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כל הזכויות שמורות

To download this user manual in a different language, visit  
gopro.com/support.

Pour télécharger ce manuel de l’utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur 
gopro.com/support. 

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen 
möchten, besuchen Sie gopro.com/support. 

Per scaricare questo manuale utente in un’altra lingua, visita  
gopro.com/support. 

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite  
gopro.com/support. 

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse  
gopro.com/support. 

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、

gopro.com/support  =にアクセスしてください。 

若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往：  
gopro.com/support。
如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问   
gopro.com/support。

להורדת מדריך זה למשתמש 
בשפה אחרת כנס לקישור

gopro.com/support
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כל הזכויות שמורות

הבסיס

1.  נורית חיווי המצב של המצלמה )אדומה(
2. לחצן התריס / הבחירה ]  [

3. נורית חיווי לרשת אלחוטית )כחולה(
4. תצוגת מצב של המצלמה

5. לחצן ההפעלה / בחירת המצבים  ]  [
6. יציאת מיקרו HDMI )כבל אינו כלול(

7. חריץ לכרטיס microSD )כרטיס microSD אינו כלול(
8. יציאת מיני USB ) מתאם למיקרופון סטריאו 3.5 מ”מ, אינם כלולים(

9. חיווי קולי
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כל הזכויות שמורות

הבסיס

10.  מיקרופון
 HERO 11.  יציאת

12. לחצן ההגדרות / התגיות ]  [
13. תא סוללה
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כל הזכויות שמורות

מתחילים / טעינת הסוללה

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit

1. נתק את המצלמה 
מן המארז שלה.

3. פתח את המכסה בתחתית המצלמה, הכנס 
את הסוללה והשב את המכסה למקומו.

2. הסר את המכסה הצדי והכנס כרטיס microSD, microSDHC או 
microSDXC )לרכישה בנפרד( אל תוך חריץ הכרטיסים. נדרש כרטיס 

בדרג 10 או UHS-1 עם נפח של 64 ג’יגה בייט לכל הפחות. כנס אל 
gopro.com / support לקבלת רשימה של כרטיסי ה-SD המומלצים
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כל הזכויות שמורות

מתחילים / טעינת הסוללה

 USB -אחר, באמצעות כבל ה USB 4. טען את הסוללה על ידי חיבור המצלמה למחשב או למתאם
המצורף. נורית חיווי המצב של המצלמה נדלקת בזמן הטעינה ונכבית כאשר הטעינה הושלמה.

 .GoPro עלול לגרום נזק לסוללת GoPro שים לב: שימוש במטען אחר מאשר המטען המקורי של
השתמש אך ורק ומטען עם הסימון: הספק 5V 1A. אם אינך יודע את המתח וההספק של המטען 

שלך, השתמש בכבל ה-USB המסופק בכדי להטעין את המצלמה דרך המחשב שלך.
בעת הטעינה דרך מחשב, חשוב לוודא שהמחשב מחובר למקור חשמל. אם נורית חיווי המצב של 

המצלמה אינה נדלקת, השתמש ביציאת USB אחרת.
סוללת הליתיום-יון המסופקת עם המצלמה טעונה באופן חלקי. שימוש במכשיר לפני טעינה מלאה 

של הסוללה אינו גורם נזק למצלמה או לסוללה.
עצת PRO: עם מטען הסוללות הכפול, ניתן להטעין את הסוללה גם כשהיא נמצאת מחוץ למצלמה. 

.gopro.com-לפרטים, היכנס ל

               לקבלת מידע נוסף על הסוללה, עיין בפרק סוללה.
               אזהרה: בעת השימוש במצלמת GoPro בחיי היום יום שלך נקוט במשנה זהירות. 

חשוב להיות מודע לסביבה בכל רגע נתון בכדי להימנע מפגיעה בעצמך או באחרים. חשוב לציית לכל 
החוקים והתקנות בעת השימוש במצלמת GoPro במחברים ובאביזרים שלה.
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כל הזכויות שמורות

מתחילים / עדכוני תוכנה למצלמה

לקבלת עדכוני תוכנה ולהשגת הביצועים הטובים ביותר ממצלמת ה-HERO4 שלך, ודא שאתה 
משתמש בתוכנת המצלמה העדכנית ביותר. תוכל לעדכן את תוכנת המצלמה שלך באמצעות אפליקציית 

.gopro.com / getstarted לקבלת מידע נוסף, כנס אל .GoPro או תוכנת GoPro

הגדרות ברירת המחדל של המצלמה
הגדרות ברירת המחדל של מצלמת ה-HERO4 Black הן כמתואר להלן:

עצת PRO: לפתיחת תפריט ההגדרות למצב המצלמה הנוכחי, לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [

ווידאו

צילום תמונה

צילום מרובה

צילום מהיר 

תקשורת אל חוטית

1080p30 SuperView™

12MP, Wide Field of View (FOV)

Burst option (set to 30 photos in 1 second)

QuikCaptureOff

Off
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כל הזכויות שמורות

מתחילים / הפעלה - כיבוי

להפעלת המצלמה:
לחץ לחיצה אחת על לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]    [ . 

נורית החיווי של המצלמה )אדומה( תהבהב שלוש פעמים ויישמעו 
שלושה צפצופים. כאשר מופיע מידע בתצוגת המצב, משמעות 

הדבר שהמצלמה פועלת.

לכיבוי המצלמה:
לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]    [ למשך שתי שניות. נורית החיווי של 

המצלמה )אדומה( תהבהב מספר פעמים ויישמעו שבעה צפצופים.

עצת PRO: כאשר המצלמה כבויה ומצב הצילום המהיר מופעל, ניתן להפעיל את המצלמה ולהתחיל 
באופן מיידי בצילום דולג זמן (Time Lapse) או צילום וידאו רק על ידי לחיצה על לחצן התריס / 

הבחירה ]  [. לחץ פעם אחת לווידאו, לחץ לחיצה ארוכה לצילום דולג זמן. לחץ שוב כדי לעצור את 
.(QuikCapture) הצילום ולכבות את המצלמה. לפרטים, עיין בהגדרת מצב צילום מהיר

www.daa.co.il



כל הזכויות שמורות

MicroSD מתחילים / הכנסה ושליפה של כרטיסי

מצלמת HERO4 מיועדת לשימוש עם כרטיסי microSD בנפח4GB, 8GB, 16GB, 32GB כמו 
גם 64GB , כרטיסי זיכרון microSDHC ו- microSDXC )נמכרים בנפרד(. יש לוודא שכרטיס 
ה- microSD תואם לדרג10 או UHS-1. )לקבלת רשימה של כרטיסי ה-SD המומלצים ניתן לעיין 

בקישור,gopro.com / support). בעיקרון GoPro ממליצה להשתמש בכרטיסי זיכרון של יצרן 
ידוע להבטחת אמינות מרבית גם תחת תנאי עבודה קשים.

:microSD לשליפת כרטיס                                        :microSD להכנסת כרטיס               

החלק את כרטיס הזיכרון אל תוך חריץ 
הכרטיסים, כאשר התווית פונה לחזית המצלמה.
דחוף את הכרטיס עד הסוף, עד להשמעת צליל 

נקישה המסמן את נעילת הכרטיס במקומו

הנח את הציפורן שלך על קצה הכרטיס, ולחץ 
את הכרטיס בעדינות מעט אל תוך החריץ.

הכרטיס יקפוץ החוצה עד למיקום שבו ניתן 
לשלוף אותו החוצה

שים לב: נקוט במשנה זהירות בעת הטיפול בכרטיס הזיכרון. הרחק מנוזלים, אבק ולכלוך. כבה את המצלמה לפני ההכנסה 
או השליפה של הכרטיס, כאמצעי זהירות. פעל על פי הנחיות יצרן בנוגע לשימוש בטווחי הטמפרטורה מקובלים.

www.daa.co.il



כל הזכויות שמורות

מתחילים / תצוגת מצב של המצלמה

מצלמת  HERO4 Black  כוללת מסך מצב המציג את המידע על המצבים וההגדרות שלהלן:
1. מצב מצלמה / FOV )שדה ראיה(

2. הגדרות המצלמה
(fps) 3. רזולוציה / פריימים לשנייה

™Protune .4
5. מספר הקבצים בזיכרון

6. זמן / זיכרון / קבצים
7. תקשורת אל חוטית

8. אורך חיי הסוללה

שים לב: האייקונים המוצגים על תצוגת המצב משתנים על פי המצב שבו נמצאת המצלמה

www.daa.co.il



כל הזכויות שמורות

האיקונים של המצלמה

תאורת מסך אוטומטית

כיבוי אוטומטי

צפצופים

צילום סדרה

צבע

צילום סדרה

תאריך / שעה

הגדרות יצרן

מחיקה

פיצוי ערך חשיפה

שדה ראיה

פריימים לשנייה

מרווחי זמן

ISO הגבלת

נוריות חיווי

צילום לולאה )לופ(

מגה פיקסל

מצב צילום מרובה

צילום לילה דולג זמן

צילום לילה

תצוגה על המסך

כיוון תמונה
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כל הזכויות שמורות

מתחילים / תצוגת מצב של המצלמה

כיוון תמונה

מצב תמונה

Protune

)QuikCapture( צילום מהיר

קצב

מצב הגדרות

חדות

תריס

תמונה בודדת

מדד גרעיניות

צילום דולג זמן

מסך מגע

וידיאו

וידאו + תמונות

פורמט וידאו

מצב וידאו

רזולוציית וידאו

איזון לובן

תקשורת אל חוטית

www.daa.co.il



כל הזכויות שמורות

תפריטי המצלמה

* אפשרות הצגת הקבצים מופיעה רק כאשר המצלמה מחוברת לטלוויזיה או למסך
   LCD Touch BacPac )נמכר בנפרד(.

Camera
Reset
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כל הזכויות שמורות

Camera
Reset

תפריטי המצלמה
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כל הזכויות שמורות

מצבי המצלמה

מצלמת HERO4 Black כוללת מספר מצבי מצלמה. כדי לעבור בין המצבים השונים, לחץ מספר 
פעמים על לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]   [.

ניתן להציג את המצבים שלהלן:

ווידאו

צילום תמונה

צילום מרובה

הצגת קבצים

הגדרות

הקלטת וידאו

צילום תמונה בודדת

צילום רצף של תמונות )דולג זמן, סדרה וכדומה(

הצגת קבצי וידאו ותמונה

הגדרות כלליות של המצלמה

www.daa.co.il



כל הזכויות שמורות

ניווט בתפריט ההגדרות

לכל אחד ממצבי מצלמה תפריט הגדרות משלו.
ניווט בתפריט ההגדרות:

1. ודא שהמצלמה נמצאת במצב המצלמה המבוקש. אם בתצוגה לא מופיע האייקון עבור המצב 
המבוקש, לחץ מספר פעמים על לחצן ההפעלה /בחירת המצבים ]  [ עד שהאייקון יוצג.

2. לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [ כדי לפתוח את תפריט ההגדרות למצב המבוקש.
3. השתמש בלחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]  [ בכדי לנווט בהגדרות השונות.

4. לחץ על לחצן התריס / הבחירה ]  [ כדי לנווט בתוך האפשרויות השונות של ההגדרות. לבחירת 
אפשרות, השאר את האפשרות מודגשת בעת מעבר למסך אחר.

5. כדי לחזור למסך הקודם או לצאת מתפריט ההגדרות, לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [.
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כל הזכויות שמורות

מצב וידאו

מצב וידאו מכיל שלושה מצבי צילום: וידאו, וידאו + תמונות, כמו גם צילום לולאה )לופ(

מצב צילום                             תיאור

וידאו )הגדרת יצרן(                צילום סרט וידאו

וידאו + תמונות                       ניתן לצלם סרט וידאו ותמונות בודדות במקביל. ניתן להגדיר את המצלמה 
                                              לצילוםתמונות במרווחים מוגדרים מראש תוך כדי צילום הווידאו. לפרטים,    

                                              יש לעיין בסעיף וידאו + מרווחי תמונות בפרק זה.

צילום לולאה )לופ(                מאפשר לצלם סרט וידאו ולשמור רק את הרגעים הטובים ביותר, תוך    
                                              חסכון במקום על כרטיס ה-microSD של המצלמה. עליך לבחור מרווח  

                                              צילום. צילום בלולאה זמין רקכאשר מצב ™Protune כבוי.
                                             שים לב: צילום וידאו בלולאה אינו זמין בעת צילום וידאו עם ביצועים גבוהים. לפרטים עיין  

                                                        בסעיף מצבי וידאו לביצועים גבוהים וטמפרטורת מצלמה.

עצת PRO: ניתן ליצור בקלות רבה קטעי וידאו בסגנון GoPro באמצעות תוכנת GoPro החינמית. 
.gopro.com / getstarted למידע נוסף ולהורדת התוכנה כנס לקישור
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כל הזכויות שמורות

מצב וידאו / צילום וידאו

1. לחץ מספר פעמים על לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]  [ עד שתגיע למצב וידאו.
2. במידת הצורך, בחר במצב שונה לצילום וידאו )וידאו, וידאו + תמונה, או צילום בלולאה(:

    A. לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [ לפתיחת תפריט ההגדרות.
    B. לחץ מספר פעמים על לחצן התריס / הבחירה ]  [ עד שתגיע למצב הצילום המבוקש.

    C. לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [ כדי לסגור את תפריט ההגדרות. האייקון של מצב 
         הצילום שנבחר מופיע בפינה השמאלית העליונה של תצוגת המצב.

3. לחץ על לחצן התריס / הבחירה ]  [. המצלמה תשמיע צפצוף בודד ונוריות חיווי המצב של 
המצלמה מהבהבות בזמן שהמצלמה מקליטה.

4. לעצירת ההקלטה לחץ על לחצן התריס / הבחירה ]  [. נוריות חיווי המצב של המצלמה מהבהבות 
שלוש פעמים והמצלמה תשמיע שלושה צפצופים.

אם כרטיס הזיכרון מלא או הסוללה אינה טעונה במידה מספקת, המצלמה תפסיק את ההקלטה באופן 
אוטומטי. סרט הווידאו יישמר לפני שהמצלמהנכבית.

עצת PRO: כאשר המצלמה כבויה ומצב הצילום המהיר מופעל, ניתן להפעיל את המצלמה ולהתחיל 
באופן מיידי בצילום וידאו רק על ידי לחיצה על לחצן התריס / הבחירה ]  [. לחץ שוב כדי לעצור את 

הצילום ולכבות את המצלמה. לפרטים, עיין בסעיף הגדרות.
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כל הזכויות שמורות

מצב וידאו / הדגשת תגים

ניתן לסמן רגעים מסוימים תוך כדי הקלטת הסרטון
על ידי שימוש בתגיות הדגשה. תגיות ההדגשה

מסייעות למצוא את נקודות השיא בסרטון לצורך שיתוף
עם חברים. ניתן להוסיף תגיות ישירות דרך המצלמה, 

דרך אפליקציית GoPro, או בעזרת השלט הרחוק החכם
)לרכישה בנפרד(. ניתן לראות את התגיות תוך כדי הצגת

.GoPro או בתוכנת GoPro הסרטון באפליקציית

עצת PRO: באפליקציה, הקש על המסך במהלך הצגת הסרטון כדי להציג אתתגיות ההדגשה
בסרגל ההתקדמות של הסרטון.

להוספת תגית דרך המצלמה: בזמן ההקלטה, לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [.
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כל הזכויות שמורות

מצב וידאו / הגדרות וידאו

במצב וידאו זמינים שלושה מצבי צילום: וידאו, וידאו+ תמונות ווידאו בלולאה )לופ(. הבחירה במצב צילום 
מסוים קובעת את הגדרות הווידאו המופיעות בהמשך התפריט.

לקבלת הנחיות לשינוי ההגדרות שלהלן, עיין בסעיף ניווט בתפריט ההגדרות.

עצת PRO: לפתיחת תפריט ההגדרות למצב המצלמה הנוכחי, לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [

מרווחים
הגדרת מרווחי הצילום מתייחסת לצילום וידאו + תמונות, וצילום בלולאה.

מרווח הצילום קובע את משך זמן שחולף בין הפריימים השונים.

מרווחי וידאו + תמונות
מרווחי הצילום הזמינים עבור צילום וידאו + תמונות נעים בין 5 שניות לדקה אחת.

.FOV-איכות התמונה תלויה בהגדרות של רזולוצייתהווידאו וה
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כל הזכויות שמורות

מצב וידאו / מרווחי לולאה

מרווחי הצילום הזמינים נעים בין 5, 20, 60 ו-120 דקות. לדוגמא, אם תבחר במרווח של 5 דקות, רק 
5 הדקות האחרונות נשמרות בעת הפסקת ההקלטה. אם תקליט למשך 5 דקות ללא לחיצה על לחצן 

התריס / הבחירה ]  [ לצורך עצירת ההקלטה והשמירה שלה, המצלמה תתחיל שוב להקליט מקטע 
חדש של 5 דקות, על ידי הקלטה ודריסה של 5 דקות הצילום הקודמות.

ניתן גם לבחור מרווח מרבי על ידי בחירת האפשרות max video. באפשרות זו, המצלמה מתעדת עד 
שכרטיס הזיכרון מלא, ורק לאחר מכן דורסת את התוכן הקיים.

שים לב: כדי להשתמש באפשרות של צילום בלולאה, חשוב לוודא שיש מספיק מקום פנוי בכרטיס ה-microSD של המצלמה.

עצת PRO: בכרטיס הזיכרון שמורים גם קבצים מרובי פרקים, כך שחלקים קטנים של התוכן עלולים 
להיות מוחלפים בזמן הקלטת לולאה. בעת הצגת התוכן במחשב, ניתן לראות קבצים נפרדים לכל פרק 

זמן. השתמש בתוכנת GoPro כדי לקשור את הקבצים לסרט וידאו אחד ארוך.
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כל הזכויות שמורות

מצלמת HERO4 Black כוללת רזולוציות וידאו כמפורט להלן.

וידיאו רזולוציה             FOV                           NTSC / PAL                                      רזולוציית מסך

4K30 / 25
24 / 24

Ultra Wide3840x2160)רחב במיוחד(
16:9

4K SuperView24 / 24)רחב במיוחד(Ultra Wide3840x2160
16:9

2.7K48 / 50
30 / 25
24 / 24

Ultra Wide)רחב במיוחד(
בינוני

2704x1520
16:9

2.7K SuperView30 / 25)רחב במיוחד(Ultra Wide2704x1520
16:9

2.7K 4:330 / 25)רחב במיוחד(Ultra Wide2704x2028
4:3 

1440p80 / 80
60 / 50
48 / 48
30 / 25
24 / 24

Ultra Wide1920x1440)רחב במיוחד(
4:3

1080p 120 / 120
 90 / 90

Ultra Wide)רחב במיוחד(
צר

1920x1080
16:9

(FOV) שדה ראיה רחב / (fps) מצב וידאו / רזולוציה / תמונות לשנייה
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כל הזכויות שמורות

מצלמת HERO4 Black כוללת רזולוציות וידאו כמפורט להלן.

עצת PRO: לפתיחת תפריט ההגדרות למצב המצלמה הנוכחי, לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [

וידיאו רזולוציה             FOV                           NTSC / PAL                                      רזולוציית מסך

(FOV) שדה ראיה רחב / (fps) מצב וידאו / רזולוציה / תמונות לשנייה

960p120 / 120
60 / 50

Ultra Wide)רחב במיוחד(
בינוני

1280x960
4:3

720p1080p12
0 / 120
60 / 50
30 / 25

Ultra Wide)רחב במיוחד(
בינוני, צר

1280x960
4:3

720p SuperView1280x960
4:3

Ultra Wide)רחב במיוחד( 120 / 120
 60 / 50

WVGA848x480
4:3

Ultra Wide)רחב במיוחד( 240 / 240

60 / 50
48 / 48
30 / 25
24 / 24

Ultra Wide)רחב במיוחד(
בינוני, צר

1080p1920x1080
16:9

1080p SuperView)רחב במיוחד(Ultra Wide1920x1080
16:9

80 / 80
60 / 50
48 / 48
30 / 25
24 / 24
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כל הזכויות שמורות

מצב וידאו

 4K30/24, :כוללת מצבי וידאו ייחודיים לצילום עם ביצועים גבוהים HERO4 Black מצלמת
 4K24SuperView, 2.7K48/50, 2.7K30 SuperView, 2.7K 4:3, 1440p80, 1080p120/90,

960p120 ו- 720p120. בעת שימוש במצבי וידאו אלה, המצלמה עלולה להתחמם וצריכת הסוללה שלה 
עולה, זוהי תופעה תקינה לחלוטין.

שימוש בביצועים אלה של המצלמה בטמפרטורות סביבה גבוהות מקטין את משך ההקלטה של 
המצלמה. בנוסף, חוסר זרימת האוויר סביב המצלמה, שימוש במצלמה עם אפליקציית GoPro, או 
בשילוב עם אביזרי BacPac, מעלה עוד יותר את טמפרטורת המצלמה ואת צריכת הסוללה שלה, 

ומקטין את משך ההקלטה של המצלמה.
כאשר המצלמה מתחממת יתר על המידה, תוצג הודעה במסך המתריעה על כך שהמצלמה תיכבה. 

המצלמה תפסיק את ההקלטה, תשמור את הווידאו שלך, תתנתק מאפליקציית GoPro, ותיכבה. במצב 
זה הנח למצלמה להתקרר לפני שתנסה להשתמש בה בשנית.

להקלטת וידאו ממושכת בביצועים גבוהים, צלם קטעי וידאו קצרים יותר בעת שימוש נייח, ו / או הגבל 
את השימוש בתכונות המגבירות את צריכת חשמל, כגון אפליקציית GoPro או אביזרי BacPac. כדי 
לשלוט במצלמה שלך מרחוק בטמפרטורות סביבה גבוהות, השתמש בשלט הרחוק של GoPro במקום 

.GoPro באפליקציית

לפרטים עיין בסעיף מצבי וידאו לביצועים גבוהים וטמפרטורת מצלמה.
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כל הזכויות שמורות

מצב וידאו

וידיאו רזולוציה                                  שימוש נכון

4K

4K SuperView

2.7K SuperView

2.7K 4:3

2.7K

וידאו מדהים ברזולוציה גבוהה עםביצועים גבוהים בתנאי תאורה ירודים. 
צילומי סטילס 8MP מתוך סרטון וידאו. מומלץ לצילום עם חצובה או 

צילום נטול תנועה

SuperView מספק צילומים בעומק שדה כפי שלא נראה מעולם. 
מומלץ לצילום עם חצובה או צילום נטול תנועה. תכנים המצולמים בפורמט 

4:3 יימתחו באופן אוטומטי לפורמט 16:9 לתצוגה מדהימה במסך רחב 
במחשב או בטלוויזיה שלך

SuperView מספק צילומים בעומק שדה כפי שלא נראה מעולם. מצב 
צילום מומלץ בעת חיבור המצלמה לגוף. תכנים המצולמים בפורמט 4:3 

יימתחו באופן אוטומטי לפורמט 16:9 לתצוגה מדהימה במסך רחב במחשב 
או בטלוויזיה שלך.

מצב צילום מומלץ בעת חיבור המצלמה לגוף, למגלשי סקי או לגלשן. 
מצב צילום זה מציע שדה צילום גדול במיוחד.

וידאו ברזולוציה של 16:9 יוקטן כדי לספק תוצאות מדהימות, באיכות 
קולנוע, להפקות מקצועיות.
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כל הזכויות שמורות

מצב וידאו

וידיאו רזולוציה                                  שימוש נכון

1440p

1080p

1080p SuperView

960p

720p

מצב צילום מומלץ בעת חיבור המצלמה לגוף. שדה צילום גדול יותר וקצב 
פריימים גבוה יניבו את התוצאות הטובות ביותר, עומק שדה מעולה לצילום 

פעילות אתגרית.

1080p60 מעולה לכל מצבי הצילום. רזולוציה גבוהה ומהירות פריימים גבוהה 
להשגת תוצאות מדהימות. לא משנה אם על גבי חצובה או חיבור קבוע, 

1080p48, 1080p30 כמו גם 1080p24 אידיאלים להפקות טלוויזיה וקולנוע.

SuperView מספק צילומים בעומק שדה כפי שלא נראה מעולם. מצב 
צילום מומלץ בעת חיבור המצלמה לגוף או לציוד נלווה. תוכן ביחס 4:3 
אנכי נמתח באופן אוטומטי לפורמט 16:9 לתצוגה מדהימה במסך רחב 

במחשב או בטלוויזיה שלך

מצב צילום מומלץ בעת חיבור המצלמה לגוף או כאשר נדרש צילום בהילוך 
אטי. מספק שדה צילום גדול ותוצאות חלקות לצילום פעילות אתגרית.

מצב צילום מומלץ כאשר נדרש צילום בהילוך אטי.
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כל הזכויות שמורות

מצב וידאו

וידיאו רזולוציה                                  שימוש נכון

WVGA

720p SuperView מספק צילומים בעומק שדה כפי שלא נראה מעולם. מצב SuperView
צילום מומלץ בעת חיבור המצלמה לגוף או לציוד נלווה. תוכן ביחס 4:3 
אנכי נמתח באופן אוטומטי לפורמט 16:9 לתצוגה מדהימה במסך רחב 

במחשב או בטלוויזיה שלך.

מצב צילום מומלץ כאשר נדרש צילום בהילוך אטי וכאשר ההגדרות 
הסטנדרטיות מספקות.
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כל הזכויות שמורות

מצב וידאו

FOV                                         שימוש נכון

שדה צילום רחב במיוחד, יציבות תמונה מעולה. מומלץ לצילום פעילות 
אתגרית כאשר אתה מבקש ללכוד כמה שיותר בתוך הפריים.

שדה צילום בינוני, יציבות תמונה בינונית.

שדה צילום צר במיוחד, יציבות תמונה נמוכה. עיוות תמונה נמוך.
מומלץ ללכידת תכנים במרחק.

Ultra Wide)רחב במיוחד(

בינוני

צר
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כל הזכויות שמורות

מצב וידאו

תנאי תאורה ירודים

מצב התאורה האוטומטי מאפשר צילום בתנאי תאורה ירודים או בעת ביצוע מעברים חדים של כניסה 
ויציאה ממצבי תאורה ירודים. המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את מספר הפריימים בשנייה על מנת 

להשיג את החשיפה האופטימלית והתוצאות הטובות ביותר.
מצב התאורה האוטומטית אינו זמין בעת צילום של 240 פריימים לשנייה, או צילום 30 פריימים לשנייה או פחות. 

אפשרויות ההגדרה למצב זה הן on )מופעל( כברירית המחדל או  off )כבוי(.

מדד הגרעיניות מאפשר לך לצלם מקום חשוך בעודך נמצא עם המצלמה בסביבה מוארת היטב, כמו 
למשל צילום הסביבה מתוך חלל הרכב. כאשר מדד הגרעיניות מופעל, יופיע הסמל ]  [ על גבי 

תצוגת המצב של המצלמה. אפשרויות ההגדרה למצב זה הן on )מופעל( כברירית המחדל או  
off)כבוי(. שים לב: שינויים שמבוצעים במדד הגרעיניות במצב וידאו מתייחסים רק לצילומי הווידאו.

להגדרת מדד הגרעיניות לצילום תמונות, בצע את ההגדרות במצב צילום תמונות. לביצוע הגדרות אלה 
לצילום מרובה, בצע את ההגדרות במצב צילום מרובה.

 מדד גרעיניות

PROTUNE

.Protune לקבלת מידע מורחב על אפשרות זו, עיין בסעיף
שים לב: שינויים שמבוצעים במצב Protune במצב וידאו מתייחסים רק לצילומי הווידאו. להגדרת מדד הגרעיניות 

לצילום תמונות, בצע את ההגדרות במצב צילום תמונות. לביצוע הגדרות אלה לצילום מרובה, בצע את ההגדרות במצב 
צילום מרובה.
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום תמונות

מצב צילום התמונות מכיל שלושה מצבי צילום: צילום בודד, צילום סדרה וצילום לילה.

עצת PRO: בעת צילום וידאו ניתן לצלם בכל רגע נתון גם תמונות בודדות, וזאת על ידי לחיצה על לחצן 
ההפעלה / בחירת המצבים ]   [. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]  [ 

לצורך צילום תמונה אחת לחמש שניות.

מצב צילום                                        תיאור

מצלם תמונה אחת בכל לחיצה.

מצלם רצף של תמונות תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן 
התריס / הבחירה ]  [.

צילום תמונה בודדת עם התאמה אישית של זמן החשיפה עד 30 שניות. 
לזמני החשיפה הזמינים ודוגמאות לשימושים השונים שלהם, עיין בסעיף 

תריס בפרק הגדרת מצבי צילום

תמונה בודדת )הגדרת יצרן(

צילום רציף

צילום לילה
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום תמונות 

צילום תמונה בודדת או צילום לילה

1. בחירת מצב צילום רצוי )צילום בודד או צילום לילה(:
    a.  לחץ מספר פעמים על לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]   [ עד שתגיע למצב צילום תמונות.

    b.   לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]   [ לפתיחת תפריט ההגדרות.
    c.   לחץ מספר פעמים על לחצן התריס / הבחירה ]  [ עד שתגיע למצב הצילום המבוקש

         )צילום בודד או צילום לילה(.
    d.  לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]   [ כדי לסגור את תפריט ההגדרות. 

          האייקון של מצב הצילום שנבחר מופיע בפינה השמאלית העליונה של תצוגת המצב.

2. לחץ על לחצן התריס / הבחירה ]  [. המצלמה תשמיע שני צפצופים ונוריות חיווי המצב של 
המצלמה מהבהבות והמונה המוצג על גבי תצוגת המצב של המצלמה יעלה בפסיעה אחת.

עצת PRO: לצילום לילה חשוב להשתמש בהגדרות תריס נכונות אשר מותאמות למצב. לפרטים עיין 
בפרק תריס, בסעיף הגדרת מצבי צילום.
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום תמונות 

צילום סדרה של תמונות

1. צילום סדרה
    a.  לחץ מספר פעמים על לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]  [ עד שתגיע למצב צילום תמונות.

    b.  לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [ לפתיחת תפריט ההגדרות.
    c.  לחץ מספר פעמים על לחצן התריס / הבחירה ]  [ עד שתגיע למצב הצילום המבוקש.

    d.  לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [ כדי לסגור את תפריט ההגדרות. האייקון של מצב    
          הצילום שנבחר ]   [ מופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך.

2. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התריס / הבחירה ]  [. נוריות חיווי המצב של המצלמה מהבהבות 
והמצלמה תשמיע צפצוף בודד.

3. להפסקת הצילום שחרר את לחצן התריס / הבחירה ]  [. המונה של המצלמה יעלה בפסיעה אחת 
בכל פעם שתצלם תמונה.
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום תמונות 

הגדרת מצבי צילום

מצב צילום התמונות מכיל שלושה מצבי צילום: צילום בודד, צילום רציף וצילום לילה.הבחירה במצב 
צילום מסוים קובעת את הגדרות הצילום המופיעות בהמשך התפריט.

לקבלת הנחיות לשינוי ההגדרות שלהלן, עיין בסעיף ניווט בתפריט ההגדרות.

עצת PRO: לפתיחת תפריט ההגדרות למצב המצלמה הנוכחי, 
לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [.
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום תמונות 

  תריס

מהירות התריס מתייחסת רק לצילומי לילה וצילום דולג זמן והיא קובעת את משך הזמן שהתריס נפתח. 
האפשרויות להגדרה זו הן אוטומטי )עד 2 שניות(, 2, 5, 10, 15, 20 או 30 שניות. הגדרת ברירת המחדל 

היא אוטומטי.

הגדרות                                             דוגמאות

זריחה, שקיעה, שחר, דמדומים, בין ערביים, לילה

שמי לילה )מוארים(

שחר, דמדומים, בין ערביים, תנועה בלילה, גלגל ענק, זיקוקים, ציורי אור

כוכבים, שביל החלב )חושך מוחלט(

אוטו

20 שניות

2 שנ’, 5 שנ’, 10 שנ’

30 שניות
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום תמונות 

מרווחים

 MP מגה פיקסל

הגדרת מרווחים מתייחסת רק לצילום סדרה. המרווחים הזמינים הם 3 )ברירית מחדל(,
 5 או 10 תמונות לשנייה.

מצלמת HERO4 Black מצלמת ברזולוציה של 12MP, 7MP או 5MP. ערכי מגה פיקסל נמוכים 
.microSD -יותר תופסים פחות מקום על גבי כרטיס ה

שים לב: שינויים שמבוצעים בערכי המגה פיקסל במצב צילום תמונות מתייחסים רק לצילום תמונות. לביצוע 
הגדרות אלה לצילום מרובה, בצע את ההגדרות במצב צילום מרו

(FOV) רזולוציית תמונה                                שדה ראיה

שדה הצילום הרחב ביותר. מומלץ לצילום פעילות אתגרית כאשר אתה 
מבקש ללכוד כמה שיותר בתוך הפריים.

שדה צילום בינוני

12MP רחב 
)ברירית מחדל ( 7MP רחב

7MP בינוני 5MP בינוני
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום תמונות 

מדד גרעיניות

PROTUNE

מדד הגרעיניות מאפשר לך לצלם מקום חשוך בעודך נמצא עם המצלמה בסביבה מוארת היטב, כמו 
למשל צילום הסביבה מתוך חלל הרכב. כאשר מדד הגרעיניות מופעל, יופיע הסמל ]    [ על גבי 
 off מופעל( כברירית המחדל או( on תצוגת המצב של המצלמה. אפשרויות ההגדרה למצב זה הן

)כבוי(.

שים לב: שינויים שמבוצעים במדד הגרעיניות במצב צילום תמונה מתייחסים רק לצילומי תמונות. לביצוע 
הגדרות אלה לצילום וידאו, בצע את ההגדרות במצב צילום וידאו.לביצוע הגדרות אלה לצילום מרובה, בצע את 

ההגדרות במצב צילום מרובה.

.Protune לקבלת מידע מורחב על אפשרות זו, עיין בסעיף

שים לב: שינויים שמבוצעים במצב Protune במצב צילום תמונות מתייחסים רק לצילומי תמונה. לביצוע 
הגדרות אלה לצילום וידאו, בצע את ההגדרות במצב צילום וידאו. לביצוע הגדרות אלה לצילום מרובה, בצע 

את ההגדרות במצב צילום מרובה
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום מרובה

מצב צילום מרובה מכיל שלושה מצבי צילום, סדרה, דולג זמן, ולילה דולג זמן

מצב צילום                                        תיאור

צילום של עד 30 תמונות בשנייה. מושלם לצילום רגע משמעותי במהלך 
פעילות ספורטיבית מהירה.

צילום סדרה של תמונות במרווחי זמן וזמני חשיפה מוגדרים מראש. 
השתמש בצילום לילה דולג זמן בסביבה עם תנאי תאורה ירודים, 

כגון בעת צילום שמי הלילה על פני משך זמן. לקבלת דוגמאות לזמני 
החשיפה הזמינים ומתי להשתמש בהם, עיין בפרק תריס, בסעיף הגדרות 

צילום מרובה.

צילום סדרה של תמונות במרווחי זמן שהוגדרו מראש. ניתן להשתמש במצב 
צילום דולג זמן על מנת לצלם תמונות של מגוון סוגי פעילות, כך שניתן יהיה 

לבחור את הצילומים הטובים ביותר בדיעבד

סדרה )ברירת מחדל(

צילום לילה דולג זמן

צילום דולג זמן

עצת PRO: לקבלת זמני חשיפה ארוכים יותר בשעות היום, השתמש בצילום לילה דולג זמן.
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום מרובה

צילום סדרת תמונות

1. בחירת מצב צילום סדרה:
    a.  לחץ מספר פעמים על לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]  [ עד שתגיע למצב צילום מרובה.

    b.  לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [ לפתיחת תפריט ההגדרות.
    c.  לחץ מספר פעמים על לחצן התריס / הבחירה ]  [ עד שתגיע למצב הצילום המבוקש.

    d.  לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [ כדי לסגור את תפריט ההגדרות. האייקון של מצב    
          הצילום שנבחר ]   [ מופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך.

2. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התריס / הבחירה ]  [. נוריות חיווי המצב של המצלמה מהבהבות 
והמצלמה תשמיע מספר צפצופים

עיין בסעיף קצב בפרק זה לעיון באפשרויות הזמינות לצילום תמונות בסדרה.
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום מרובה

 צילום דולג זמן או צילום לילה דולג זמן

1. בחירת מצב צילום מרובה רצוי )דולג זמן או לילה דולג זמן(:
    a.  לחץ מספר פעמים על לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]  [ עד שתגיע למצב צילום מרובה.

    b.  לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [ לפתיחת תפריט ההגדרות.
    c.  לחץ מספר פעמים על לחצן התריס / הבחירה ]  [ עד שתגיע למצב הצילום המבוקש.

         )דולג זמן או לילה דולג זמן(
    d.  לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [ כדי לסגור את תפריט ההגדרות. האייקון של מצב    

          הצילום שנבחר ]   [ מופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך.

2. לחץ על לחצן התריס / הבחירה ]   [. המצלמה תחל בספירה לאחור ונוריות חיווי המצב המצלמה 
מהבהבות בכל פעם שמצולמת תמונה

3. לעצירת הצילום לחץ על לחצן התריס / הבחירה ]  [. נוריות חיווי המצב של המצלמה מהבהבות 
שלוש פעמים והמצלמה תשמיע שלושה צפצופים.

עצת PRO: כאשר המצלמה כבויה ומצב הצילום המהיר מופעל, ניתן להפעיל את המצלמה ולהתחיל 
באופן מיידי בצילום דולג זמן (Time Lapse) או צילום וידאו רק על ידי לחיצה על לחצן התריס / 

הבחירה ]   [. לחץ שוב כדי לעצור את הצילום ולכבות את המצלמה. לפרטים, עיין בסעיף הגדרות.
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום מרובה

הגדרות למצב צילום מרובה

מצב צילום מרובה מכיל שלושה מצבי צילום, סדרה, דולג זמן, ולילה דולג זמן. הבחירה במצב צילום 
מסוים קובעת את הגדרות הצילום המופיעות בהמשך התפריט.

לקבלת הנחיות לשינוי ההגדרות שלהלן, עיין בסעיף ניווט בתפריט ההגדרות.

עצת PRO: לפתיחת תפריט ההגדרות למצב המצלמה הנוכחי, 
לחץ על לחצן ההגדרות / התגיות ]   [.
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום מרובה

הגדרות למצב צילום מרובה

קצב
הגדרת הקצב מתייחסת רק לצילום ברצף. 

ניתן לצלם בקצב שלהלן:
3 תמונות בשנייה
5 תמונות בשנייה

10 תמונות בשנייה
10 תמונות בשתי שניות

10 תמונות בשלוש שניות
30 תמונות בשנייה )ברירת מחדל(

30 תמונות בשתי שניות
30 תמונות בשלוש שניות

עצת PRO: לעיתים קצב צילום של 30 תמונות בשנייה הוא מהיר מדי. נסה לצלם את הסדרה בקצב 
צילום נמוך יותר לקבלת תוצאות טובות יותר.
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כל הזכויות שמורות

  תריס

מהירות התריס מתייחסת רק לצילומי לילה וצילום דולג זמן והיא קובעת את משך הזמן שהתריס נפתח. 
האפשרויות להגדרה זו הן אוטומטי )עד 2 שניות(, 2, 5, 10, 15, 20 או 30 שניות. הגדרת ברירת המחדל 

היא אוטומטי.

הגדרות                                             דוגמאות

זריחה, שקיעה, שחר, דמדומים, בין ערביים, לילה

שמי לילה )מוארים(

שחר, דמדומים, בין ערביים, תנועה בלילה, גלגל ענק, זיקוקים, ציורי אור

כוכבים, שביל החלב )חושך מוחלט(

אוטו

20 שניות

2 שנ’, 5 שנ’, 10 שנ’

30 שניות

מצב צילום מרובה
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כל הזכויות שמורות

מרווחים                                            דוגמאות

גלישה, אופניים או סוגי ספורט אחרים

שקיעה

רחוב הומה

פרויקטים ארוכי טווח, כמו למשל אתר בנייה

0.5 - 2 שניות

5 - 10 שניות

2 שניות

10 - 60 שניות

מצב צילום מרובה

מרווחים

מרווחי הצילום מתייחסים רק לצילום דולג זמן ולצילום לילה דולג זמן. מרווח הצילום קובע את משך זמן 
שחולף בין הצילומים השונים.

מרווחי צילום דולג זמן
מרווחי הצילום הזמינים עבור צילום דולג זמן נעים בין 0.5 שניות )ברירית מחדל( לדקה אחת.

מרווחי צילום לילה דולג זמן
מרווחי הצילום הזמינים עבור צילום לילה דולג זמן נעים בין 4 שניות לדקה אחת. צילום רציף )ברירת 

מחדל( מתאים את מרווחי הזמן למשך החשיפה המוגדר. כך למשל, אם התריס מוגדר למשך חשיפה של 
10 שניות, ומרווח הזמן מוגדר לצילום סדרה, המצלמה שלך תצלם תמונה אחת בכל 10 שניות.
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום מרובה

מצלמת HERO4 Black מצלמת ברזולוציה של 12MP, 7MP או 5MP. ערכי מגה פיקסל נמוכים 
.microSD -יותר תופסים פחות מקום על גבי כרטיס ה

שים לב: שינויים שמבוצעים בערכי המגה פיקסל במצב צילום מרובה מתייחסים רק לצילום תמונות מרובות. לביצוע 
הגדרות אלה לצילום תמונות, בצע את ההגדרות במצב צילום תמונות.

 MP מגה פיקסל

הגדרות                                             תאור

שדה הצילום הרחב ביותר. מומלץ לצילום פעילות אתגרית כאשר אתה 
מבקש ללכוד כמה שיותר בתוך הפריים.

שדה צילום בינוני

12MP רחב 
)ברירית מחדל ( 7MP רחב

7MP בינוני 5MP בינוני
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כל הזכויות שמורות

מצב צילום תמונות 

מדד גרעיניות

PROTUNE

מדד הגרעיניות מאפשר לך לצלם מקום חשוך בעודך נמצא עם המצלמה בסביבה מוארת היטב, כמו 
למשל צילום הסביבה מתוך חלל הרכב. כאשר מדד הגרעיניות מופעל, יופיע הסמל ]    [ על גבי 
 off מופעל( כברירית המחדל או( on תצוגת המצב של המצלמה. אפשרויות ההגדרה למצב זה הן

)כבוי(.

שים לב: שים לב: שינויים שמבוצעים במדד הגרעיניות במצב צילום מרובה מתייחסים רק לצילום תמונות 
מרובות. לביצוע הגדרות אלה לצילום וידאו, בצע את ההגדרות במצב צילום וידאו. לביצוע הגדרות אלה לצילום 

תמונות, בצע את ההגדרות במצב צילום תמונות.

.Protune לקבלת מידע מורחב על אפשרות זו, עיין בסעיף

שים לב: שינויים שמבוצעים במצב Protune במצב צילום תמונות מתייחסים רק לצילומי תמונות מרובות. 
לביצוע הגדרות אלה לצילום וידאו, בצע את ההגדרות במצב צילום וידאו. לביצוע הגדרות אלה לצילום תמונות, 

בצע את ההגדרות במצב צילום תמונות
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כל הזכויות שמורות

הצגת קבצים

תוכל להציג את הקבצים שלך במחשב, בטלוויזיה, בטלפון החכם / מחשב הלוח 
)באמצעות אפליקציית GoPro( או במצלמה שלך באמצעות מסך מגע BacPac )נמכר בנפרד(. 

.BacPac אפשרות ההצגה של הקבצים תופיע רק כאשר המצלמה מחוברת לטלוויזיה או למסך מגע
ניתן גם להציג את הקבצים על ידי הכנסת כרטיס microSD ישירות למכשיר, כגון מחשב או טלוויזיה 

תואמים. בשיטה זו, רזולוציית הצגה של הקבצים תלויה ברזולוציה של המכשיר ויכולתו להציג 
רזולוציה זו.
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כל הזכויות שמורות

הצגת קבצי וידאו ותמונה במחשב

 gopro.com/getstarted קבלת התוצאות הטובות ביותר בעת הצגת הקבצים במחשב, עיין בקישור
על מנת להוריד את תוכנת GoPro העדכנית ביותר. ודא שהמחשב שלך עומד בדרישות המערכת 

המינימליות המפורטות להלן:

Mac                                 Windows 

OS X® 10.8 או מעלה מערכת הפעלה
System

כרטיס גרפי

Windows 7, 8.x

 ™Intel® Core 2 Duo
Intel Quad Core™ i7)

או מעלה מומלץ(

 Open -כרטיס התומך ב
GL1.2 או מעלה

 ™Intel® Dual Core
Intel Quad Core i7)

או מעלה מומלץ(

 Intel Dual כרטיס הכולל
Core Macs או מעלה

CPU
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כל הזכויות שמורות

הצגת קבצים

.gopro.com/support 4, עיין בקישורk לדרישות מערכת מינימליות עבור הצגת קבצים ועריכה
להצגת קבצים במחשב שלך:

.gopro.com/getstarted העדכנית ביותר דרך הקישור GoPro 1. הורד את תוכנת
2. חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה- USB המצורף.

3. העתק את הקבצים למחשב שלך או לכונן חיצוני.
GoPro 4. הצג את הקבצים שלך באמצעות תוכנת

Mac                                 Windows 

1280x768 מסך רזולוציה

כונן קשיח

1280x800

4GB

RPM 5400 כונן פנימי 
 SSD או RPM 7200(
מומלץ( במקרה של כונן 

 USB -חיצוני, השתמש ב
eSATA 3.0 או

4GB

RPM 5400 כונן פנימי )7200 
RPM או SSD מומלץ( במקרה 

של כונן חיצוני, השתמש 
ב- Thunderbolt, FireWire או 

USB 3.0

RAM
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כל הזכויות שמורות

הצגת קבצים

הצגת קבצי וידאו ותמונה בטלוויזיה
הצגת קבצי התמונה והווידאו שלך בטלוויזיית TV/HDTV דורשת שימוש בכבל micro HDMI, או כבל 

מורכב או משולב )כולם נמכרים בנפרד(.
HDMI, composite or combo cable (all sold separately)

להצגת קבצים בטלוויזיה שלך:
1. חבר את המצלמה שלך אל הטלוויזיה באמצעות כבל micro HDMI, או כבל מורכב או משולב.

2. בחר את מקור הקלט של הטלוויזיה שלך אשר מתאים ליציאה שאליו חיברת את הכבל.
3. הפעל את המצלמה.

4. לחץ על לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]  [ ועבור למצב הצגת הקבצים ]   [, ולאחר מכן   
     לחץ על לחצן התריס / הבחירה ]  [ לבחירת המצב.

5. השתמש בלחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]  [ על מנת לדפדף בין הקבצים השונים.
6. השתמש בלחצן התריס / הבחירה ]  [ לבחירת הקבצים.

7. השתמש ב- ]    [ וב- ]   [ על מנת לדפדף קדימה ואחורה בין הקבצים השונים השמורים על   
    גבי כרטיס  הזיכרון שלך.

.1089p תלויה מאוד ברזולוציה של המכשיר, ומאושר להצגת קבצים עד HDMI שים לב: הצגת קבצים באמצעות
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כל הזכויות שמורות

הצגת קבצים

הצגת קבצים בטלפון החכם / במחשב לוח
.GoPro לקבלת פריטם נוספים עיין בפרק אפליקציית .GoPro 1. חבר את המצלמה שלך לאפליקציית

2. השתמש בבקרים השונים של האפליקציה על מנת להציג את הקבצים בטלפון חכם / במחשב לוח.

BACPAC הצגת קבצים תוך שימוש במסך מגע
.LCD Touch BacPac לקבלת פרטים נוספים יש לעיין במדריך ההפעלה של מסך המגע
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כאשר התקשורת האל חוטית מופעלת, יופיע האייקון של התקשורת האל חוטית על מסך המצלמה 
ונוריות החיווי הכחולות יהבהבו לסירוגין.

עצת PRO: אם שכחת את שם המצלמה שלך או את הסיסמה, תוכל לאפס אותם חזרה להגדרות ברירת 
המחדל. כאשר המצלמה מופעלת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [. בחלוף שתי שניות, 
[. בתפריט  לחץ ושחרר את לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]  [. שחרר את לחצן ההגדרות / התגיות ] 

.goprohero בחר באפשרות איפוס. סיסמת ברירת המחדל היא ,Wi-Fi -איפוס הגדרות ה

כל הזכויות שמורות

מצב הגדרות

במצב ההגדרות, ניתן לשנות את ההגדרות המתייחסות לכל מצבי המצלמה. לקבלת הוראות כיצד לשנות 
את ההגדרות, עיין בפרק ניווט בתפריט ההגדרות.

תקשורת אל חוטית

כבוי )ברירת מחדל(

המצלמה מתחברת לאפליקציית GoPro. לקבלת הוראות להתחברות ליישום 
GoPro זה, עיין בפרק התחברות לאפליקציית

המצלמה מתחברת אל השלט )נמכר בנפרד(. לקבלת הוראות לצימוד המכשיר 
לשלט יש לעיין בהוראות ההפעלה של השלט.

WiFi שלט

GoPro אפליקציית

הגדרה                                          תיאור
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כל הזכויות שמורות

מצב הגדרות

מסך מגע

מסך המגע מופיע רק כאשר המצלמה שלך מחוברת למסך מגע BacPac )נמכר בנפרד(. הגדרות אלה 
מאפשרות לך לנהל את מסך BacPac על מנת לחסוך בסוללה

מפעיל או מכבה את מסך המגע כאשר המצלמה פועלת. האפשרויות להגדרה זו 
הן on )מופעל - ברירת מחדל( ו-off )כבוי(.

הפעלה וכיבוי של מסך המגע

הגדרה                                          תיאור

מעמעם את מסך המגע באופן אוטומטי לאחר פרק זמן של חוסר פעילות. המתנה
האפשרויות להגדרה זו הן דקה אחת )ברירת המחדל(, 2 דקות, 3 דקות או לעולם 

לא. על מנת לעמעם את המסך באופן ידני או להפעילו מחדש, לחץ על הלחצן 
מסך מגע המתנה / הפעלה מחדש ]  [.

מאפשר לך להשתמש במחוות שונות על מנת לנעול או לשחרר את מסך המגע. 
האפשרויות להגדרה זו הן off )כבוי( ו- on )מופעל - ברירת מחדל(. הפעל 

הגדרה זו על מנת למנוע הפעלה מקרית של מסך המגע. כאשר הגדרה זו 
מופעלת, לחץ על תצוגת המגע למשך שתי שניות על מנת לנעול אותו. כדי לבטל 

את נעילת מסך המגע, החלק עם האצבע כלפי מטה והחזק

נעילה

קובע את דרגת הבהירות של מסך המגע. האפשרויות להגדרה זו הן בהירות גבוהה 
)ברירת המחדל(, בהירות בינונית ובהירות נמוכה.

בהירות
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כל הזכויות שמורות

מצב הגדרות

כיוון תמונה

הגדרות ברירת מחדל

בעת הרכבת המצלמה שלך במהופך, ייתכן שתצטרך לסובב את הקבצים בזמן העריכה. הגדרה זו מבטלת 
את הצורך להפוך את קטעי הווידאו או התמונות שלך לאחר הצילום.

ניתן לבחור את מצב הצילום אשר יופיע כברירית המחדל בעת הפעלת המצלמה. האפשרויות הן וידאו, 
וידאו + תמונה, וידאו בלולאה, צילום יחיד, רציף, לילה, סדרה, דולג זמן, ולילה דולג זמן.

הגדרה                                          תיאור

Up IBההנחה היא שהמצלמה ממוקמת תמיד כאשר צדה העליון פונה כלפי מעלה

ההנחה היא שהמצלמה ממוקמת תמיד כאשר צדה העליון פונה כלפי מטה. Down m
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כל הזכויות שמורות

צילום מהיר

 Time) במצב הצילום המהיר ניתן להפעיל את המצלמה ולהתחיל באופן מיידי בצילום דולג זמן
Lapse) או צילום וידאו. האפשרויות להגדרה זו הן on )מופעל( ו- off )כבוי - ברירת מחדל(.

.GoPro שים לב: מצב הצילום המהיר מנוטרל כאשר המצלמה מחוברת לשלט הרחוק או לאפליקציית

לצילום וידאו באמצעות מצב הצילום המהיר:
כאשר המצלמה כבויה, לחץ על לחצן התריס / הבחירה ]  [ ושחרר אותו. המצלמה תופעל באופן 

מיידי ותתחיל בצילום וידאו.
לצילום דולג זמן באמצעות מצב הצילום המהיר:

כאשר המצלמה מופעלת, לחץ על לחצן התריס / הבחירה ]  [ והחזק אותו לחוץ. המצלמה תופעל 
באופן מיידי ותתחיל בצילום דולג זמן.

הפסקת הצילום:
לחץ על לחצן התריס / הבחירה ]  [  ושחרר אותו כדי לעצור את הצילום ולכבות את המצלמה.

מצב הגדרות
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כל הזכויות שמורות

נוריות החיווי

צפצופים

פורמט וידאו

הגדרה זו קובעת אילו נוריות חיווי )אדומות( להפעיל. האפשרויות להגדרה זו הן 4 )עליונה, תחתונה, 
קדמית, אחורית(, 2 )קדמית ואחורית(, או off )אף לא אחת(. הגדרת ברירת המחדל היא 4.

שים לב: נורית החיווי של התקשורת האל חוטית )כחולה( פועלת תמיד, אלא אם כן תבחר באפשרות off )כבוי( להגדרה זו.

ניתן להגדיר את עוצמת הקול לחיווי הקולי החל מ- 100% )ברירת המחדל(, 70% או off )כבוי(.

הגדרת פורמט הווידאו קובעת את מספר הפריימים לשנייה בעת ההקלטה ובעת הצגת הקבצים
.HDTV / בטלוויזיה

מצב הגדרות

הגדרה                                          תיאור

לצפייה בקבצי וידאו בצפון אמריקהNTSC )ברירת המחדל(

לצפייה בקבצי וידאו בטלוויזיית PAL TV/HDTV )מרבית מסכי הטלוויזיה 
מחוץ לצפון אמריקה(

PAL
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כל הזכויות שמורות

OSD תצוגה על המסך

כיבוי אוטומטי

תאריך / שעה

הגדרת ה- OSD )תצוגה על המסך( קובעת האם אייקון ההקלטה והמידע על הקובץ יוצגו על גבי 
המסך בעת הצגת הקבצים. האפשרויות להגדרה זו הן on )מופעל - ברירת מחדל( ו-off )כבוי(.

שים לב: כאשר הגדרה זו מופעלת ואתה מציג את הקבצים במצלמה באמצעות מסך מגע BacPac )נמכר בנפרד(, 
תוכל להקיש על מסך המגע על מנת להציג או להסתיר את המידע על הקובץ.

ניתן להגדיר למצלמה כיבוי אוטומטי בחלוף פרק זמן מסוים )דקה אחת עד 5 דקות( שבמהלכו אין 
הקלטה של קבצי וידאו או צילום של תמונות, ולא נלחץ לחצן כלשהו במצלמה. תוכל גם להגדיר את 

המצלמה כך שהיא לא תבצע כיבוי אוטומטי לעולם )ברירת המחדל(.

התאריך והשעה במצלמה מוגדרים באופן אוטומטי בעת חיבור המצלמה לתוכנת GoPro או
לאפליקציית GoPro. הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר את התאריך והשעה באופן ידני. 

לאחר הוצאת הסוללה מתוך המצלמה לפרק זמן ממושך, עליך לאפס את התאריך והשעה 
)באופן אוטומטי או באופן ידני(.

מצב הגדרות
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כל הזכויות שמורות

מחיקה

איפוס מצלמה

הגדרה זו מאפשרת לך למחוק את הקובץ האחרון, או למחוק את כל הקבצים ולפרמט את כרטיס 
הזיכרון. מחיקת כל הקבצים שימושית לאחר העברת כל הקבצים למחשב ולצורך פינוי מקום בכרטיס 

הזיכרון שלך לתוכן חדש. נורית החיווי תהבהב עד להשלמת הפעולה.

שים לב: אם תבחר באפשרות מחק הכל / פרמט, כרטיס הזיכרון יפורמט, וכל הקבצים בכרטיס יימחקו.

אפשרות זו מוחקת את כל הגדרות שנשמרו בעבר ומחזיר אותם לערכי ברירת המחדל שלהם. אפשרות 
זו אינה מאפסת את התאריך / השעה או את שם המשתמש של המצלמה והסיסמא לרשת האל 

חוטית.

שים לב: אם המצלמה שלך אינה מגיבה, אולם אינך רוצה לאבד את כל ההגדרות שלך, לחץ על לחצן ההפעלה / ההגדרות 
והחזק אותו לחוץ למשך 8 שניות.

מצב הגדרות
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כל הזכויות שמורות

אפליקציית GoPro מאפשרת לך לשלוט במצלמה מרחוק באמצעות טלפון חכם או מחשב לוח. 
ההגדרות כוללות שליטה מלאה במצלמה, תצוגה מקדימה בלייב, הצגה ושיתוף של תוכן, וגם עדכוני 

תוכנה של המצלמה.

GOPRO לאפליקציית HERO4 BLACK -חיבור מצלמת ה
1. הורד את אפליקציית GoPro לטלפון החכם או למחשב הלוח שלך מתוך חנות

.Google Play או Apple App Store     
2. פתח את האפליקציה.

3. כאשר האפליקציה מפסיקה את החיפוש, גע באפשרות Connect Your Camera )חיבור 
    המצלמה שלך(.

4. פעל על פי הנחיות האפליקציה שעל המסך כדי לחבר את המצלמה שלך לאפליקציה. סיסמת 
.goprohero ברירת המחדל של המצלמה שלך היא    

עצת PRO: אם המצלמה פועלת ומוכנה לצילום קטעי וידאו או תמונות, ניתן ללחוץ על לחצן ההגדרות 
/ התגיות ]  [ ולהחזיק אותו לחוץ למשך שתי שניות, על מנת להפעיל או לכבות את התקשורת האל 

חוטית. ניתן לעשות זאת גם כאשר המצלמה כבויה.

GoPro התחברות לאפליקציית
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כל הזכויות שמורות

להצגת קטעי הווידאו והתמונות שלך במחשב, אתה צריך קודם כל להעביר את הקבצים הללו אל 
המחשב שלך.

להעברת הקבצים אל המחשב
.gopro.com/getstarted העדכנית ביותר דרך הקישור GoPro 1. הורד והתקן את תוכנת

2. חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה- USB המצורף.

עצת PRO: ניתן גם להעביר קבצים למחשב באמצעות קורא כרטיסים )נמכר בנפרד(. חבר את קורא 
הכרטיסים למחשב שלך והכנס כרטיס microSD לתוך הקורא. לאחר מכן תוכל להעביר את הקבצים 

למחשב שלך או למחוק קבצים נבחרים על גבי הכרטיס.

העברת קבצים למחשב
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כל הזכויות שמורות

PROTUNE   יתרונות
- Protune משחרר את מלוא הפוטנציאל של המצלמה, לקבלת איכות מדהימה של תמונות וקטעי 

   וידאו באיכות קולנועית, ותמונות באיכות המותאמת במיוחד להפקות מקצועיות.
- Protune מאפשר ליוצרי התוכן יותר גמישות ויעילות עבודה רבה יותר מאשר אי פעם בעבר.

- Protune מותאם לכל כלי העבודה המקצועיים לתיקון צבע, תוכנת GoPro ותוכנות נוספות לעריכה 
   מקצועית של וידאו ותמונות.

- Protune מאפשר שליטה ידנית של באיזון הלובן, הצבע, הגבלת ISO, חדות ופיצוי על ערך  
   החשיפה, לקבלת שליטה מלאה והתאמה אישית של קטעי הווידאו והתמונות שלך.

שים לב: שינויים שמבוצעים במצב Protune מתייחסים אך ורק למצב הצילום שבו הם מבוצעים. לביצוע הגדרות אלה 
לצילום וידאו, בצע את ההגדרות במצב צילום וידאו. לביצוע הגדרות אלה לצילום תמונות, בצע את ההגדרות במצב צילום 

תמונות. לביצוע הגדרות אלה לצילום מרובה, בצע את ההגדרות במצב צילום מרובה.

 Protune כבוי(. כאשר מצב( off כברירית המחדל או )מופעל( on אפשרויות ההגדרה למצב זה הן
מופעל, יופיע הסמל ] PT [ על גבי תצוגת המצב של המצלמה. Protune זמין עבור כל רזולוציות 

הווידאו והתמונות.

Protune

PROTUNE
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כל הזכויות שמורות

Protune

איזון לבן

איזון לובן מתאים את גוון הצבע הכללי של קטעי הווידאו והתמונות.

הגדרה                                          תיאור

התאמה אוטומטית של גוון הצבע בהתבסס על תנאי הסביבהאוטו )ברירת מחדל(

אור חם )אור זוהר או זריחה / שקיעה(

אור קריר )תאורת ניאון או אור יום ממוצע(

אור קר )עננות(

מיטוב צבע בסטנדרטים תעשייתיים

3000K

5500K

6500K

מקומי

עצת PRO: בחירה באפשרות “מקומי” יוצר קובץ נתונים בעיבוד מינימאלי, כפי שהוא מתקבל ישירות 
מן החיישן, ומאפשר לבצע התאמה מדויקת לאחר מכן בשלבי הפוסט פרודקשן. צילום וידאו עם 

אפשרות זו מנצל את מלוא היתרונות והיכולות של החיישן.
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Protune

צבע

מצב זה מאפשר לך להתאים את פרופיל הצבע של קטעי הווידאו או התמונות שלך.

הגדרות צבע                                פרופיל הצבע הסופי

מספק פרופיל עם תיקון צבע GoPro )אותו גוון צבע מדהים המתקבל צבע GoPro )ברירת המחדל(
כאשר אפשרות ה- Protune אינה מופעלת(.

מספק פרופיל צבע ניטראלי שניתן לתיקון לקבלת התאמה טובה יותר לקבצים 
שצולמו עם ציוד אחר, מציע גמישות רבה יותר בתהליך הפוסט פרודקשן. 

העקומה הארוכה מאפשרת למצב “שטוח” ללכוד יותר פרטים רבים יותר בצללים 
ובהארות

שטוח
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Protune

IHS ISO הגבלת

מצב הגבלת ISO מתאים את הרגישות של המצלמה בתנאי תאורה ירודים, ויוצר איזון בין הבהירות 
לבין הרעש שנוצר בתמונה. רעש בתמונה מתייחס למידה של הגרעיניות בתמונה.

ISO לווידאו עם הגבלת Protune

הגדרת                                        מצב תאורה / איכות התוצאה

וידאו מואר בתנאי תאורה ירודים, רעש מרובה בתמונה6400 )ברירת המחדל(

וידאו מואר יחסית בתנאי תאורה ירודים, רעש בינוני בתמונה

וידאו חשוך בתנאי תאורה ירודים, רעש מופחת בתמונה

1600

400
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Protune

ISO לתמונות עם הגבלת Protune

החדות שולטת בחדות של קטעי הווידאו או התמונות שלך

חדות

הגדרת מצב תאורה                     איכות התוצאה

חדות                                           איכות התוצאה

800 )ברירת המחדל(

גבוהה )ברירת המחדל(

תמונה חשוכה בתנאי תאורה ירודים מאוד, רעש מרובה בתמונה

וידאו או תמונה אולטרה חדים

תמונה חשוכה בתנאי תאורה ירודים, רעש בינוני בתמונה

וידאו או תמונה חדים יחסית

תמונה מוארת בצילום בתאורת יום בחוץ, רעש מועט בתמונה

תמונה מוארת בצילום בתאורת פנים, רעש זניח בתמונה

וידאו או תמונה רכים

400

בינונית

100

200

נמוכה
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כל הזכויות שמורות

Protune

(EV COMP) פיצוי על ערך החשיפה

איפוס

הגדרות

פיצוי על ערך החשיפה משפיע על הבהירות של הווידאו או התמונות שלך. התאמתה של הגדרה זו 
יכולה לשפר את איכות תמונה בעת צילום בתנאי תאורה עם ניגודיות גבוהה

אפשרות זו מוחקת את כל הגדרות של מצב Protune, ומחזיר אותם לערכי ברירת המחדל שלהם.

עצת PRO: פיצוי על ערך החשיפה מתאים את הבהירות בתוך מגבלות ה- ISO הקיימות. אם הבהירות 
כבר הגיעה למגבלת ה- ISO בסביבה עם תנאי תאורה ירודים, לא תהיה כל השפעה להגדלת הפיצוי 

על ערך החשיפה.

2.0-   1.5-   1.0-    0.5-   0   )ברירת המחדל(    0.5+   1.0+    1.5+   2.0+
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מיטוב אורך חיי הסוללה

אייקון הסוללה במסך המצלמה מהבהב כאשר הסוללה יורדת מתחת ל 10%-. אם הסוללה מגיעה 
ל- 0% בזמן הקלטה, המצלמה שומרת את הקובץ ומכבה עצמה.

למיטוב אורך חיי הסוללה, מומלץ לסגור את אפליקציית GoPro. למיטוב אורך חיי הסוללה בעת 
צילום פעילויות ארוכות טווח בעוד המצלמה מחוברת למסך מגע BacPac )נמכר בנפרד(, כבה ונתק 

את מסך ה- BacPac מהמצלמה. טמפרטורות קור קיצוניות יכולות להקטין את אורך חיי הסוללה. 
למיטוב אורך חיי הסוללה בתנאי קור, מקם את המצלמה במקום חם לפני השימוש. צילום במהירות 

גבוהה של פריימים לשנייה והגדלת הרזולוציה מגביר את צריכת חשמל של הסוללה.

עצת PRO: צילום מהיר עוזר למטה את אורך חיי הסוללה. לפרטים, עיין בהגדרת מצב צילום מהיר 
.(QuikCapture)

סוללה
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בעת השימוש במטען USB אוטומטי או מטען קיר של GoPro , הסוללה נטענת ל- 80% תוך כשעה, 
ומגיעה לטעינה של 100% תוך שעתיים לערך.

ניתן להטעין את הסוללה גם בעזרת מטען הסוללות הכפול, בעזרתו ניתן להטעין את הסוללה גם כשהיא 
נמצאת מחוץ למצלמה )נמכר בנפרד(.

שימוש במכשיר לפני טעינה מלאה של הסוללה אינו גורם נזק למצלמה או לסוללה. סוללות נוספות 
.gopro.com ואביזרי טעינה נוספים ניתן להזמין דרך האתר

סוללה
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הוצאת הסוללה מתוך המצלמה
סוללת HERO4 Black תוכננה לשבת בצורה הדוקה בתוך בית הסוללה למיטוב האמינות של הסוללה 

במהלך פעילויות עתירות זעזועים.
להוצאת הסוללה:

1. פתח את מכסה בית הסוללה על ידי הנחת האגודל בשקע המיועד לכך במכסה
    )בחלק התחתון של המצלמה(. החלק את מכסה בית הסוללה שמאלה ופתח את המכסה.

2. אחוז בלשונית המשיכה של הסוללה והוצא את הסוללה מתוך המצלמה.

סוללה
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טיפול ואחסנה של הסוללה
המצלמה מכילה רכיבים רגישים, וביניהם גם הסוללה. הימנע מחשיפת המצלמה והסוללה לטמפרטורות 

חום או קור קיצוניות. תנאי טמפרטורה נמוכים או גבוהים מדי עלולים לקצר באופן זמני את אורך 
חיי הסוללה או לגרום למצלמה שלא לפעול כראוי לפרק זמן מסוים. יש להימנע משינויים קיצוניים 
בטמפרטורה או בלחות בעת השימוש במצלמה, כמו גם להימנע מהצטברות אדים על גבי או בתוך 

המצלמה. מארז המצלמה מגן על המצלמה ועל הסוללה מנזקי מים. לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק על 
מארז המצלמה. אין להפעיל את המצלמה כאשר היא רטובה. אם המצלמה שלך נרטבה כאשר היא 

פועלת, כבה אותה והוצא את הסוללה באופן מיידי. אפשר למצלמה להתייבש היטב לפני שתשתמש בה 
שוב. אל תייבש את המצלמה או סוללה עם מקור חום חיצוני כגון תנור מיקרוגל או מייבש שיער. נזקים 

למצלמה או לסוללה שנגרמו כתוצאה ממגע עם נוזלים אינו מכוסה במסגרת האחריות.
אין לאחסן הסוללה יחד עם חפצי מתכת, כגון מטבעות, מפתחות או שרשרות. במידה ומסופי הסוללה 

באים במגע עם חפצי מתכת, הדבר עלול לגרום לשריפה.

סוללה
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השלכת הסוללה
רוב סוללות הליתיום-יון הנטענות מסווגות כפסולת שאינה מסוכנת והן בטוחות לסילוק במסגרת הפסולת 

העירונית הרגילה. ביישובים רבים תקנות אשר מחייבות את המחזור של הסוללה. חשוב לבדוק מהן 
התקנות המקומיות באזור מגוריך על מנת לוודא שניתן להשליך את הסוללות הנטענות באשפה הרגילה. 

להשלכה בטוחה של סוללות ליתיום-יון, חשוב להגן על המסופים מחשיפה למתכות אחרות בעזרת 
אריזה, מיסוך או סרט בידוד, כך שהן לא תוכלנה לגרום לשריפה בזמן ההובלה.

סוללות ליתיום-יון, לעומת זאת, מכילות חומרים הניתנים למחזור המסגרת התקנות למחזור סוללות 
נטענות בתאגידי המחזור השונים (RBRC). אנו ממליצים להיכנס לאתר call2recycle.org או 

להתקשר למספר BATTERY-1-800 בצפון אמריקה על מנת לקבל מידע על מקום המחזור הקרוב.
לעולם אין להשליך את הסוללה אל תוך מקור אש משום שהיא עלולה להתפוצץ.

                   אזהרה: אין להפיל, לפרק, לפתוח, למעוך, לכופף, לעוות, לנקב, לגרוס, להכניס למיקרוגל,   
                  לשרוף  או לצבוע את המצלמה. אל תכניסו חפצים זרים לתוך פתח הסוללה במצלמה. אין 

להשתמש במצלמה או בסוללה כאשר הן פגומות -לדוגמא, כאשר התקלה בהן סדק, נקב או נזקים 
ממים. פירוק או ניקוב הסוללה עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

סוללה
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microSD הודעות כרטיס

עצת PRO: פרמט את כרטיס ה- microSD שלך על בסיס קבוע על מנת להבטיח
שהכרטיס נשאר במצב טוב.

הודעות חשובות

)SD אין כרטיס( NO SD

FULL )מלא(

SD שגיאה בכרטיס( SD ERR

 microSD, microSDHC לא הוכנס כרטיס. המצלמה דורשת כרטיס

או microSDXC )נמכרים בנפרד( כדי לצלם קטעי וידאו ותמונות.

כרטיס מלא. מחק קבצים או הכנס כרטיס חדש.

כרטיס מלא. מחק קבצים או הכנס כרטיס חדש.
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כל הזכויות שמורות

אייקון תיקון קבצים

אייקון הטמפרטורה

אם אתה רואה את האייקון של תיקון קבצים על מסך המצב של המצלמה, קובץ הווידאו 
האחרון שלך נפגם במהלך הקלטה. לחץ על מקש כלשהו כדי לתקן את הקובץ.

אייקון הטמפרטורה מופיע על מסך מצב המצלמה כאשר המצלמה חמה מדי וצריכה 
להתקרר. פשוט הנח לה להתקרר לפני שתנסה להשתמש בה שוב. המצלמה נועדה לזהות 

מצבים של התחממות יתר, והוא תוכננה להגיב בהתאם.

הודעות חשובות
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כל הזכויות שמורות

הרכבת מארז המצלמה

לניתוק המצלמה מן המארז שלה:
1. הרם את החלק הקדמי של התפס על מנת לשחרר אותו ממארז המצלמה.

2. סובב את התפס לאחור ומשוך אותו כדי לשחרר את הדלתית האחורית.
3. משוך ופתח את הדלתית האחורית של המארז והסר את המצלמה.

מארז המצלמה

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit
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כל הזכויות שמורות

לחיבור המצלמה אל המארז שלה:
1. פתח את המארז והכנס את המצלמה למקומה.

2. ודא שהאטם סביב הדלתית האחורית נקי מכל פסולת.
3. סגור את הדלתית האחורית של המארז ולחץ מעט כדי להבטיח אטימה טובה.

4. סובב את הזרוע הצירית לאחור וחבר את שפת התפס אל החלק העליון המחורץ של הדלתית  
     האחורית במארז.

5. דחוף את התפס כלפי מטה שהוא יינעל במקומו.

                 אזהרה: הקפד תמיד לשים את המצלמה בתוך המארז שלה בעת שימוש במצלמה בתוך או      
                 בסמיכות למים. שמור שלא להרטיב את המצלמה או הסוללה שלה.

מארז המצלמה

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit
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כל הזכויות שמורות

מצלמת ה- HERO4 Black שלך מגיעה עם שתי דלתיות אחוריות: דלתית רגילה ודלתית שלד אחורית. 

הדלתית הרגילה הופכת את המארז של המצלמה למארז העמיד במים 
עד לעומק של 40 מטרים )131 רגל(. השתמש בדלתית זו על מנת להגן על 

המצלמה ממים, לכלוך, חול ומפגעים סביבתיים אחרים. 

דלתית השלד האחורית )עינה עמידה למים( מספקת איכות צליל טובה יותר על 
ידי העברת קול טובה יותר למיקרופון של המצלמה. היא תורמת להפחתת רעשי 

רוח במהירויות של עד 160 קמ”ש )100 מייל לשעה( כאשר המצלמה מחוברת 
לקסדה, אופנוע, אופניים וכלי רכב אחרים הנעים במהירות. השתמש בדלתית 

השלד רק כאשר אין חשש לנזקים כתוצאה מחשיפה לחול, לכלוך / אבק ומים. 
דלתית אחורית זו מומלצת גם לשימוש בתוך כלי רכב.

עצת PRO: מרח תכשיר Rain-X® או תכשיר אחר על עדשת המארז על מנת למנוע היווצרות כתמי 
מים בעת השימוש במצלמה בתנאי גשם או בתוך מים.

מארז המצלמה
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כל הזכויות שמורות

החלפת דלתית אחורית
תוכל להחליף את הדלתית האחורית במצלמת ה- HERO4 Black שלך על מנת להתאים את המצלמה 

לסוגי הפעילות ומצבי הצילום השונים.

להחלפת הדלתית האחורית:
1. פתח את המארז כך שהדלתית האחורית תלויה כלפי מטה.

2. משוך בעדינות את הדלתית האחורית כלפי מטה, עד שהיא משתחררת מן המארז הראשי.
3. הצמד את הדלתית החדשה ויישר אותה בקו הציר.

4. דחוף את הדלתית בעדינות כלפי מעלה עד שהיא ננעלת במקומה.

מארז המצלמה

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit

www.daa.co.il



כל הזכויות שמורות

מניעת נזקי מים למצלמה
אטם הגומי של המארז מהווה חיץ עמיד למים שמגן על מצלמת ה- HERO4 Black שלך בתנאי 

סביבה רטובים ומתחת לפני המים.
שמור על אטם הגומי של מארז המצלמה נקי. שיערה בודדת  או גרגר חול יכולים לגרום לדליפה ולגרום 

נזק למצלמה שלך.
לאחר כל שימוש במים מלוחים, יש לשטוף את החלק החיצוני של מארז המצלמה במים שאינם מלוחים 
ולייבש אותו היטב. התעלמות מהנחיה זו עלול לגרום בסופו של דבר לקורוזיה בסיכת הציר ולהצטברות 

מלח באטם, ואלה עלולים לגרום לנזקים.
לניקוי האטם יש לשטוף אותו במי שתייה ולנער אותו היטב לייבוש )ייבוש במטלית עלול לגרום למוך 

המטלית להצטבר על גבי האטם(. השב את האטם למקומו בתוך החריצים בדלתית האחורית של מארז 
המצלמה.

                 אזהרה: התעלמות מן ההנחיות שפורטו לעיל בכל פעם שאתה משתמש במצלמת
                 ה-  GoPro  שלך עלול לגרום לדליפות שעלולות לגרום נזקים למצלמה שלך. מים יפגעו 
הן במצלמה והן בסוללה, דבר אשר עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה. האחריות אינה מכסה נזקי מים 

כתוצאה משימוש לא נכון.

מארז המצלמה
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כל הזכויות שמורות

חיבור המצלמה אל המחברים
לחיבור מצלמת ה- HERO4 Black שלך אל המחבר, עליך להשתמש באבזם שחרור מהיר, במברג 

אצבע או בתוכנה, בהתאם לסוג המחבר שבו אתה משתמש. לקבלת מידע נוסף כנס לקישור
.gopro.com/support

מברג אצבע

שימוש במחברים

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit

מחבר מעוגל נדבקמארז מכלול
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כל הזכויות שמורות

שימוש במחברים

מחבר שטוח נדבק אבזם שחרור מהיר

שימוש במחבר מעוגל או שטוח להדבקה
המחבר המעוגל או השטוח להדבקה מאפשרים חיבור מהיר של המצלמה אל משטחים קמורים 

ושטוחים של קסדות, כלי רכב וציוד אחר. באמצעות אבזם השחרור המהיר, ניתן לשחרר את מארז 
המצלמה מן המחבר המעוגל והשטוח בלחיצת כפתור
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כל הזכויות שמורות

שימוש במחברים

הנחיות לחיבור המחבר
בעת השימוש במחברים פעל על פי ההנחיות שלהלן:

-  הצמד את המחברים תתבצע לפחות 24 שעות לפני השימוש. נדרשות 72 שעות להדבקה מלאה.
-  הצמדת המחברים תתבצע על גבי משטחים חלקים בלבד. משטחים מחוררים או מחוספסים לא 

    יאפשרו היצמדות מלאה של המחבר אל המשטח. בעת חיבור המחבר, לחץ אותו בחוזקה למקומו על 
    מנת לאפשר היצמדות מלאה אל כל פני השטח.

-  הצמדת המחברים תתבצע על גבי משטחים נקיים בלבד. שעווה, שומן, לכלוך או פסולת אחרת עלולים 
    לפגום בהיצמדות המחבר אל המשטח, שתוצאתה חיבור רופף וחשש לאבדן המצלמה במקרה של 

    התנתקות החיבור.
-  הצמדת המחברים תתבצע בטמפרטורת החדר בלבד. הדבק של המחברים אינו נקשר כראוי כאשר 
    הוא מיושם בסביבות קרות או לחות מדי על גבי משטחים קרים או לחים מדי, או כאשר פני השטח 

.gopro.com / support אינם בטמפרטורת החדר. לקבלת מידע נוסף על המחברים, כנס אל    

                 אזהרה: כאשר אתה משתמש במצלמה שלך עם קסדת או רצועת  GoPro, השתמש תמיד     
                בקסדה העומדת בתקן הבטיחות המתאים. בחר בקסדה המתאימה לסוג הפעילות הספורטיבית  
או הפעילות האתגרית הספציפית, ודא את תקינותה של הקסדה ואת מידת ההתאמה שלה למידת הראש 
שלך. בדוק את הקסדה שלך כדי לוודא שהיא במצב טוב ועקוב אחר ההוראות של יצרן הקסדה בהתייחס 

לשימוש הבטוח בקסדה. יש להחליף כל קסדה שספגה חבטה משמעותית. אין קסדה אשר יכולה להגן 
לחלוטין מפני פגיעה בסוגי תאונות מסוימות.
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כל הזכויות שמורות

שימוש במחברים

פין נעילה
אם אתה משתמש במצלמת ה- HERO4 Black שלך לפעילות ספורטיבית אתגרית, כגון גלישה או סקי, 

אשר במהלכה המצלמה חשופה לזעזועים משמעותיים, השתמש בפין הנעילה על מנת לנעול ולאבטח 
את אבזם השחרור המהיר למקומו. פין הנעילה מסייע למנוע את השתחררות המארז בשוגג מן המתאם.

חיבור פין הנעילה:
1. השחל את הטבעת העגולה על גבי בורג הפרפר. הטבעת העגולה משמשת כרצועת אבטחה למניעת  

    הנפילה או האבדן של פין הנעילה.
2. החלק את אבזם השחרור המהיר על גבי המתאם עד שיינעל במקומו.

3. הכנס את החלק בצורת U של פין הנעילה אל תוך החלל בצורת U שעל גבי אבזם השחרור המהיר.

                 אזהרה: כדי למנוע פגיעה במקרה של תאונה, אין להשתמש בפין הנעילה או הרצועה בעת    
                 שימוש במתאם על גבי קסדה או ציוד מגן אישי אחר.

www.daa.co.il



כל הזכויות שמורות

(FAQ) שאלות נפוצות

מצלמת ה- GoPro שלי אינה פועלת
ודא שמצלמת ה- GoPro שלך טעונה. כדי להטעין את המצלמה שלך, להשתמש בכבל ה- USB הכלול 

.GoPro ובמחשב. ניתן גם להשתמש במטען קיר או מטען אוטומטי של
מצלמת ה- GoPro שלי אינה מגיבה כאשר אני לוחץ על לחצן כלשהו

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ] [ למשך שמונה שניות על מנת לאתחל את 
המצלמה. אתחול זה שומר את כל התוכן וההגדרות שלך, ומכבה את המצלמה שלך.

הקבצים שלי מוצגים בצורה מקוטעת
תצוגה מקוטעת היא בדרך כלל לא בעיה עם הקובץ. אם הסרט של קופץ, הסיבה לכך יכולה להיות אחד 

מן המצבים המפורטים להלן:
-  שימוש בנגן וידאו שאינו מתאים. לא כל נגני הווידאו תומכים בקידוד H.264. לקבלת התוצאות 

    הטובות ביותר, השתמש בתוכנת GoPro העדכנית ביותר, התוכנה זמינה בחינם בקישור 
.gopro.com/getstarted    

-  המחשב שלך אינו עומד בדרישות המינימום להפעלת קבצי HD. ככל שהרזולוציה של הקובץ ומספר   
    הפריימים לשנייה גבוהים יותר כך המחשב שלך עובד קשה יותר להצגת התוכן המבוקש. ודא 

    שהמחשב שלך עומד בדרישות המינימליות המופיעות בפרק מצב הצגת קבצים.
-  הצגה של קבצי וידאו ב- HD בקצב סיביות גבוה דרך חיבור USB ברוחב הפס נמוך. העבר את הקובץ 

    למחשב על מנת להציג אותו.
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כל הזכויות שמורות

(FAQ) שאלות נפוצות

 Protune -720 כאשר אופציית הp30-אם המחשב שלך אינו עומד בדרישות המינימום, צלם ב
מבוטלת, וודא שכל התוכנות האחרות במחשב שלך סגורות.

שכחתי את שם המצלמה ו / או הסיסמא של המצלמה
כאשר המצלמה מופעלת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההגדרות / התגיות ]  [. בחלוף שתי שניות, 

לחץ ושחרר את לחצן ההפעלה / בחירת המצבים ]  [. שחרר את לחצן ההגדרות / התגיות ]  [. 
בתפריט איפוס הגדרות ה- Wi-Fi, בחר באפשרות איפוס. שם המצלמה מאופס, וסיסמת ברירת המחדל 

.goprohero של המצלמה שלך היא
אני רוצה לאפס את ההגדרות של מצלמת ה- GoPro שלי בחזרה להגדרות ברירת המחדל

במצב הגדרות, בחר באפשרות אפס מצלמה. אפשרות זו אינה מאפסת את התאריך / השעה או את שם 
המשתמש של המצלמה והסיסמא לרשת האל חוטית.

כיביתי את מצלמת ה- GoPro שלי, אולם נורית החיווי הכחולה עדיין מהבהבת
נורית החיווי הכחולה מצביעה על כך שהתקשורת האל חוטית פועלת. כאשר המצלמה שלך כבויה, 

לחץ על לחצן הגדרות / התגיות ]  [ והחזק אותו למשך ארבע שניות כדי לכבות את התקשורת האל 
חוטית. מצא את התשובות לשאלות הנפוצות ביותר וצור קשר עם תמיכת הלקוחות 

.gopro.com/support בקישור
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כל הזכויות שמורות

תמיכה

GoPro מחויבת לספק את השירות הטוב ביותר. כדי להגיע לתמיכת הלקוחות של GoPro, כנס לקישור 
.gopro.com/support

סימנים מסחריים
 ,GoPro Be a Hero , BacPac, Protune, SuperView סמליל , GoPro סמליל ,GoPro, HERO

 .GoPro, Inc הינם סימנים מסחריים רשומים של חברת .Wear It. Mount It. Love It כמו גם
בארה”ב ובעולם כולו. שמות וסימנים מסחריים אחרים הם רכושם הבלעדי של בעליהם החוקיים.

מידע תקינה
כדי לראות את הרשימה המלאה של אישורי התקינה בכל המדינות, עיין בחוברת המידע על המוצר 

+ובמדריך הבטיחות המצורפים למצלמה שלך.
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