsolva a GoPro appon, a videókat és 
fotókat automatikusan átmozgatja a kameráról 
a telefonra. Ez a hangparancs viszont azonnal 
átmozgatja a tartalmat a telefonra, anélkül, 
hogy meg kellene vár nia az automatikus 
átmozgatást.

Módra vonatkozó 
hangparancs

Leírás 

GoPro Video mode Videó módra vált a kamera (de nem kezd el 
videót rögzíteni)

GoPro Photo mode Fotó módra vált a kamera (de nem kezd el 
fotókat rögzíteni)

GoPro Burst mode Pillanatfotó módra vált a kamera (de nem 
kezd el pillanatfotókat készíteni)

GoPro Time Lapse mode Time lapse módra vált a kamera (de nem 
kezd el time lapse fotókat készíteni)

HANGVEZÉRLÉS
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PRO TIPP: Ha videó-vagy time lapse felvételeket készít, le kell állítania a 
felvételt, mielőtt új hangparancsot ad ki.

A KAMERA KIKAPCSOLÁSA HANGVEZÉRLÉSSEL
Ebben a beállításban, a kamera akkor is válaszol a hangparancsra, ha ki 
van kapcsolva. Ez az opció kikapcsolás után 8 órán keresztül él. 

1. Húzza le az ujját az érintőképernyőn.

2. Érintse meg a hangvezérlés ikont [  ], hogy bekapcsolja az opciót.

3. Érintse meg a Preferences > Wake On Voice menüpontokat (a Voice 
Control – hangvezérlés – szekcióban).

4.  Érintse meg az On feliratot.

5. Kapcsolja ki a kamerát hangvezérléssel vagy a Mode gombbal [  ].

6. Adjon ki hangparancsot a hangparancsok listájából (31. oldal).

A HANGVEZÉRLÉS NYELVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA
1. Húzza le az ujját az érintőképernyőn.

2. Érintse meg a Preferences > Language menüpontokat (a Voice Control 
– hangvezérlés beállításban).

3. Válassza ki a nyelvet.

A legfrissebb hangparancsokért látogasson el a gopro.com/help oldalra.

HANGVEZÉRLÉS
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A kamerára felvett tartalmakat mobileszközön, számítógépen, a kamera 
érintőképernyőjén vagy tévén játszhatja vissza.

VIDEÓK ÉS FOTÓK VISSZANÉZÉSE MOBILESZKÖZÖN
1. Csatlakoztassa kameráját a GoPro apphoz. Részletekért lásd: 

Csatlakozás a GoPro Apphoz (39. oldal).

2. Használja a z app menüjét a felvett tartalom visszajátszásához 
okostelefonján/tabletjén.

PRO TIPP: A videó visszajátszása közben, a GoPro app segítségével, 
megjelölheti a legjobb pillanatokat [  ], a Hilight Tag ikon megnyomásával.

VIDEÓK ÉS FOTÓK VISSZANÉZÉSE SZÁMÍTÓGÉPEN
Fotók és videók számítógépen való visszanézéséhez előbb fel kell tölteni 
a tartalmakat a számítógépre. Részletekért lásd: Tartalom feltöltése 
számítógépre (41. oldal).

A kamerára felvett tartalmakat akkor is vissza tudja nézni számítógépen, 
ha a kamerában használt microSD kártyát a számítógépbe helyezi. A 
visszajátszás során a felbontás a számítógép felbontásának megfelelő 
lesz.

A számítógép fájlkezelőjében a microSD k ártyára felvett videókat.mp4-
ben és .lrv formátumban is megtalálhatja. Az .lrv kiterjesztésű fájlokat nem 
lehet közvetlenül visszajátszani és megosztani.

TARTALOM VISSZAJÁTSZÁSA
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TARTALOM VISSZAJÁTSZÁSA

VIDEÓK ÉS FOTÓK VISSZANÉZÉSE A HERO6 BL ACK-EN
1. Húzza el jobbra az ujját az érintőképernyőn, hogy hozzáférjen a 

fotókhoz és a videókhoz. Ha sok fotót és videót tárol a microSD 
kártya, kicsivel több időbe telik betölteni.

2. Meghatározott típusú tartalom megjelenítéséhez válasszon szűrőt:

• Media – Az összes fotót és videót mutatja

• HiLights – Csak a HiLight Tag-et tartalmazó tartalmat mutatja.

• Photos – A fotókat jeleníti meg, ideértve a fotósorozat elemeit is. 
(folyamatos, pillanatfotó, time lapse, night lapse).

• Video – A videókat jeleníti meg. Húzza fel az ujját az 
érintőképernyőn, hogy az indexképeken átlapozhasson.

Megjegyzés: A sorozatfotóknál az indexkép az a sorozat első elemét jeleníti meg.

3. Érintsen meg egy fotót vagy egy videót a teljes képernyőn való 
megnyitáshoz.
Megjegyzés: A sorozatfotóknál nyomja le és tartsa lenyomva az indexképet a 
sorozat megjelenítéséért.

4. HiLight Tag hozzáadásához érintse meg a [  ] ikont. A HiLight Tag-ek 
segítenek abban, hogy a legjobb videókat és fotókat oszthassa meg 
másokkal.

5. Az indexképekhez való visszatéréshez, érintse meg a [  ] ikont.

6. A kilépéshez húzza le az ujját az érintőképernyőn.

VIDEÓK ÉS FOTÓK TÖRLÉSE A HERO6 BL ACK-RŐL
1. Húzza el jobbra az ujját az érintőképernyőn, hogy hozzáférjen a 

fotókhoz és a videókhoz.

2. Érintse meg a kuka ikont [  ].

3. Ujjával jelölje ki a törölni kívánt elemeket. Ha mindent ki akar törölni, 
érintse meg a ikont [  ].

4. Érintse meg a kuka ikont még egyszer [  ].

5. Válassza ki a Delete opciót.
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FOTÓ MENTÉSE SOROZATBÓL
Fotósorozatból, time lapse vagy éjszakai time lapse (night lapse) 
sorozatból is elmenthető egy-egy kép.

1. Húzza jobbra az ujját az érintőképernyőn, érintse meg a sorozatot, 
amelyikből a kívánt képet el akarja menteni.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a sorozat indexképét a megnyitáshoz.

3. Nyomja meg a ikont [  ] a sorozaton való végiglapozáshoz. 

4. Nyomja meg a ikont [  ], hogy a fényképet a sorozaton kívül is 
elmentse.

FOTÓK ÉS VIDEÓK HDTV-N VALÓ VISSZANÉZÉSE
Részletekért lásd: A kamera HDTV összekapcsolása HDTV-vel (37. oldal).

TARTALOM VISSZAJÁTSZÁSA
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FOTÓK ÉS VIDEÓK HDTV-N VALÓ VISSZANÉZÉSE
Kameráját HDTV-hez csatlakoztatva, nagyképernyőn is visszanézheti a 
rögzített tartalmakat. Ehhez micro HDMI-kábelre lesz szüksége, amely 
külön.
Megvásárolható. Megjegyzés:a HDMI visszajátszása az eszköz felbontásától függ, és 
1080p-ig hitelesített.

1. Kapcsolja be a kamerát.

2. Érintse meg a Preferences > HDMI Output > Media menüpontot.

3. M icro HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a kamerát, HDMI-
portján keresztül a HDTV-hez.

4. A tévén válassza ki a HDMI bemenetet.

5. Nyomja meg a Mode gombot [  ] hogy végiglapozza a tartalmakat, 
majd nyomja meg a Shutter gombot [  ], hogy kiválassza a vezérlést. 
Például, az indexképeken való átlapozáshoz, nyomja meg a Mode 
gombot, hogy eljusson a [  ] ikonig, majd nyomja meg egymás után 
többször a Shutter gombot, hogy átlapozza a kamerán tárolt fájlokat.

6. A kiválasztott fájl teljes képernyőn való megjelenítéséhez érintse meg 
a [  ] ikont.

You can also play back content by inserting the microSD card directly into 
a compatible TV. With this method, playback resolution depends on the 
resolution of the TV and its ability to play back that resolution.

PRO TIPP: A HDTV-n visszajátszott tartalomnál a fájlok között a kamera 
érintőképernyője segítségével is navigálhat.

A KAMERA ÖSSZEKAPCSOLÁSA HDTV-VEL
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VIDEÓK ÉS FOTÓK KÉSZÍTÉSE, MIKÖZBEN A KAMERA HDTV-HEZ 
CSATLAKOZIK
Ez az opció élő előnézetet jelenít meg a kamerával összekapcsolt 
monitoron.

1. Kapcsolja be a kamerát.

2. Érintse meg a Preferences > HDMI Output menüpontot, majd válassza 
ki az alábbi opciók egyikét:

• A kamera élő előnézetének megjelenítéséhez a kamera képernyőjén 
látható ikonokkal együtt, érintse meg a Monitor opciót az 
érintőképernyőn.

• A kamera élő előnézetének megjelenítéséhez a kamera képernyőjén 
látható ikonok nélkül, érintse meg a Live opciót az érintőképernyőn

3. Micro HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a kamerát HDMI- 
portján keresztül a HDTV-hez.

4. Válassza ki a HDMI-bemenetet a tévén.

5. Nyomja meg a a Kioldó [  ] gombot a kamerán a felvétel 
elindításához.

A KAMERA HDTV-VEL VALÓ  
ÖSSZEKAPCSOLÁSA
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CSATLAKOZÁS A GOPRO ALKALMAZÁSHOZ
A GoPro alkalmazás a HERO6 BLACK-ra felvett tartalmakat 
automatikusan QuikStory™-vá alakítja, amely egy effektekkel és zenével 
tarkított videó. Az alkalmazás segítségével továbbá irányíthatja GoPro-
ját, rövid klipeket csinálhat, megoszthatja kedvenceit, illetve további 
műveleteket végezhet.

Csatlakozás a GoPro alkalmazáshoz az első alkalommal:
1. Töltse le a GoPro alkalmazást mobileszközére az Apple App Store-ból 

vagy a Google Play-ből.

2. Kövesse a képernyőn látható instrukciókat a kamerához való 
csatlakozáshoz.
Megjegyzés az iOS-hez: Győződjön meg arról, hogy engedélyezi az alkalmazás 
értesítéseit, hogy tudja, mikor készül el a QuikStory. További információkért lásd: 
QuikStory készítése (41. oldal).

Csatlakozás a GoPro alkalmazáshoz többedik alkalommal:
A legelső csatlakozást követően a kamera Connections

(Csatlakozás) menüpontjából is csatlakozhat az alkalmazáshoz.
1. Ha nincs belapcsolva a kamera wi-fije, húzza le az ujját az 

érintőképernyőn, majd érintse meg a Connections > Wireless 
Connections menüpontot.

2. A GoPro alkalmazásban kövesse a képernyőn látható utasításokat a 
kamerával való összekapcsolódáshoz.

CSATLAKOZÁS AZ OKOSTÁVIRÁNYÍTÓHOZ VAGY REMO - HOZ
A részletekért lásd a távirányító használati útmutatóját, gopro.com/help 
oldalon.

A KAMERA CSATLAKOZTATÁSA EGYÉB  
ESZKÖZÖKHÖZ
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CSATLAKOZÁS BLUETOOTH ESZKÖZÖKHÖZ
GoPro-ját olyan Bluetooth eszközökhöz is csatlakoztathatja, amelyek 
statisztikát készítenek az aktivitásáról. Ezt az adatot automatikusan 
hozzáadja a készülék a videóhoz, hogy még pontosabb képet adjon 
tevékenységéről.

1. Csatlakoztassa kameráját a GoPro alkalmazáshoz. Részletekért lásd: 
Csatlakozás a GoPro Apphoz (39. oldal).

2. Niyssa meg az applikációban a kamera beállításait, majd érintse meg a 
Bluetooth Devices opciót.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő instrukcióka.

MÁS CSATLAKOZÁSI SEBESSÉG KIVÁLASZTÁSA
Alapbeállításként GoPro kamerája az 5 GHz-es Wi-Fi sávot használja 
a más eszközökhöz való csatlakozáshoz. Ez a sáv gyorsabb átviteli 
sebességet eredményez, mint a 2,4 GHz-es sáv. Az átviteli sebességtől 
függ, hogy mennyi idő alatt tölti át a videókat és fotókat telefonjára, hogy 
QuikStory-t készítsen belőlük.

Az 5GHz-es sávszélesség akkor működik, ha az adott ország és telefon 
sávszélességével kompatibilis. Egyébként állítsa át a 2,4 GHz-es 
sávszélességre a kamerát.

1. Húzza le az ujját az érintőképernyőn, majd érintse meg a Connections 
> Wi-Fi Band menüpontot.

2. Érintse meg a 2,4 GHz lehetőséget.

A KAMERA CSATLAKOZTATÁSA EGYÉB  
ESZKÖZÖKHÖZ
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QUIKSTORY KÉSZÍTÉSE
A QuikStories automatikusan átmásolja a kamerán található videókat és 
fotókat a párosított mobileszközökre. Ezt követően a GoPro alkalmazás 
automatikusan videó- és zenei effektekkel tarkított videót készít, vagyis 
QuikStory-t. A QuikStory-t szerkesztheti, mentheti vagy ki is törölheti 
telefonjáról.

1. A QuikStories beállítása:

a. Csatlakoztassa kameráját a GoPro alkalmazáshoz. A részletekért 
lásd: Csatlakozás a GoPro Apphoz (39. oldal).
Megjegyzés iOS-hez: Győződjön meg róla, hogy az app értesítéseit 
bekapcsolja.

b. Zárja be az alkalmazást.

2. Készítsen video- vagy fényképfelvételeket kamerájával.

3. Nyissa meg a GoPro alkalmazást, és húzza le ujját az érintőképernyőn, 
a főmenüben. Kamerája automatikusan áttölti a legutóbbi felvételeket 
mobileszközére. Amikor elkészül a QuikStory, az alkalmazás 
értesítéssel jelzi.

4. Nyissa meg a QuickStory-t az előnézethez.

5. Szerkessze kedve szerint.

6. Mentse el a QuikStory-t, majd ossza meg barátaival.

TARTALOM ÁTTÖLTÉSE SZÁMÍTÓGÉPRE
Ahhoz, hogy fotóit és v ideóit megtekinthesse a számítógépen, először át 
kell helyeznie ezeket a fájlokat a számítógépére. Az áthelyezéssel egyúttal 
helyet szabadít fel a microSD kártyáján az új tartalmak szám ára.

1. Győződjön meg arról, hogy számítógépén az operációs rendszer 
legutóbbi v erziója fut.

2. Töltse le és telepítse a Quik applikációt a gopro.com/ apps 
weboldalról.

3. Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USB-kábel segítségév el.

4. Kapcsolja be a kamerát, és köv esse a Quik alkalmazás képernyőn 
megjelenő utasításait.

TARTALOM LETÖLTÉSE
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TARTALOM LETÖLTÉSE

PRO TIPP: Fájljait kártyaolvasó segítségével is átmásolhatja a számítógépre 
(külön kapható). Csatlakoztassa a kártyaolvasót a számítógéphez, és 
helyezze bele a microSD kártyát. Ezután már áthelyezheti számítógépére a 
fájlokat, vagy törölheti a kiválasztott fájlokat a kártyáról. A RAW-formátumban 
lévő fotókat vagy audió fájlokat csak kártyaolvasó segítségével töltheti le.

AUTOMATIKUS TATRALOMFELTÖLTÉS FELHŐBE
A GoPro Plus előfizetéssel automatikusan feltöltheti a kamera által 
rögzített tartalmakat felhőalkalmazásba, ahol bármely eszközről 
megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja. 
Megjegyzés: a tartalmak felhőbe való feltöltése esetén a kameráról nem törlődnek le 
ezek a tartalmak.

1. Előfizetés a GoPro Plus-ra:
a. Töltse le a GoPro appot mobileszközére az Apple© App Store©- 

ból vagy a Google Play™-ből.
b. Kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat, az app kamerához 

való csatlakozásához.
c. Ha első alkalommal csatlakozik az alkalmazáshoz, kövesse a 

képernyőn megjelenő instrukciókat a GoPro Plus előfizetés 
elindításához. Egyébként érintse meg a felhő ikont  [  ] a 
kamera érintőképernyőjén és kövesse a képernyőn megjelenő 
instrukciókat.

2. Csatlakoztassa kameráját áramforráshoz. Amikor az akkumulátor 
feltöltődött, az automatikus feltöltődés megkezdődik.
Megjegyzés: Ha már egyszer beállította az automatikus feltöltést, már nem 
szükséges a GoPro apphoz csatlakoznia ezen opció használatához.

A felhőben lév ő fájlok az internethez optimalizáltak, ezért 
elképzelhető, hogy nem lesznek m aximális felbontásúak. A f ájlok 
max imális felbontásához, csatlakoztassa kameráját a Quik asztali 
számítógép alkalmazáshoz, és töltse át a fájlokat a számítógépre.

PRO TIPP: A Quik asztali számítógép applikációt is használhatja a fájlok 
számítógépre való áttöltéséhez. A Quik ezt követően automatikusan áttölti 
azokat a GoPro Plus fiókjába.
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TARTALOM LETÖLTÉSE

MANUÁLIS TARTALOMFELTÖLTÉS FELHŐBE
Ezzel az opcióval nem kell megvárnia a tartalomfeltöltéssel azt, hogy az 
akkumulátor feltöltődjön. (A kamerának áramforrás hoz kell csatlakoznia 
ennek az opciónak a használatához.)

1. Fizessen elő a GoPro Plus-ra. Részletekért lásd: Tartalom feltöltése 
felhőbe (42. oldal).

2. Csatlakoztassa kameráját áramforráshoz.

3. Húzza le az ujját az érintőképernyőn.

4. Érintse meg a Preferences > Manual Upload menüpontot.

A FELHŐBE TÖLTÖTT TARTALMAK ELÉRÉSE MOBILESZKÖZÖN
1. Nyissa meg a GoPro alkalmazást.

2. Érintse meg a [  ], ikont, majd válassza ki a Cloud opciót. Itt

3. megnézheti, szerkesztheti, megoszthatja a tartalmakat.

PRO SAVET: TA felhőben tárolt tartalmak videóba való szerkesztéséhez 
nyissa meg a Quik appot [  ], majd válassza ki a GoPro Plus opciót.

AZ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉS KIKAPCSOLÁSA
Átmenetileg kikapcsolhatja az automatikus feltöltést a kamerán, hogy 
megelőzze a tartalmak automatikus feltöltését a GoPo Plus-ba, amikor 
kameráját áramforráshoz csatlakoztatja.

1. Húzza le ujját az érintőképernyőn, majd érintse meg a C onnections > 
Auto Upload > Upload menüpontot.

2. Érintse meg az Off feliratot.
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CSATLAKOZÁS EGYÉB VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATHOZ
Ha az eddiginél eltérő vezeték nélküli hálózatot kíván használni az 
automatikus feltöltéshez, válassza ki a hálózatot a kameráról.

1. Húzza le az ujját az érintőképernyőn, érintse meg a Connections > 
Auto Upload > Networks menüpontokat.

2. Érintse meg a hálózat nevét. A hálózat nem lehet rejtett vagy nem 
kérhet végfelhasználói beleegyezést (pl. hotelek hálózatai).

3. Ha szükséges, adja meg a jelszót

4. Érintse meg a pipa ikont a hálózat elmentéséhez [  ].

TARTALOM LETÖLTÉSE
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A videó módban kétféle felvételi mód létezik: videó és looping (rávétel). 
Mindkét felvételi mód saját beállításokkal rendelkezik.

VIDEÓ
Ez a felvételi mód a hagyományos videofelvételhez való. Az alapbeállítás 
1080p60, széles látószöggel, videó stabilizálással és alacsony fényerővel 
(Auto Low Light). További részletekért lásd:

HERO6 Black Videó felbontás (51. oldal)

Protune (75. oldal)

Videó Stabilizálás (55. oldal)

Alacsony fényerő (55. oldal)

Kézi Audió kontroll (page 56)

LOOPING VIDEÓ
A Looping opcióval folytatólagosan vehet fel videót, de csak azokat 
a pillanatokat menti el, amelyeket szeretné. Például, ha kiválaszt egy 
öt perces intervallumot, akkor csak az előző öt percet menti el, ha 
megnyomja a Shutter gombot a felvétel leállításához. Ha öt perc felvétel 
után nem nyomja meg a Shutter gombot, a kamera egy újabb öt perces 
intervallumot vesz rá az előző ötperces felvételre.

Ez akkor hasznos, ha olyan tevékenységeket vesz fel, amelyekben 
hosszabb inaktív periódusokat vannak, például horgászat, vagy autózás.

VIDEÓ MÓD: FELVÉTELI MÓDOK
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A Looping (rávétel) alapbeállítása 1080p60, széles látószög, 5 
másodperces intervallumokkal. A Looping nem elérhető 4K 4:3 
beállításban. További információkért lásd:

HERO6 Black Videó felbontások (51. oldal)

Intervallum (Videó) (54. oldal)

PRO TIPP: Készítsen automatikus videókat a QuikStories alkalmazással. 
Részletekért lásd: QuikStory készítése (41. oldal).

VIDEÓ MÓD: FELVÉTELI MÓDOK
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VIDEOFELBONTÁS
A videofelbontás a videó vízszintes csíkjainak számára vonatkozik. 
Például, az 1080p azt jelenti, hogy a videón 1920 vízszintes vonal található, 
amelynek mindegyike 1080 pixel széles. Minél magasabb a vízszintes 
vonalak és a pixelek száma, annál nagyobb a felbontás, és annál jobb 
a képminőség. Így például egy 4K felbontású videó jobb minőségűnek 
számít, mint egy 1080p felbontású, mivel 3840 vízszintes vonal található 
benne, amelynek mindegyike 2160 pixel széles.

VIDEÓ MÓD: BEÁLLÍTÁSOK

4K
2.7K 4:3

2.7K
1440p

1080p

720p

4K 4:3
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Az alábbi táblázat segít kiválasztani, melyik tevékenységhez melyik 
felbontás illik a legjobban. Győződjön meg arról, hogy tévéje, számítógépe 
vagy telefonja kompatibilis a kiválasztott beállítással, kiváltképp, ha 
magasabb felbontást vagy képarányt használ.

Videofelbontás Legjobb felhasználás

4K

Lélegzetelállító, magas felbontású videó, 
8MP-es, kivágható állóképekkel. Állvánnyal 
vagy fix pozícióból készült felvételekhez, 
autós felvételekhez, Karma és Karma Gripes 
felvételekhez ajánlott.

4K 4:3

A legmagasabb felbontás és képélesség, 
saját szemszögből készült felvételekhez. Ez a 
hosszanti videókeret a hagyományos 4K 16:9 
kerethez képest többet mutat a környezetből 
alul és felül.

2.7K
16:9 felbontású videó, amely lenyűgöző, 
mozihatású felvételeket készít, akár 
professzionális használatra.

2.7K 4:3

Saját szemszögből készített, testre vagy 
felszerelésre rögzített kamerafelvételekhez 
ajánlott, amely nagy felbontást és képélességet 
kíván, és lassított felvételre is képes.

1440p

Testre rögzített kamerás felvételekhez ajánlott. 
A 4:3-as képarány nagyobb hosszanti területet 
fog be, mint a 1080p felbontású. A magas 
képarány magával ragadó felvételeket készít, 
akciódús eseményekről. Közösségi médiás 
megosztásokhoz kiváló.

VIDEÓ MÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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Videofelbontás Legjobb felhasználás

1080p

Minden felv ételhez és közösségi médiás 
megosztásokhoz ajánlott. A nagy felbontás és 
képarány lenyűgöző felv ételeket eredményez. 
A felbontás minden látószögben elérhető, és a 
magas FPS opciók (240 fps és 120 fps) lassított 
felv ételt is lehetővé tesznek.

720p Kézi felvételekhez és lassított felvételekhez .

KÉP PER MÁSODPERC (FPS)
A kép per másodperc a másodpercenként felvett képek számát mutatja.

A felbontás és az FPS kiválasztásánál vegye figyelembe a rögzíteni 
kívánt tevékenységet. A magasabb felbontás nagyobb részletességet és 
képélességet jelent, de ezek alacsonyabb FPS értékekkel érhetők el. Az 
alacsonyabb felbontás kisebb részletességgel és képélességgel jár, de 
magasabb FPS értékekkel bírnak, amelyek a mozgás felvételénél bírnak 
jelentőséggel. A magas FPS értékkel készült felvételek alkalmasak a 
lassított felvételre is.

KÉPMÉRET ARÁNY
A GoPro videófelbontások kétféle képméret arányt használnak: 16:9 
vagy 4:3. A sztenderd tévék és szerkesztőprogramok 16:9-es arányt 
használnak. A felvett terület aránya a 4:3 képarányban 33%-kal hosszabb, 
de 16:9-re kell megvágni ahhoz, hogy tévén visszajátszható legyen. 
(Amennyiben a felvétel nincs megvágva, a kép két szélén fekete csík 
látható.

VIDEÓ MÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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LÁTÓSZÖG (FOV)
A látószög (FOV) arra vonatkozik, hogy a környezet mekkora része 
fogható be a kamera lencséjével. Videó módban, a SuperView látószög 
képes a környezet legnagyobb részét felvenni, a lineáris látószög pedig a 
legkisebbet. A megjelenő látószög opciók a kiválasztott felbontástól és 
fps-től (kép per másodperc).

Látószög Legjobb felhasználás

SuperView

A SuperView lenyűgöző látószögben készít f 
elv ételt . Jav asolt testre v agy felszerelésre 
szerelt kamerás felv ételekhez. A hosszanti, 4:3 
képméret arány automatikusan teljes képernyős, 
16:9-es képméret arányúra vált a nagy 
képernyőn való lélegzetelállító visszajátszásért.

Széles (alap)

Nagy látószög, am ely akcióf elv ételekhez 
ajánlott, am ikor a lehető legnagyobb területet 
szeretné kam erára v enni. Ez a látószög fisheye 
(halszem ) eff ektust eredm ényez, különösen 
a képernyő szélén (am elyet kiv ághat később 
szerkesztésnél).

Lineáris

Közepes látószög, amelynél nincs fisheye 
effektus, mint a széles látószögnél. A látószög 
szélén felv ett tárgyak némileg torzulhatnak. 
Légi felvételekhez ajánlott, v agy olyanokhoz, 
ahol a hagyományos perspektív át szeretne.

A látószög kiv álasztásán túl, zoomolhat is a felv étel tárgyára. 
Részletekért lásd: Zoom ( 71. oldal).

VIDEÓ MÓD: BEÁLLÍTÁSOK



51

HERO6 BLACK VIDEÓFELBONTÁSOK

Videó 
felbontás 
(RES)

FPS 
(NTSC/
PAL)1

Látós zög
Képernyő
felbontás

Képméret 
arány

4K 60/50 Széles 3840x2160 16:9

4K 
30/25 
24/24

Széles, SuperView 3840x2160 16:9

4K 4:3
30/25 
24/24

Széles 4096x3072 4:3

2.7K 120/100 Széles 2704x1520 16:9

2.7K
60/50 
30/25 
24/24

Lineráis, széles, 
SuperView

2704x1520 16:9

2.7K 4:3
60/50 
30/25 
24/24

Lineáris, széles 2704x2028 4:3

1440p
60/50 
30/25 
24/24

Lineáris, széles 1920x1440 4:3

1080p 240/200 Széles 1920x1080 16:9

VIDEÓ MÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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Videó- 
felbontá 
(RES)

Kép/mp 
(NTSC/
PAL)

FOV (látószög)
Képernyő
felbontás

Képarány

1080p

120/100 
60/50 
30/25 
24/24

Lineáris, Széles, 
SuperView

1920x1080 16:9

720p 60/50 Linearis,Széles 1280x720 16:9

1NTSC és PAL a video formátumra utal, amely régiónként eltérő lehet. 
További információkért ld. Videó formátum (37. oldal).

A felbontással, kép per másodperccel (FPS) vagy látószöggel (FOV)

kapcsolatos további információkért ld. az alábbi fejezeteket:

 Videó felbontás (47. oldal)

Kép per másodperc (FPS) (49. oldal)

Látószög (FOV) (50. oldal)

For suggested settings, see Podešavanja koja odgovaraju vašim aktivnos-
tima  (strana <?>).

VIDEÓ MÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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Nagyfelbontás/Nagy képarány

Amikor nagyfelbontású vagy nagy képarányú videókat készít meleg 
időjárási körülmények között, a kamera felmelegedhet vagy gyorsabban 
merítheti az akkumulátort.

Továbbá a légmozgás hiánya és a Capture app -ben történő 
kamerahasználat tovább melegítheti a kamerát, növelheti az 
energiafelvételt és csökkentheti a felvételi kapacitást.

Továbbá, a légmozgás hiánya a kamera körül és a GoPro alkalmazásban 
történő használat tovább melegítheti a kamera hőmérsékletét, az 
energiafelvételt és csökkentheti a felvételi kapacitást.

Ha a kamera túlmelegszik, egy üzenet jelenik meg a képernyőn, jelezve, 
hogy a kamera leáll. További információért ld. Fontos rendszerüzenetek 
(86. oldal).

Amikor nagy teljesítményű videó módban készít felvételt, mozdulatlan 
használatban készítsen rövidebb klipeket és/vagy ne használjon olyan 
funkciókat, melyekkel kamerája gyorsabban merülhet mint például a 
GoPro alkalmazás. Meleg időben való távoli kameravezérléshez használja 
inkább a GoPro távirányítót vagy Remo -t (Vízálló Hangalapú Távirányító) 
(mindkettő külön kapható) a GoPro alkalmazás helyett

VIDEÓ MÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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INTERVALLUM/IDŐKÖZ(RÁVÉTELES VIDEOFELVÉTEL)

Az Intervallum/Időköz beállítás a Rávételes videofelvételre 
vonatkozik és meghatározza az egyes felvételek hosszát.

Az elérhető időközök 5 (alapértelmezett), 20, 60 és 120 perc. Időköznek 
választható a Max beállítás is. Ezzel az opcióval a kamera addig rögzíti a 
felvételt, amíg a memóriakártya megtelik, ezután újraírja a memóriakártya 
tartalmát.

PROTUNE

Videó módban a Protune csak a videofelvétel módban elérhető. További 
információkért ld. Protune (75. oldal).

VIDEÓ MÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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VIDEÓ STABILIZÁLÁS

Ez a beállítás mozgás közben történő rögzítés esetén a felvételt 
kiegyenlíti. Az eredmény zökkenőmentes és egyenletes felvétel különösen 
olyan mozgások felvétele esetén, melyek kisebb, de gyors mozgásokkal 
járnak, mint például biciklizés, motorbiciklizés, illetve kézi felvétel esetén. A 
lehetőségek erre a beállításra On (alapértelmezett) és Off. Ennek a haladó 
beállításnak az eléréséhez ld. Navigáció az érintőképernyő segítségével 
(18. oldal).

A Videó stabilizálás minden felbontásban elérhető, kivéve 4K60, 
4K, 4:3,2.7K120, 2.7K60 4:3,1440p120 és1080p240.Széles 
látószög (FOV) esetén a videót 5%-kal megvágja. Ez a beállítás 
nem elérhető a Rávételes videó esetén.

PRO TIPP: Minél keskenyebb a látószög, annál jobban működik a Videó 
stabilizálás funkció.

ALACSONY FÉNYERŐ

Az Alacsony fényerő funkció lehetővé teszi a gyéren megvilágított 
környezetben történő felvételt, vagy amikor hirtelen vált sötét és világos 
felvételi körülmények közt. Amikor lehetséges, a kamera automatikusan 
igazítja az FPS-t (kép per másodperc) az optimális felvétel és a legjobb 
eredmény eléréséhez.

A lehetőségek ennél a beállításnál On és Off (alapértelmezett). Az 
Alacsony fényerő beállítás a 30 fps-nél magasabb értéken elérhető, kivéve 
a 240 fps-t.

Amikor az Alacsony fényerő és a Videó stabilizálás bekapcsolt állapotban 
van és az Alacsony fényerő aktiválódik, a Videó stabilizálás ideiglenesen 
leáll, hogy a sötét környezetben is optimális képminőség szülessen.

Ennek a haladó beállításnak az eléréséhez ld. Navigáció az érintőképernyő 
segítségével (18. oldal).

VIDEÓMÓD: HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK
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KÉZI AUDIO KONTROLL

Alapértelmezetten ez a beállítás lekapcsolt állapotban van, de a legjob 
audioegyensúly elérése érdekében a kamera automatikusan bekapcsolja, 
amikor sztereó felvételt készítünk, vagy amikor a szélzúgás hangját kell 
kiszűrni. Amikor ez a beállítás bekapcsol t állapotban van, kézi vezérléssel 
választható ki, hogy a két szűrő közül melyiket szeretné használni.

Például, a beállítás bekapcsolása esetén választható a Csak szél funkció 
arra az esetre, ha a felvételt szeles időjárási körülmények között készíti. A 
Csak sztereó funkció pedig olyan felvételek esetén a legjobb, amik klubban 
vagy koncertteremben készülnek, ahol a sztereó hangzás elsődleges, míg 
a szélzúgás nem befolyásoló tényező

Ennek a haladó beállításnak az eléréséhez ld. Navigáció az 
érintőképernyővel (18. oldal).

VIDEÓ MÓD: HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 
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A Fotó mód három felvételi módot tartalmaz: Fotó, Éjszakai és Sorozat. 
A fotók 12MP-s felbontásban készülnek. Minden felvételi módnak saját 
beállításai vannak.

FOTÓ
A Fotó felvételi mód egyszeri vagy folyamatos fényképkészítésre alkalmas. 
A folyamatos képkészítéshez tartsa lenyomva a Kioldás (Shutter) gombot. 
A folyamatos képkészítéssel 3 vagy 30 fotó készíthető másodpercenként, 
fényviszonyoktól függően.

Az alapértelmezett látószög (FOV) a Fotó módban széles, az összes haladó 
beállítás p edig kikapcsolt állapotban van. További információért ld.:

Látószög(FOV)(Fotók) (60. oldal)

Protune (75. oldal)

Magas dinamika tartomány (HDR) (Photo) (61. oldal)

RAW Formátum (Nyers képformátum) (62. oldal)

ÉJSZAKAI
Az Éjszakai mód szürkülettől sötét fényviszonyok közti képek készítésére 
alkalmas. A zár tovább nyitva marad, hogy a sötétben minél több fényt 
engedjen be, vagyis az Éjszakai mód nem alkalmas kézi vagy rögzített 
felvételek készítésére, ami kor a kamera exponálás közben elmozdulhat

Az alapértelmezett beállítás az Éjszakai módban a széles látószög (FOV), a 
Zár (Shutter) Autó állásra állítva. További információkért ld.:

Zár (Shutter)(Éjszakai Fotó) (59. oldal)

Látószög(FOV)(Fotók) (60. oldal)

Protune (75. oldal)

RAW Formátum (Nyers képformátum) (62. oldal)

FOTÓ MÓD: FELVÉTELI MÓDOK 
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SOROZAT
A Sorozat felvételi módmásodpercenként 30 fotót képes felvenni, így 
kiválóan alkalmas gyors mozgások rögzítésére. Az alapértelmezett 
látószög (FOV) a Sorozat módban Széles, gyorsasága 30 fotó/
másodpercre állítva. További információkért ld.:

Gyorsaság (59. oldal)

Látószög (FOV)(Fotók) (60. oldal)

Protune (75. oldal)

FOTÓ MÓD:FELVÉTELI MÓDOK 
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ZÁR (ÉJSZAKAI FOTÓ)

Fotó módban a Zár csak az Éjszakai üzemmódra vonatkozik. Ez a beállítás 
lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a zár mennyi ideig legyen 
nyitva. Az alapértelmezett lehetőség Auto .

Beállítások Példák

Auto 30mp-ig
Napfelkelte, napnyugta, hajnal, szürkület, 
alkonyat, éjszaka

2 mp, 5 mp, 10 mp, 
15 mp

Hajnal, szürkület, alkonyat, éjszakai forgalom, 
óriáskerék, tűzijáték, fényjáték

20 mp Éjszakai égbolt(megvilágítással)

30 mp Éjszakai csillagok,Tejút(teljes sötétség)

PROTIPP: Az Éjszakai felvételi mód használata közben keletkező 
homályos hatás csökkentése érdekében szerelje kameráját állványra vagy 
egyéb stabil, nem mozgó felületre.

GYORSASÁG

Ez a beállítás csak a Sorozat módban érvényes. Az alábbi opciók 
választhatók:

• • Auto (1 másodperc alatt maximum 30 fotó)

• • 30 fotó 1, 2, 3 vagy 6 másodperc alatt

• • 10 fotó 1, 2 vagy 3 másodperc alatt

• • 5 fotó 1 másodperc alatt

• • 3 fotó 1 másodperc alatt

FOTÓ MÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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LÁTÓSZÖG(FOV)(FOTÓK)

Kamerája két látószög (FOV) opcióval rendelkezik Fotó módban. A fotók 
12MP- s felbontásban készülnek.

Látószög (FOV) Leírás

Széles

Legnagyobb látótér.Mozgásos felvételek 
készítéséhez ideális, amikor minél több képet 
szeretne rögzíteni. Ez a látószög (FOV) 
halszemoptika eredményt hoz, különösen a szélek 
mentén. (Ezt szerkesztés közben kivághatja.)

Lineáris

Középszintű látótér, mely eltávolítja a széles 
látószögben (FOV) található halszem effektust. 
Ideális légi, vagy olyan felvételek készítéséhez, 
amelyeknél a hagyományosabb perspektívát 
részesíti előnyben.

FOTÓ MÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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PROTUNE

Fotó módban a Protune mindhárom felvételkészítési módban elérhető 
(Fotó, Éjszakai, Sorozat). A Protune-nal kapcsolatos beállításokról ld. 
bővebben: Protune (75. oldal). 

MAGAS DINAMIKA TARTOMÁNY (HDR) (FOTÓ)

A Magas dinamika tartomány (HDR) megőrzi a kép apró részleteit és 
színeit. Ez a beállítás kifejezetten jó azoknál a felvételeknél, amik árnyékos 
vagy megvilágított környezetben készülnek.

Fotó módban a HDR az alábbi feltételekkel használható:

• A HDR csak a Fotó felvételi módban érvényes.
• A HDR nem elérhető folyamatos képkészítés esetén (ami a Fotó 

felvételi módban a Kioldás/Shutter gomb folyamatos lenyomva 
tartásával lehetséges).

• A RAW format (Nyers képformátum) és
• Zársebesség vezérlés legyen lekapcsolva.
• Ha a Protune bekapcsolt állapotban van, a HDR csak akkor elérhető, 

ha az Expozíció-kompenzáció nullára, és a Szín GoPro színre van 
állítva.

A lehetőségek ebben a beállításban Off (alapértelmezett) és On. Ennek a 
haladó beállításnak az eléréséhez ld.: Navigáció az érintőképernyővel  
(18. oldal).

FOTÓ MÓD: HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK
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FOTÓ MÓD: HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK

RAW-FORMÁTUM (NYERS KÉPFORMÁTUM)

Amikor ez a beállítás bekapcsolt állapotban van, minden felvétel egyúttal 
.jpg formátumban is elkészül a kamerán, vagy a GoPro alkalmazásban 
történő azonnali visszanézés érdekében. A RAW fotók.gpr fájlként 
kerülnek elmentésre, mely az Adobe .dng formátumához hasonló. Ezek 
a fájlok használhatók az Adobe Camera Raw (ACR) 9.7 vagy későbbi 
verzióiban. Használhat továbbá Adobe Photoshop Lightroom CC (2015.7 
vagy későbbi kiadás) és Adobe Photoshop Lightroom 6 (6.7 vagy későbbi 
verzió).

Fotó módban a RAW formátum a Fotó és Éjszakai beállításban

elérhető, az alábbi feltételekkel:

• A Magas dinamika tartomány (HDR) kikapcsolt állapotban legyen.
• Látószög (FOV) szélesre állított.
• Zoom kikapcsolt állapotban legyen.
• A RAW formátum nem elérhető folyamatos felvételkészítés esetében 

(vagyis, a Kioldás/Shutter gomb folyamatos nyomvatartása Fotó 
felvétel módban esetén).

A lehetőségek ehhez a beállításhoz Off (alapértelmezett) és On. Ennek a 
haladó beállításnak az eléréséhez ld.: Navigáció az érintőképernyővel (18. 
oldal).

PRO TIPP: A .gpr formátumú fotók felvétele ugyanazzal a fájlnévvel és 
elhelyezéssel történik, mint a .jpg fájloké. Elérésükhöz helyezze microSD 
kártyáját egy kártyaolvasóba, és keresse meg a fájlokat a számítógépe 
fájlkeresőjével.
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A TimeLapsemód három felvételi módo t tartalmaz: Time Lapse Videó, 
Time Lapse Fotó, Night Lapse (Éjszakai) Fotó. Mindegyik felvételi módnak 
egyéni beállításai vannak.

TIMELAPSE VIDEÓ
A TimeLapseVideó videót készít a meghatározott időközökkel készített 
képekből. Ez az opció lehetővé teszi time lapse események felvételét, 
majd videóként történő azonnali megtekintését vagy közzétételét.

A Time Lapse Videó alapértelmezett felbontása 4K, az alapértelmezett 
időköz 0,5 mp-re van állítva. A Time Lapse Videó hang nélkül kerül 
rögzítésre. További információkért ld.:

TimeLapseVideó Felbontás (65. oldal)

 Intervallum/Időköz(TimeLapse) (67. oldal)

Látószög(FOV)(TimeLapse) (68. oldal)

TIMELAPSE FOTÓ
A TimeLapseFotó meghatározott időközönkénti fotósorozat felvételére 
alkalmas. Használja ezt a módot bármilyen tevékenység rögzítéséhez, majd 
válassza ki a legjobbakat később.

Az alapértelmezett beállítás a Time Lapse Fotó esetén Széles FOV,

0,5 mp-ces intervallumra állítva. További információkért ld.:

Intervallum/Időköz(TimeLapse) (67. oldal) 

Látószög(FOV)(TimeLapse) (68. oldal) 

Protune (75. oldal)

Magas dinamika tartomány (HDR)(TimeLapse) (69. oldal)

RAWFormátum (Nyers képformátum)(TimeLapse) (70. oldal)

TIMELAPSEMÓD:FELVÉTELI MÓDOK
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TIMELAPSE MÓD: FELVÉTELI MÓDOK

NIGHTLAPSE (ÉJSZAKAI) FOTÓ
Night Lapse (Éjszakai) Fotó meghatározott ütemben történő fotósorozat 
készítésére alkalmas gyér megvilágítású helyeken. A zár hosszabb ideig 
nyitva marad, hogy több fényt beengedjen.

A Night Lapse Fotó alapértelmezett beállításai Széles Látószög (FOV), az 
Intervallum/Időköz és Kioldás Auto -ra állítva. További információkért ld.:

Zár (TimeLapse) (66. oldal)

Intervallum/Időköz (TimeLapse) (67. oldal)

Látószög (FOV) (TimeLapse) (68. oldal)

Protune (75. oldal)

RAWFormátum (Nyers képformátum) (TimeLapse) (70. oldal)
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TIMELAPSE VIDEÓ FELBONTÁS
Time Lapse módban a felbontás és látószög (FOV) csak a TimeLapse 
Videóra érvényes.

A videofelbontás a videóban található vízszintes vonalkák számára utal. 
A magasabb felbontás részletgazdagabb és tisztább képet eredményez. 
Vagyis, egy 2.7K felbontású videó jobb minőségűnek számít, mint egy 
1080p videó, mert 2704, egyenként 1520 pixelnyi szélességű vonalkát 
tartalmaz. (egy 1080p videó 1920, 1080 pixeles vonalkát tartalmaz).

A látószög (FOV) arra utal, hogy a kamera mekkora teret képes 
befogni (szögben mérve) a lencséivel. A Széles látószög (FOV) képes a 
legnagyobb tér befogására.

Time Lapse Videó esetén elérhető felbontások: 4K, 2.7K 4:3 és 1080p.

TIMELAPSE MÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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ZÁR (TIMELAPSE)

Time Lapse módban ez a beállítás csak a Night Lapse (Éjszakai) Fotóra 
alkalmazható. A Zár lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a zár 
mennyi ideig legyen nyitva. Az alapértelmezett lehetőség Auto.

Használja az alábbi táblázatot a tevékenységéhez leginkább

ilő beállítás kiválasztásához:

Beállítások Példák

Auto(2mp-ig)
napfelkelte, napnyugta, hajnal, szürkület, 
alkonyat, éjszaka

2mp,5mp,10mp, 
15mp

hajnal, szürkület, alkonyat, éjszakai forgalom, 
óriáskerék, tűzijáték, fényjáték

20mp éjszakai égbolt(megvilágítással)

30mp csillagok éjszaka,tejút(teljes sötétség)

PRO TIPP: Az Éjszakai felvételi mód használata közben keletkező 
homályos hatás csökkentése érdekében szerelje kameráját állványra vagy 
egyéb stabil, nem mozgó felületre.

TIMELAPSEMÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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INTERVALLUM/IDŐKÖZ (TIMELAPSE)

Az Intervallum/Időköz beállítás meghatározza a felvételek közt eltelő idő 
hosszúságát.

Time Lapse Fotó és Time Lapse Videó Intervallum/Időközök Elérhető 
időközök a Time Lapse Videókhoz 0,5 (alapértelmezett), 1, 2, 5, 10, 30 és 
60 másodperc.

Időköz Példák

0.5-2mp szörfözés biciklizés, egyéb sport

2mp forgalmas utcasarok

5-10mp felhők vagy kint készülő, hosszabb felvételek

10-60mp
időigényesebb tevékenységek: építkezés, alkotó 
munka

NightLapse(Éjszakai) FotóIntervallum/Időköz
Az Intervallum/Időköz meghatározza a gyorsaságot, amelyen a fotók 
készülnek. Night Lapse időközök Auto, 4, 5, 10, 15, 20 és 30 másodperc, 1, 
2, 5, 30 és 60 perc. 

Auto(alapértelmezett) beállítás az időközt a Zár/Shutter beállításhoz 
igazítja. Például, ha a Zár 10 mp-re van állítva és az Intervsllum/Időköz 
Auto-ra, akkor az a kamera minden 10 másodpercben készít egy felvételt.

TIMELAPSE MÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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Intervallum/Időköz Példák

Auto
Minden típusú felvételhez remek. (A lehető 
leggyorsabban készít felvételt a Zár b e á ll ítá 
sai tól f üg g ő e n .)

4-5mp
Esti városi helyszín, utcai fények, vagy 
mozgásos jelenetek.

10-15mp
Halvány megvilágítású helyek lassú mozgással, 
mint például éjszakai felhők, világító Hold.

20-30mp
Nagyon gyéren megvilágított helyszínek vagy 
vagy nagyon lassú mozgás felvételéhez, mint  
például csillagok minimális megvilágítással.

LÁTÓSZÖG (FOV) (TIMELAPSE)

.Kamerája két látószög (FOV) funkciót tartalmaz Time Lapse módban.

Látószög Leírás

Széles

Legnagyobb látótér. Mozgásos felvételek 
készítéséhez ideális, amikor minél több felvételt 
szeretne készíteni. Ez a látószög (FOV) 
halszemoptika eredményt hoz, különösen 
a szélek mentén. (Ezt szerkesztés közben 
kivághatja, ha szükséges.)

Lineáris

Középszintű látótér, a halszemhatást eltávolítja.
Ideális légi felvételek, vagy olyan felvételek 
készítéséhez, amikor hagyományosabb hatást 
szeretne elérni.

TIMELAPSEMÓD: BEÁLLÍTÁSOK
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PROTUNE

Time Lapse módban a Protune a Time Lapse Fotóhoz és a Night Lapse 
(Éjszakai) Fotóhoz elérhető. A Protune beállításokkal kapcsolatos további 
információ kért ld.: Protune (75. oldal).

MAGAS DINAMIKA TARTOMÁNY (HDR) (TIMELAPSE)

A Magas dinamika tartomány (HDR) megőrzi a kép apró részleteit és 
színeit. Ez a beállítás kifejezetten jó azoknál a felvételeknél, amik árnyékos 
vagy megvilágított környezetben készülnek.

TimeLapsemódban aHDRaz alábbi feltételekkel elérhető: 

• HDRcsak a Time Lapse Fotó felvételi módban elérhető .

• Az Intervallum/Időköz legalább 5 mp

• kell, hogy legyen

• Ha a Protune bekapcsolt állapotban van, a HDR csak akkor elérhető. 
ha az Expozíció-komepnzáció kevesebb, mint nulla és a szín GoPro 
színre van állítva

A lehetőségek ebben a beállításban Off (alapértelmezett) és On. A 
haladó beállításokkal kapcsolatos további információkért ld.: Navigáció az 
érintőképernyővel (18. oldal).

TIMELAPSEMÓD:HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK
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RAW FORMÁTUM (NYERS KÉPFORMÁTUM) (TIMELAPSE)

Amikor ez a beállítás bekapcsolt állapotban van, minden felvétel egyúttal 
.jpg formátumban is elkészül a kamerán, vagy a GoPro alkalmazásban 
történő azonnali visszanézés érdekében. A RAW fotók

.gpr fájlként kerülnek elmentésre, mely az Adobe .dng formátumához 
hasonló. Ezek a fájlok használhatók az Adobe Camera Raw (ACR) 9.7 vagy 
későbbi verzióiban. Használhat továbbá Adobe Photoshop Lightroom CC 
(2015.7 vagy későbbi kiadás) és Adobe Photoshop Lightroom 6 (6.7 vagy 
későbbi verzió).

TimeLapsemódban,RAWFormátum (Nyers képformátum) elérhető a 
Time Lapse Fotó és Night Lapse (Éjszakai) Fotó esetében, az alábbi 
feltételekkel: 

• A HDR legyen kikapcsolt állapotban.

• Az FOV beállítása Széles legyen.

• Zoomkikapcsolt állapotban legyen.

• TimeLapseFotók esetében az Interval/Időközlegalább 5 mp legyen.

• NightLapse (Éjszakai)Fotók esetében, Zár/Shutter beállítás legalább 

• 5mp legyen.

A lehetőségek ebben a beállításban Off (alapértelmezett) vagy On. A 
haladó beállítások eléréséhez ld.: Navigáció az érintőképernyővel (18. 
oldal).

PRO TIPP: A .gpr formátumú fotók felvétele ugyanazzal a fájlnévvel és 
elhelyezéssel történik, mint a .jpg fájloké. Elérésükhöz helyezze microSD 
kártyáját egy kártyaolvasóba és keresse meg a fájlokat a számítógépe 
fájlkeresőjével.

TIME LAPSE MÓD: HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK
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HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK

ZOOM
A Zoom beállítás lehetővé teszi annak beállítását, hogy egy tárgy milyen 
közel vagy távol szerepeljen videóján. Az alapértelmezett beállítás az, 
hogy nincs zoom.

Zoom szintjének beállítása

1. Koppintson a Látószögre (FOV).
2. A csúszkával lefelé vagy fölfelé mozogva beállítható a kívánt zoom 
érték.
3. A kilépéshez koppintson a képernyőre. A beállított zoom érték 
csak az adott felvételi módra érvényes és marad a felvételi mód 
megváltoztatásáig, vagy a kamera kikapcsolásáig.

Normal SuperviewWide

Ez a beállítás mindegyik felvételi módban érvényes, az alábbi feltételekkel:

• A Zoom az összes videó felbontásban elérhető, kivéve 4K, 4K 4:3, 
2.7K120 és 1080p240.

• A Zoomnem elérhető a látószög (FOV) SuperView módjában.

• Fotó felvételi módokhoz a Zoom csak akkor elérhető, ha RAW 
Formátum (Nyers képformátum) és a Zársebesség vezérlő kikapcsolt 
állapotban van.

• A Zoom értéket videofelvétel közben nem lehet megváltoztatni.
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HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK

EXPOZÍCIÓ BEÁLLÍTÁS
Alapértelmezetten, az Ön kamerája a teljes képet használja a megfelelő 
megvilágítás meghatározásához. Az Expozíció beállítás funkció segítségével 
azonban lehetőség van arra, hogy kiválassza azt a területet a képen, 
amelyre a kamera elsődlegesen fókuszáljon a megfelelő fénymennyiség 
meghatározásakor. Ez a funkció azon felvételek esetében hasznos, amikor 
egy fontos terület egyébként alul - vagy túlexponált lenne a képen.

Ennek a beállításnak a megváltoztatásakor az érintőképernyő azonnal 
mutatja a képen a különbséget. A felvételi mód megváltoztatása esetén 
a kamera visszatér az eredeti beállításhoz, vagyis maga határozza meg a 
megfelelő expozíció szintet.

Expozíció beállítás használata Auto expozícióval
Ezzel a lehetőséggel a kamera annak alapján határozza meg az expozíciót 
az érintőképernyőn, amit Ön választ, függetlenül attól, hogy mi található 
azon a területen.

Tegyük fel, hogy a kamera a műszerfalon helyezkedik el. Ekkor 
kiválaszthatja a kijelző felső területét, hogy a megvilágítandó terület a 
szélvédőn kívül eső területre, ne a műszerfalra essen (amitől a külső 
terület túlexponálásra kerülhet).
1. Nyomja az érintőképernyőt egészen addig, amíg a keret a kijelző 

közepére szűkül.
2. Húzza a k e retet arra a területre, amire az expozíciót szeretné állítani. 

( A választott helyre koppintással is mozgathatja a keretet , húzás 
helyett.)

3. Koppintson a jobb alsó sarokban levő pipa ikonra. [  ].

AUTO EXPOSURE
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Expozíció beállítás Lezárt expozíció használatával 
Ezzel a lehetőséggel a kamera lezárja az expozíció beállítást. Az expozíció 
érték addig marad így, amíg Ön meg nem változtatja.

Például, tegyük föl, hogy Ön snowboardozik egy napfényes napon. 
Azáltal, hogy kézi vezérléssel beállítja a megvilágítás szintjét a felvételen 
szereplő dzsekijéhez igazítva, a felvett képek mi nd a dzsekihez képest 
készülnek, ezért kevésbé valószínű, hogy a vakító hóban készülő felvételek 
alulexponáltak lesznek.

1. Nyomja az érintőképernyőt addig, amíg a keret a kijelző közepére 
szűkül.

2. Húzza a keretet arra a területre, amelyhez az expozíciót szeretné 
állítan i . (A választott helyre koppintással is mozgathatja a keretet, 
húzás helyett.)

3. Koppintson az Auto expozíció lehetőségre és válassza a Lezárt 
expozíciót.

4. Győződjön meg róla, hogy a fényerőaz, amit szeretne, majd koppintson 
a pipa ikonr a jobb alsó sarokban abeál lítás kiválasztásához [  ].



74

Az Expozíció beállítás visszaállítása 
Az Expozíció beállítás automatikusan visszaáll, amikor Ön egy új felvételi 
módot választ, vagy újraindítja a kameráját. Kézi vezérléssel is lehetőség 
van ennek a beállításnak a visszaállítására (ld. lentebb). Amikor visszaállítja 
az előzőleg beállított expozíció értéket, a kamera újra a teljes képet fogja 
alapul venni a megfelelő expozíciós szint meghatározásához.

1. Nyomja az érintőképernyőt addig, amíg a keret a kijelző közepére nem 
szűkül.

2. Koppintson pintson az [  ] ikonra a bal alsó saro

PRO TIPP: Haladó expozíció beállításokhoz ld. Expozíció érték  kiegyenlítés 
(79. oldal).

HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 
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PROTUNE
Protuneelővarázsolja a kamera teljes tudását, lenyűgöző képminőséget, 
moziminőségű videókat, professzionális tartalom előállításához ideális 
fotókat biztosítva. A Protune a tartalomgyártók számára minden eddiginél 
nagyobb rugalmasságot és hatékony munkavégzést kínál.

A Protune kompatibilis a professzionális színkorrekciós eszközökkel, a Quik 
asztali alkalmazással és egyéb videó- és fotószerkesztő szoftverekkel.

A Protune lehetővé teszi a színek, fehéregyensúly, zársebesség és 
számos más funkció kézi beállítását annak érdekében, hogy Ön még 
kényelmesebben szabhassa személyre videofelvételeit és fotóit.

Protune

A Protune minden felvételi módban elérhető továbbfejlesztett 
beállításként, kivéve Rávételes videó (Looping) és a Time Lapse videó. 
A haladó beállítások eléréséhez ld.Navigáció az érintőképernyővel (18. 
oldal). Ehhez a beállításhoz választhatja az Off (alapértelmezett) vagy 
On lehetőséget. Amikor a Protune bekapcsolt állapotban van, a PT felirat 
jelenik meg a kamera állapotjezőjén.

Néhány Protune beállítás nem érhető el az Expozíció beállítás használata 
esetén. A Protune minden egyes videófelbontásnál használható.

Az adott felvételi módban választott Protune-beállítások csak abban az 
adott módban érvényesek. Például, a fehéregyensúl y megváltoztatása 
az éjszakai felvételekhez nem lesz érvényben a sorozatfelvételek 
fehéregyensúlya esetén.



76

Szín

A szín lehetővé teszi a videofelvétel vagy a fotók színprofilhjának 
beállítását. Ennek a beállításnak a megváltoztatásakor az érinntőképernyő 
azonnal megmutatja a képen alkalmazott effektet.

Színbeállítás Színprofil

GoProSzín 
(alapértelm ezett)

GoProszínkorrekciós profil (ugyanaz a nagyszerű 
szín, mint a Protune lekapcsolt állapotában).

(Flat)

Semleges színprofil biztosítása, mely szín 
korrekción akvet hetőalá, hogymás Színtelen 
eszközökkel készített felvételek stílusához 
illeszkedjen, így az utómunka során nagy 
rugalmasságot biztosítva . Hosszú ívének 
köszönhetően árnyas vagy megvilágított helyen 
is képes részletgazdag felvételt készíteni.

Fehéregyensúly

A Fehéregyensúly lehetővé teszi a fotók vagy videók színhőmérsékletének 
beállítását, hogy azok hideg vagy meleg fénnyel megvilágított 
környezetben is ideálisak leg yenek. A beállítás megváltoztatásával az 
érintőképernyő rögtön mutatja az alkalmazott effektet a képen.

A lehetőségek ebben a beállításban: Auto (alapértelmezett), 2300K,

2800K, 3200K,4000K,4500K,5500K,6000K,6500K és Natív.Az 
alacsonyabb értékek melegebb árnyalatokat eredményeznek.

Akkor is választhatja a Natív beállítást, ha minimális színkorrekció alávetett 
képfájlt akar létrehozni, amelyet az utómunkák során még pontosabban 
szerkeszthet.

HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 
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ISO Minimum

ISO Maximum

Az ISOMinimum ésISOMaximumlehetővé teszi a kamera 
fényérzékenységének és zajérzékenységének beállítását. Az ISO 
beállítások egyensúlyt teremtenek a fényerő és a keletkező képzaj közt. A 
képzaj a kép szemcsésségére utal.

Alacsony fényben a magasabb ISO értékek világosabb, de zajosabb képet 
eredményeznek. Az alacsonyabb értékek sötétebb, de kevésbé zajos 
képeket. Ennek a beállításnak a megváltoztatása esetén az érintők é p e r 
n y ő a z o n n a l mu t a t ja a z a l k a l ma z o t t e f f e k t u s t a k épen. 
alapértelmezett érték 1600 a videóknál, 3200 a fotóknál. Az ISO Minimum 
esetén az alapértelmezett érték 100.

V ideó és Fotó felvételi módban az ISO viselkedése a Zár (Shutter)

beállítások függvénye (Protune-ban).

A választott ISO Maximum a maximalizált ISO értékként fixált. A beállított 
ISO érték lehet alacsonyabb is, függően a megvilágítási viszonyoktól.

PRO TIPP: Az ISO meghatározott értéken történő beállításához az ISO 
Maximumot és ISO Minimumot ugyanarra az értékre állítsa.

Sötétebb kép

Kisebb képzaj

Világosabb kép

Nagyobb képzaj

100 200 400 800 1600 3200 6400
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Zár

A Zár beállítás a Protune-ban a Videó és Fotó felvételi módokra 
vonatkozik. A Zár beállítás lehetővé teszi az Ön számára, hogy 
meghatározza, mennyi ideig legyen a zár nyitva. Ennek a lehetőségnek 
a megváltoztatásakor az érintőképernyő azonnal mutatja az alkalmazott 
hatást. Az alapértelmezett beá llítás Auto.

Fotó módban a beállításban elérhető lehetőségek: Au to, 1/125, 
1/250, 1/500,1/1000 és 1/2000másodperc. Videó módban a beállítási 
lehetőségek a kép per másodperc (FPS) beállítástól függnek, az alábbi

táblázat alapján:

Beállítás
Példa 1:
1080p30

Példa 2:
1080p60

Auto Auto Auto

1/FPS 1/30mp 1/60mp

1/(2xFPS) 1/60mp 1/120mp

1/(4xFPS) 1/120mp 1/240mp

1/(8xFPS) 1/480mp 1/960mp

PROTIPP: A Zár beállítás következtében létrejövő életlenség mérséklése 
érdekében rögzítse kameráját állványra, vagy stabil felületre.
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Exponálás érték kiegyenlítés (EV Comp)

Az Exponálás érték kiegyenlítés befolyásolja fotója vagy videója fényerejét. 
Ennek a beállításnak a használata növelheti a képminőséget, amikor 
különféleképp megvilágított környezetben készíti a felvételt.

Ehhez a beállításhoz a következő lehetőségek közül választhat: - 
2.0-től +2.0.Az alapértelmezett beállítás 0. Ennek a beállításnak 
a megváltoztatásakor az érintőképernyőn azonnal láthatóvá válik 
az alkalmazott effektus. A magasabb értékek világosabb képeket 
eredményeznek.Videó mód esetében ez a beállítás csak akkor érhető el, ha 
a Zár (Shutter) Auto módra van állítva.

Egy adott jelenethez igazított exponálás beállítással kapcsolatos további 
információkért ld.: Expozíció beállítás (7 2. oldal).

PROTIPP: Az Exponálás érték kiegyenlítés a meglévő ISO beállítások 
keretein belül igazítja a fényerőt. Ha a fényerő már eleve elérte az 
ISO beállítást egy gyéren megvilágított környezetben, az Exponálás 
érték kiegyenlítésnek nem lesz további hatása. A fényerő növeléséhez 
magasabb ISO értéket kell választani.

Élesség

Az Élesség befolyásolja a részletek minőségét a felvett videón vagy 
fotón. A lehetőségek ebben a beállításban Magas (alapértelmezett), 
Közepes és Alacsony. Ennek a beállításnak a megváltoztatása esetén az 
érintőképernyő azonnal mutatja a képen alkalmazott hatást.

PROTIPP: Ha szerkesztés közben kívánja növelni a képélességet, 
válassza az Alacsony lehetőséget ennél a beállításnál

HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 
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RAWAudio

Ez a beállítás csak a Videó felvételi módban érvényes. A Megszokott mp4 
audio fájl mellé egy különálló .wav fájlt készít a videójához.Kiválaszthatja a 
feldolgozás mértékét. Ez a beállítás akkor hasznos, ha megosztáshoz vagy 
utómunkához szüksége van egy különálló .wav fájlra.

Lehetőség Leírás

Le/Off 
(alapértelmezett)

Nem készül különálló .wav fájl.

Alacsony
Minimális feldolgozást eszközöl. Ideális, ha a 
hangfeldolgozást utómunkálatok során végzi el.

Köze pes

Kézi Audió Beállítások alapján elvégzett 
feldolgozás (Szél és/vagy Sztereó). Ha a Kézi 
Ajudió Beállítás lekapcsolt állapotban van, a 
kamera automatikusan vált szél-szűrés és 
sztereó audio között.

Magas
Teljes audiofeldolgozást alkalmaz (automatikus 
erősítés és AAC kódolás)

PRO TIPP: A .wav formátumú audio fájlok az mp4 -hez hasonló fájlévvel 
és helyszínnel készülnek. Elérésükhöz helyezze microSD kártyáját egy 
kártyaolvasóba és keresse meg a fájlt számítógépe keresőjével

Visszaállítás 
Ez a lehetőség visszaálltja az összes Protune beállítást az alapértelmezett 
értékekhez.

HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK
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A KAMERA CSATLAKOZTATÁSA AUDIO
KIEGÉSZÍTŐKHÖZ
Egy kiegészítő mikrofon vagy egyéb eszköz javított hangminőséget 
biztosít a felvételekhez.

1. Csatlakoztassa az audio berendezést a kamerája USB port jához a 
GoPro Pro 3.5 mm Mic Adapter segítségével (külön kapható).

2. A kamera főképernyőjén állva húzza lefelé az ujját.

3. Koppintson az Preferences >AudioInput lehetőségre.

4. Válasszon egy lehetőséget:

Lehetőség Leírás

Standard Mic 
(alapértelmezett)

Passzív mikrofonokat támogat (non-powered,

StandardMic+ 
micsandprovides

Passzív mikrofonokat támogat és 20DB -t ad.

Powered Mic
Önenergiaellátó (self-powered) mikrofonok 
támogatása.

Powered Mic+
Önenergiaellátó mikrofonok támogatása, 
20DB-t ad.

Line In
Másik vezetékes audioeszköz támogatása 
(keverőpult, gitár előerősítő, karaoke gép stb.)

Megjegyzés:Ha nem biztos abban, melyik opciót válassza, tájékozódjon a 
mikrofongyártójától.
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A GOPRO SZEMÉLYRE SZABÁSA

A sípoló hangjezés erejétől a státuszjelzők lekapcsolásáig számos módon 
személyre szabhatja kameráját.

ELŐNYÖK MEGVÁLTOZTATÁSA
1. Húzza lefelé az ujját a főképernyőn és koppintson az Előnyökre.

2. Koppintson a beállításokra, majd egy új lehetőségre.

3. A kilépéshez húzza az ujját lefelé.

DÁTUM ÉS IDŐ
A dátum és idő automatikusan beállításra kerül, amikor kameráját a GoPro 
alkalmazáshoz vagy a Quik asztali alkalmazáshoz csatlakoztatja. Ha 
szükséges, ezeket a beállításokat kézileg megváltoztathatja. 
Megjegyzés:Ha az elemeket hosszabb időre eltávolítja a kamerából, a dátumot és időt 
automatikusan vagy manuálisan kell visszaállítani.

DÁTUM FORMÁTUMA
A datum formátuma a kamera választott nyelve szerint kerül beállításra. 
Ezt a beállítást kézileg megválozthatja, ha szükséges. A lehetőségek: 
NN.HH.ÉÉ., HH.NN.ÉÉ., ÉÉ.HH.NN.

HANGJELZÉS
Beállítható a GoPro jelzések hangereje. A lehetőségek Magas 
(alapértelmezett), Közepes, Alacsony és Ki.

LED
Beállítható, mely állapotjelző villogjon. A lehetőségek Mind be 
(alapértelmezett), Mind ki és Első be.

PRO TIPP: Kapcsolja ki az elülső állapotjelző fényeket, ha ablakokkal 
vagy tükrökkel körbevett terepen készít felvételt, a tükröződés elkerülése 
érdekében.
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ALAPÉRTELMEZETT MÓD
Beállítható a felvételi mód, amelyet GoPro -ja alapértelmezetten használ 
bekapcsoláskor. A lehetőségek: Videó (alapértelmezett), Time Lapse 
Videó, Rávételes videó, Fotó, Éjszakai fotó, Sorozatfotó, Time Lapse Fotó, 
Night Lapse (Éjszakai) Fotó.

Megjegyzés: Ez a beállítás nem befolyásolja a QuikCapture-t.

AUTOMATA KIKAPCSOLÁS
Kikapcsolja a GoPro-ját hosszabb inaktivitás esetén, hogy kímélje az 
akkumulátort. A lehetőségek 5 perc, 15 perc (alapértelmezett), 30 perc 
vagy Soha.

Megjegyzés:A Hangvezérlés nem elérhető a kamera kikapcsolt állapotában, kivéve, 
ha a Bekapcsolás hangar beállítás ki van választva. Hangvezérlés használata esetén 
javasolt hosszabb időintervallumot (vagy a Soha lehetőséget) választani az Automata 
kikapcsoláshoz.

KÉPERNYŐVÉDŐ 
Kikapcsolja az érintőképernyőt bizonyos időtartamú inaktivitás után, az 
akkumulátor élettartamának védelme érdekében. A lehetőségek 1 perc 
(alapértelmezett), 2 perc, 3 perc vagy Soha. Az érintőképernyő újbóli 
bekapcsolásához koppintson bárhova a kijelzőn. Amikor a kijelző kikapcsol, 
a kamera gombjait és a Hangvezérlést továbbra is használhatja.

FÉNYERŐ
Beállítja az érintőképernyő fényerejét. A lehetőségek 10% -tól 100%-ig 
(alapértelmezett).
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AUTOMATIKUS FORGATÁS
Ez a beállítás meghatározza videói vagy fotói pozícióját a fejjel lefelé

készülő felvételek kiküszöbölése érdekében.

Beállítás Leírás

Auto

(Automata képforgatás) A kamera 
automatikusan kiválasztja a Fel vagy Le 
lehetőséget a tájolásától függően, amikor a 
felvétel elkezdődik. Biztosítja, hogy a készülő 
képe mindig fejjel felfelé legyen.

Up (default)
A kamera beállítása alapján mindig fejjel 
felfelé levő tájolásban készíti a felvételt.

Down
A kamera beállítása alapján mindig fejjel lefelé 
tájolásban készíti a felvételt.

 
AUTOMATAZÁR
Lezárja az érintőképernyőt a véletlen elállítódások elkerülése érdekében. 
Ez a beállítás alapértelmezetten lekapcsolt állapotban van.

• Az Automata zár bekapcsolásához húzza lefelé az ujját a 
főképernyőn és koppintson a nyitott lakat ikonra [  ]. A kijelző 
átmeneti kioldásához húzza le ujját és koppintson az érintőképernyő 
lehetőségre.

• Az Automata zár kikapcsolásához húzza le ujját és koppintson a zárt 
lakat ikonra [  ].

A GOPRO SZEMÉLYRE SZABÁSA
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GPS 
Megjegyzi a helyet, ahol videói és fotói készültek. Ennek az információnak 
a megtekintéséhez nézze meg képeit és videóit egy kompatibilis asztali 
vagy mobil applikációval. További adatokért látogasson el a gopro.com/
help oldalra. 

NYELV BEÁLLÍTÁSA
Beállítható a kamera által használt nyelv.

VIDEÓ FORMÁTUM

Beállítja a régiónként eltérő képarányokat, melyeket a kamera 
felvétel készítéséhez és visszajátszásához használ TV/HDTV-n. 
Az Önnek megfelelő lehetőség kiválasztása által elkerülhetővé
válik a kép vibrálása bent készített felvételek esetén.

Beállítás Leírás

NTSC
NTSC tévéken történő visszajátszáshoz 
válassza ezt az opciót (Észak -Amerikában a 
legtöbb televízió).

PAL
PAL tévéken történő visszajátszáshoz 
válassza ezt az opciót (a legtöbb televízió 
Észak-Amerikán kívül).

A GOPRO SZEMÉLYRE SZABÁSA
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HŐMÉRSÉKLET IKON

A Hőmérséklet ikon a kamera túlmelegedésekor jelenik meg 
a kamera állapotjelzőjén. Ilyenkor ki kell kapcsolni a kamerát, 
és meg kell várni, amíg teljesen lehűl. A kamera kialakításánál 
fogva észleli a túlmelegedést, és szükség esetén kikapcsol.
szükség esetén kikapcsoljon.

FÁJL JAVÍTÁSA IKON

Ha a videofelvétel hirtelen ért véget és a fájl nem 
megfelelően került elmentésre, a fájl megsérülhet. Ebben az 
esetben a kamera felvillantja a Fájl javítása ikont, miközben 
megpróbálja a fájlt megjavítani. A folyamat végeztével a 
kamera üzenetet küld, hogy a javítás sikeres volt-e, vagy 
sem. Bármelyik gomb megnyomásával folytathatja a kamera 
használatát.

MICROSDKÁRTYA ÜZENETEK

NO SD

Nincs SD kártya.A kamerához 
microSD,microSDHCvagymicroSDXCkártya( 
külön kapható)szükséges fotók és videók 
készítéséhez.

FULL
A kártya megtelt. Töröljön, vagy cseréljen 
kártyát.

SD ERR
A kamera nem tudja a kártyát olvasni. Formázza 
újra a kártyát a kamerában.

FONTOS RENDSZERÜZENETEK



87

A KAMERA VISSZAÁLLÍTÁSA

A GOPRO ÚJRAINDÍTÁSA
Ha kamerája nem válaszol, nyomja meg és tartsa lenyomva a Mód gombot 
[  ] 8 másodpercig a kamera kikapcsolásáig. Ezután újraindíthatja a 
kamerát. Minden beállítás megmarad.

MINDEN BEÁLLÍTÁS ALAPÉRTELMEZETTRE TÖRTÉNŐ 
VISSZAÁLLÍTÁSA
Ezzel a lehetőséggel minden kamerabeállítást visszaállíthat az 
alapértelmezett állásba, kivéve a Dátum, Idő, kamera neve és jelszava, 
Nyelv és Videó formátum beállításokat.

1. Húzza le az ujját a főképernyőn.
2. Koppintson az Előnyök > Kamera alapértelmezések, majd Visszaállítás 

lehetőségre.

KAPCSOLATOK VISSZAÁLLÍTÁSA
Ezzel a lehetőséggel a kitörölheti a kapcsolatokat és visszaállíthatja 
kamerája jelszavát. A kapcsolatok visszaállításához csatlakoztatnia kell 
eszközeit GoPro-jához.

1. Húzza le az ujját a főképernyőn.

2. Koppintson a Connections > Connection reset, majd Reset 
lehetőségre.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA
Az alábbi lépések követésével visszaállítható az összes beállítás, 
kitörölhetők a kapcsolatok, leíratható a kamera a GoPro Plus fiókjáról. Ez 
a lehetőség akkor hasznos, ha eladja kameráját és vissza akarja azt állítani 
az eredeti állapotába.. 
Megjegyzés:Ez a lehetőség nem változtajta meg kamerája szoftver verzióját.

1. Húzza le az ujját a főképernyőn.

2. Koppintson az Preferences > Factory reset, majd Reset lehetőségre. 

A gyári beállítások visszaállítása nem törli az összes tartalmat microSD 
kártyájáról. A microSD kártya törléséhez ld. MicroSD kártya újraformázása 
(9. oldal).
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A HÁZ 
A Ház (HERO6 Black/HERO5 Black) megerősített védelmet nyújt 
kamerája számára abban az esetben, ha leejtené azt. Így javasolt 
kameráját a házban tartani bizonyos tevékenységek esetén még akkor is, 
ha a kamerát nem rögzíti.

HERO6Black zárt ajtókkal 10 méterig vízálló, további ház nem szükséges a 
kamera vízben, vagy vizes környezetben történ ő használatához.

FIGYELEM:A ház nem biztosít hozzáadott, víz elleni védelmet kamerája 
számára.

PRO TIPP: Vízben végzett tevékenységek felvételéhez használja a 
Kamerarögzítő kötelet megnövelt védelem érdekében és az Úszót kamerája 
vízfelszínen tartásához (mindkettő külön kapható). További információkért 
látogasson el a gopro.com oldalra.

A KAMERA RÖGZÍTÉSE 

1. Ház

2. Rögzítő csat 

3. Rögzítő csavar

4. Sík és domború öntapadós rögzítő

4

1 2

3
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A KA MER A RÖGZÍT É SE
A kamera rögzítéséhez szüksége lesz a házra (HERO6 Black/HERO5 
Black), a rögzítő csatra és a rögzítő csavarra, függően attól, hogy milyen 
helyen kívánja rögzíteni a kamerát.

1. Helyezze a kamerát a házba :
b. a. Nyissa föl az oldalajtót .

c. b. Csúsztassa a kamerát a házba. A ház hátsó része enyhén 
megemelt. Győződjön meg róla, hogy a kamera teljesen és fixen a 
ház hátuljának feszül.

d. c. Csukja be az ajtót. d. Zárja rá a csatot.

2. Ház rögzítése a rögzítőcsathoz

A KAMERA RÖGZÍTÉSE 
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3. Kövesse a Rögzítési útmutatót (90. oldal) az öntapadós rögzítők 
megfelelő használatához.

4. Rögzítő csat elemre történő felhelyezése:
a. Nyissa föl a rögzítő csatot.

b. Csúsztassa össze a rögzítéshez használatos elemeket. 

c. Csukja vissza a csatot, hogy fi xen biztosítsa a rögzítő

elemet a helyén.

PRO TIPP: Ha HERO6 Black kameráját fejjel lefelé rögzíti, a kamera 
automatikusan megváltoztatja a tájolást. További információkért ld. 
Automatikus forgatás (84. oldal).

RÖGZÍTÉSI ÚTMUTATÓ
Kövesse ezeket az utasításokat, ha az öntapadós rögzítő segítségével 
sisak, jármű vagy egyéb felszerelés domború vagy lapos felületére 
szeretné kameráját rögzíteni:

• Használat előtt 24 órával ragassza fel az öntapadós rögzítőt.

• Az öntapadós rögzítő csak sima felületre rögzíthető. Porózus 
vagy texturált felületeken nem biztosított a megfelelő rögzítés. A 

RÖGZÍTÉS 
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felhelyezéskor erősen nyomja az öntapadós rögzítőt a helyére, így 
biztosítva a megfelelő tapadást a teljes felületen.

• Kizárólag tiszta felületre helyezze fel az öntapadó rögzítőket. Viasz, 
olaj, sár vagy egyéb szennyeződés csökkenti a tapadást, ami a kamera 
elvesztéséhez vezethet.

• Az öntapadó rögzítőket szobahőmérsékleten helyezze fel. A rögzítő 
nem fog rendesen tapadni, ha a zt hideg vagy nedves környezetben, 
hideg vagy nedves felületre próbálja rögzíteni.

• Nézzen utána a helyi előírásoknak és jogszabályoknak, hogy 
megbizonyosodjon róla, kamera rögzítése bizonyos engedélyezett. 
Mindig kövesse az előírásokat, amelyek kamerák és egyéb 
szórakoztató elektronikai cikkek használatára vonatkoznak, azt 
szabályozzák.

• Vízi tevékenységek rögzítéséhez használja az Úszót és a Rögzítő 
kötelet (mindkettő külön kapható) az extra biztonság érdekében.

FIGYELMEZTETÉS:A sérülések elkerülése érdekében ne 
használja a kötelet, ha kameráját sisakhoz rögzíti. Ne rögzítse 
kameráját közvetlenül sílécre vagy snowboardra.

További információkért látogasson el a gopro.com oldalra.

FIGYELMEZTETÉS:Amennyiben kameráját GoPro 
sisakrögzítéssel vagy szíjjal használja, mindig bizonyosodjon 
meg róla, hogy a sisak megfelel a biztonságos alkalmazási 
előírásoknak.

Válassza az Ön által űzött tevékenységhez vagy sporthoz 
megfelelő sisakot és győződjön meg arról, hogy a megfelelő 
méretet viseli. Rendszeresen vizsgálja át sisakját, hogy 
meggyőződjön arról, a megfelelő jó állapotban van és a 
biztonságos sisakhasználathoz kövesse a gyártó utasításait.

A sisakot minden nagyobb ütés után ki kell cserélni. Egy sisak 
nem alkalmas arra, hogy minden, balesetben elszenvedett 
sérüléstől megvédje Önt.

MONTIRANJE 
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Néhány esetben, mint például a házban lévő kamera töltése, csatlakozás 
audio vagy HDMI eszközökhöz, vagy a GoPro -hoz, a portok 
megközelítéséhez az oldalajtó eltávolítása szükséges.

FIGYELMEZTETÉS:Csak abban az esetben távolítsa el az 
oldalajtót, ha pormentes, száraz környezetben használja 
kameráját. Az ajtó nyitott és eltávolított állapotában a kamera 
nem vízálló. Ne működtesse kameráját az akkumulátor 
ajtajának nyitva tartása mellett.

AZ OLDALAJTÓ ELTÁVOLÍTÁSA
1. Húzza le a retesznyitó gombot és nyissa ki az ajtót.

2. Húzza le a kamera ajtaját .

AZ OLDALAJTÓ ELTÁVOLÍTÁSA
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UKLANJANJE BOČNIH VRATA

OLDALAJTÓ VISSZAHELYEZÉSE
1. Tarsa lehúzva a retesznyitó gombot, és illessze a fület az

2. Nyomja a fületakis e züst rúdhoz. 
.
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Kövesse az alábbi utasításokat, hogy a legtöbbet hozza ki kamerájából.

• A kamera 10 méterig vízálló, ha az oldalsó ajtaja zárva van, így nincs 
szükség külön házra, amikor a kamerát vizes környezetben, vagy 
víz alatt használja. Bizonyosodjon meg arról, hogy az oldalsó nyílása 
zárva van, mielőtt vizes, homokos, koszos környezetben használná. 
Mielőtt bezárja az oldalsó ajtót, győződjön meg arról, hogy a zár 
szennyeződésektől mentes. Ha szükséges, törölje át tiszta ruhával.

• Az oldalsó ajtó kinyitása előtt győződjön meg róla, hogy a kamera nem 
vizes, szennyezett. Ha szükséges, öblítse le kameráját friss vízzel, 
majd tiszta ruhával törölje szárazra.

• Ha homok vagy piszok ragad az oldalsó ajtók köré, áztassa kameráját 
meleg csapvízben 15 percig, majd alaposan öblítse le, hogy eltávolítson 
minden szennyeződést az ajtó kinyitása előtt.

• Nedves környezetben az érintőképernyőt puha ruhával szárítsa, hogy 
észlelje és reagáljon az érintésére.

• A legjobb hangteljesítmény érdekében rázza meg a kamerát, vagy 
fújjon a mikrofon nyílásaiba, hogy a vizet, beleragadt szennyeződést 
eltávolítsa. A belső vízálló elemeken okozott sérülések elkerülése 
érdekében ne használjon sűrített levegőt a mikrofon tisztítására.

• Minden, sós vízben történő használat után friss vízzel öblítse át, majd 
puha ruhával törölje szárazra kameráját.

• A lencsék és a lencsefedők tisztításához puha, pormentes ruhát 
használjon. Ha piszok ragad a lencse és a keret közé, levegővel, vagy 
vízzel tisztítsa. Ne használjon idegen tárgyat a lencse körül, annak 
tisztítására.

KARBANTARTÁS 
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AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓK

AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA
Amennyiben az akkumulátor töltöttsége 10% alá esik, egy üzenet 
jelenik meg a kijelzőn. Ha az akkumulátor felvétel közben éri el a 0%-os 
töltöttségi szintet, a készülék magától elmenti a fájlt, majd kikapcsol.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében kövesse az alábbi 
javaslatokat, amennyiben lehetséges:

• Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

• Kapcsolja le a GPS-t.

• Videóit alacsonyabb képkockasebességgel és felbontással készítse.

• Kapcsolja ki a Protune-t.

• Használja ezeket a beállításokat:

• QuikCapture (28. oldal)

• Képernyővédő (83. oldal)

• Automata kikapcsolás (83. oldal)

• Fényerő (83. oldal)

FELVÉTEL TÖLTÉS KÖZBEN
A kamerához mellékelt USB-C kábel segítségével akkor is készíthet fotókat és videókat, 
mikor kamerája USB-adapterrel, a GoPro Szupertöltővel, egy masik GoPro töltővel vagy 
a GoPro Hordozható töltővel épp töltődik. Habár az akkumulátor felvétel közben nem 
töltődik, a fenti lehetőségek valamelyikét használva meghosszabbíthatja a felvétel idejét. 
A felvétel befejeztével a töltés újraindul. (Számítógéppel történő akkumulátortöltés 
esetén nem lehetséges a felvételkészítés.)

Megjegyzés:Mivel töltés közben az oldalajtó nyitva van, ilyenkor a kamera nem vízálló.
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AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS:A GoPro-tól eltérő fali töltő használata 
roncsolhatja a a GoPro kamera akkumulátorát, aminek 
eredményeképpen szivárgás vagy tűz léphet fel. A GoPro 
Szupertöltő kivételével (külön kapható) csakis Output 
5V 1A jelölésű töltőket használjon. Ha nem ismeri a tötője 
tulajdonságait (volt és áramerősség), használja a mellékelt 
USB kábelt kamerája számtógépről való töltéséhez.

AKKUMULÁTOR TÁROLÁSA ÉS KEZELÉSE
A kamera érzékeny alkatrészeket tartalmaz, melyek egyike az 
akkumulátor. Ne tegye ki a kameráját nagyon alacsony vagy nagyon 
magas hőmérsékleti hatásoknak. Az alacsony vagy magas hőmérséklet 
ideiglenesen lerövidítheti az akkumulátor üzemidejét, vagy a kamera 
ideiglenes meghibásodását okozhatja. Kerülje a szélsőséges hőmérséklet-, 
vagy páratartalom-változásokat kamerahasználat közben, mert ekkor 
páralecsapódás keletkezhet a kamera belsejében.

Ne szárítsa a kamerát vagy az akkumulátort külső hőforrással, mint 
például mikrohullámú sütő vagy hajszárító. A kamerában vagy az 
akkumulátorban folyadék okozta károsodásokra a garancia nem érvényes.

Ne tárolja kameráját fém tárgyak, mint például pénzérmék, kulccsok, 
nyakláncok, közelében. Az akkumulátor fém tárgyakkal történő érintkezése 
következtében tűz üthet ki.

Ne tegyen jogosulatlan változtatásokat a kamerában. Ha mégis 
így tesz, azzal kockára teszi a biztonságát, a szabályoknak való 
megfelelést, a teljesítményt, a garancia szavatosságát.
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AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS:Ne ejtse le, ne szerelje szét, ne nyissa ki, 
ne hajlítsa meg, ne törje szét, ne deformálja, ne lyukassza ki, 
ne szaggassa szét, ne tegye mikrohullámú sütőbe, ne égesse 
meg, ne fesse le a kamerát és az akkumulátort. Ne helyezzen 
idegen tárgyakat a kamerába, vagy annak bármely nyitott 
részébe. Ne használja a kamerát vagy az akkumulátort, ha az 
megsérült, például megrepedt, kilyukadt, víz által sérült. Az 
akkumulátor szétszerelése vagy kilyukasztása robbanást vagy 
tüzet okzhat.

AZ AKKUMULÁTOR SELEJTEZÉSE
A legtöbb újratölthető lítium-ion akkumulátor nem minősül veszélyes 
hulladéknak, így a háztartási hulladékban biztonsággal elhelyezhető. 
Több helyen törvény szabályozza az akkumulátorok és elemek 
újrahasznosítását. Ellenőrizze a saját lakóhelyére vonatkozó előírásokat a 
megfelelő hulladékkezelés érdekében

A lítium-ion akkumulátorok újrahasznosítható anyagokat is tartalmaznak, 
melyeket újrahasznosításra elfogadott az Újratölthető Akkumulátorok 
Újrafelhasználhatóságáért Egyesület (RechargeableBattery Recycling 
Corporation RBRC) Akkumulátor Újrahasznosító Programja (Battery 
RecyclingProgram). Javasoljuk, hogy látogasson el a Call2Recycle oldalra a 
call2recycle.org webhelyen, vagy hívja az 1-800-BATTERY vonalat Észak-
Amerikában, hogy megfelelő újrahasznosítással kapcsolatos információkat 
kapjon. Soha ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert

FIGYELMEZTETÉS:Csak a gyártó által javasolt 
akkumulátorokat használjon kamerájában.
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ALAPVETŐ HIBAELHÁRÍTÁS

INEM TUDOM, MELYIK BEÁLLÍTÁST HASZNÁLJAM LÁSD: 
Tevékenységek szerinti beállítások (26. oldal).

NEM KAPCSOL BE A GOPRO-M
Győződjön meg róla, hogy GoPro-ja fel van töltve. A kamera feltöltéséhez 
használja a mellékelt USB -C kábelt és a számítógépét. Hasonlóképpen 
használhatja a GoPro szupertöltőt, vagy egy USB-kompatibilis fali töltőt, 
vagy Auto töltőt (mind külön kapható), vagy bármilyen töltőt, amelynek 
kimenete 5V 1A. (A szupertöltő kimenete 5V 2A).

AGOPRO-M SEMMILYEN GOMBNYOMÁSRA NEM REAGÁL 
Lásd: GoPro újraindítása (87. oldal).

AKADOZIK A LEJÁTSZÁS
Az akadozó lejátszás általában nem a fájlból eredő probléma. Amennyiben 
a felvétele akadozik, az alábbi problémák lehetnek az okozói:
• Nem kompatibilis videólejátszó használata. Nem minden lejátszó 

támogatja a H265/HEVC és H.264 kodeket. A legjobb eredmény 
eléréséért töltse le az ingyenes Quik asztali alkalmazást a gopro.com/
apps. oldalon.

• A számítógép nem felel meg a HD-lejátszáshoz szükséges minimális 
követelményeknek. Minél nagyobb a képsebesség és a felbontás, annál 
nehezebb azt a számítógépnek visszajátszani. Bizonyosodjon meg róla, 
hogy a számítógépe megfelel a minimális rendszerkövetelményeknek.
Ha a számítógépe nem felel meg a követelményeknek, készítse a 
felvételt 1080p60 lekapcsolt Protune mellett, és győződjön meg róla, 
hogy egy program sem fut a gépén. Ha ez a felbontás sem javít a 
lejátszáson, próbálja a 720p30-at.
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ALAPVETŐ HIBAELHÁRÍTÁS

ELFELEJTETTEM A KAMERÁM NEVÉT ÉS JELSZAVÁT  
Húzza az ujját lefelé a kijelzőn, koppintson a Kapcsolatok >Név&Jelszó 
lehetőségre.
 
NEM TUDOM A SZOFTVEREM TÍPUSÁT
A főképernyőn húzza az ujját lefelé. Koppintson az Előnyök > Erről a 
GoPro-ról lehetőségre. Az aktuális szoftver verziója a verziószámból 
olvasható ki.

NEM TALÁLOM A KAMERÁM GYÁRI SZÁMÁT
A kamera gyári számát több helyen megnézheti:
• Előnyök>Erről a GoPro-ról

• Az akkumulátorház belsejében (távolítsa el az akkumulátort a 
megtekintéshez).

• Kamerája microSD kártyáján (az MSC mappában található version.
txt fájlban).

További válaszokért és gyakran ismételt kérdésekért látogasson el a 
gopro.com/help oldalra.



100

VEVŐSZOLGÁLAT

VÉDJEGYEK

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

GoPro, HERO, Session, Karmaés a hozzájuk tartozó logók védjegyei vagy 
bejegyzett védjegyei a GoPro Inc. vállalatnak az Egyesült Államokban és 
más orszá gok an.

2017. GoPro, Inc. Minden jog fenntartva. Made in China. Szabadalommal 
kapcsolatos információkért látogasson el a gopro.com/patents oldalra.
GoPro,Inc., 3000ClearviewWay, SanMateo CA94402| GoProGmbH, 
Floessergasse, 2,81369 Munich, Germany

Az országonkénti tanúsítványok teljes listájának megtekintéshez olvassa 
el a kamerájához mellékelt Fontos termék és Biztonsági i nformációs 
útmutatót vagy látogasson el a gopro.com/help oldalra.

A GoPro célja, hogy vásárlóinak a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa. A 
GoPro ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez látogasson el a gopro.
com/support weboldalra.


