MANUAL DE UTILIZARE

Pentru a descarca acest manual intr-o alta limba, mergeti
la gopro.com/support.
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/ Notiuni de baza

/ Notiuni de baza

Lumina de stare (rosie)
Buton Declansare/Selectie [
Lumina Wi-Fi (albastra)
Ecran starre
Buton Pornire/Mod [
]
Port micro HDMI
(cablu neinclus)
6

Slot card microSD
] (cardul neinclus)
Port mini-USB
(suporta cablu compozit
A/C / microfon cu mufa
jack 3.5mm, neincluse)
Alerta audio

Microfon
Port HERO
Ecran tactil
Buton Pornire/Oprire ecran
tactil [
]
Buton Setari
[
]
Capac acumulator
7

/ Pentru inceput

/ Pentru inceput
INCARCAREA ACUMULATORULUI
Slim housing remove camera
Scoateti camera din carcasa

Scoateti capacul lateral al camerei si introduceti un card
microSD (vandut separat). Cardul trebuie sa aiba clasa 10 sau
UHS-1 si o capacitate de pana la 64GB. Mergeti la gopro.com/
support pentru lista completa a cardurilor suportate

Slim housing insert camera

Incarcati acumulatorul prin conectarea camerei la un computer
sau la un alt dispozitiv cu conector USB. Lumina rosie a
camerei va fi aprinsa in timpul incarcarii si se va stinge odata
ce incarcarea s-a incheiat.
NOTA: Utilizarea altui incarcator de priza decat GoPro Wall Charger
poate defecta acumulatorul. Folositi doar incarcatoare marcate:
output 5V 1A. Daca nu cunoasteti tensiunea si curentul incarcatorului,
folositi cablul USB pentru a incarca acumulatorul din computer.
La incarcarea din computer, asigurati-va ca acesta este
conectat la o sursa de curent. Daca lumina rosie a camerei nu
se aprinde, folositi un alt port USB.
Acumulatorul litiu-ion al camerei vine partial incarcat. Nu riscati nicio
defectiune chiar daca utilizati camera inaintea unei incarcari complete.
SFAT PRO: Cu incarcatorul Dual Battery Charger, puteti incarca

Deschideti capacul din partea de jos a camerei,
introduceti acumulatorul si inchideti capacul.

acumulatorul fara a utiliza camera. Pentru detalii, mergeti la gopro.com.
Pentru mai multe informatii legate de acumulator, vedeti Acumulatorul.
ATENTIE: Fiti prudenti la utilizarea camerei GoPro ca parte a unui stil
de viata activ. Fiti intotdeauna constient de imprejurimi pentru a evita
ranirea Dvs. sau a celor din jur. Respectati legile locale cand utilizati
echipamente si accesorii GoPro.

8
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/ Pentru inceput

/ Pentru inceput
ACTUALIZARI DE SOFTWARE AL CAMEREI
Pentru a beneficia de cele mai noi caracteristici si performante maxime
de la camera HERO4 folositi cea mai noua versiune de software. Acesta
poate fi actualizat prin aplicatia GoPro App sau software-ul GoPro.
Pentru mai multe detalii, mergeti la gopro.com/getstarted.
SETARI IMPLICITE ALE CAMEREI
Camera HERO4 Silver porneste cu urmatoarele setari implicite:
Video

1080p30 SuperView™

Photo

12MP, Unghi larg de cuprindere (FOV)

Cadre multiple Rafala (30 fotografii in 1 secunda)
QuikCapture

Oprit

Wi-Fi

Oprit

SFAT PRO: Pentru a accesa setarile modului curent, glisati in sus pe
ecranul tactil sau apasati butonul Setari [
].

OPRIREA SI PORNIREA
Pentru a porni camera:
Apasati butonul Pornire/Mod [
] o data. Lumina de stare (rosie) va
clipi de trei ori iar indicatorul sonor va emite trei sunete beep. Cand
ecranul de stare afiseaza informatii, camera este pornita.
Pentru a opri camera:
Apsati si mentineti butonul Pornire/Mod [ ] timp de 2 secunde, indicatorul
sonor al camerei emite un sunet beep.

SFAT PRO: Cand camera este oprita iar modul QuikCapture este activ,
puteti porni camera si incepe imediat inregistrarea unui video sau
Time Lapse doar apasand butonul Declansare/Selectie [
].
Apasati o data pentru video, apasati si mentineti pentru fotografii Time
Lapse. Apasati din nou pentru oprirea inregistrarii si oprirea camerei.
Pentru detalii, mergeti la QuikCapture in Modul configurare.
10
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/ Pentru inceput

/ Pentru inceput
INTRODUCEREA SI SCOATEREA CARDURILOR MICROSD
Camera HERO4 Silver este compatibila cu carduri microSD,
microSDHC si microSDXC de 4GB, 8GB, 16GB, 32GB and 64GB
(vandute separat). Trebuie utilizat un card microSD de Clasa 10 sau
UHS-1. (Pentru o lista cu cardurile SD recomandate, mergeti la
gopro.com/support.) GoPro recomanda utilizarea cardurilor de
memorie ale producatorilor consacrati pentru performante maxime
in conditii de vibratii crescute.
Pentru introducerea cardului
microSD: Potriviti cardul in
slotul de card, cu eticheta
catre fata camerei.

Pentru a scoate cardul
microSD : Pozitionati unghia pe
marginea cardului si apasati
usor catre interiorul camerei.
Cardul va iesi suficient cat sa
poata fi extras.
NOTA: Manevrati cardurile de memorie cu grija. Evitati lichidele,
praful si resturile. Ca precautie, opriti camera inaintea introducerii
sau scoaterii cardului. Verificati recomandarile producatorilor
privind utilizarea in conditii de temperatura speciale.

Cand este impins pana la
capat, se aude un clic.

12
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/ Ecranele camerei
Camera HERO4 Silver are un eran de stare frontal si un ecran mai mare,,
tactil, pe partea din spate.
ECRANUL DE STARE AL CAMEREI
Ecranul de stare de pe partea frontala afiseaza urmatoarele
informatii despre moduri si setari:
Modurile camerei/FOV
(unghi de cuprindere)
Setari camera
Rezolutie/fps
(cadre pe secunda)
Protune™
Numar fisiere inregistrate
Timp/Stocare/Fisiere
Wi-Fi
Durata de viata acumulator

/ Ecranele camerei
ECRANUL TACTIL
Ecranul tactil integrat de pe spatele camerei permite controlul camerei
si al setarilor, precum si previzualizarea si redarea clipurilor video si
fotografiilor. Poate fi de asemenea utilizat ca vizor electronic pentru
stabilirea cadrului.
Oprirea/Pornirea ecranului tactil
Ecranul tactil se opreste/porneste automat odata cu oprirea/pornirea camerei.

SFAT PRO: Pentru a conserva energie atunci cand camera este
pornita, apsati butonul de Oprire/Pornire al ecranului tactil [
pentru a opri ecranul atunci cand nu este folosit.

]

Nota: Simbolurile care apar pe ecranul de stare variaza cu modul de functionare al camerei.
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/ Ecranele camerei

/ Ecranele camerei
Swipe left/right

Gesturi
Swipe
left
Press
3 sec navgare:
Utilizati
gesturile
de mai
josfor
pentru
Slide down and hold

Swipe down

Swipe left/right

Glisati la stanga
Swipe up from
bottom edge

Afiseaza modurile camerei
Swipe left

Swipe up/down

Press for 3 sec

Slide down and hold
Swipe up from
bottom edge

Swipe down
Swipe left

Glisati in sus din marginea de jjos
Deschide meniul de setari pentru modul curent

ttom

p

Tap

Swipe down

hold

Swipe from top/bottom

Press for 3 sec

Tap

Press + hold

Tap

Press + hold

Swipe from left edge

Atingeti de dou ori
Swipe up/down
Schimba unghiul de cuprindere in modul
Swipe down
Slide down and hold
previzualizare

Swipe up/down

Atingeti
Selecteaza un element, activeaza/dezactiveaza o setare
Swipe up/down

Glisati in jos din partea de sus
Inchide meniul de setari
16

Swi

Glisati la stanga/dreapta
Afiseaza imaginile din galerie (Modul redare)

Apasati timp de 2 secunde
Blocheaza ecranul (setarea de blocare trbeuie sa
fie activata

Swipe up/down

Glisati in sus/jos
Navigheaza prin lista de
setari.
Swipe from left edge
Press + hold

Double tap

Double tap
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/ Simbolurile camerei

/ Simbolurile camerei
Auto Lumina slaba

LED-uri

Claritate

Auto Oprire

Bucla

Timp de expunere

Sunete Beep

Megapixeli

O singura fotografie

Fotografii in rafala

Mod cadre multiple

Exponometru

Culori

Time lapse de noapte

Time Lapse

Fotografiere continua

Fotografiere de noapte

Ecran tactil

Data/Ceas

Optiuni pe ecran

Video

Mod implicit

Orientare

Video + Foto

Stergere

Mod foto

Format video

Compensarea expunerii

Mod redare

Mod video

Protune

Rezolutie video

QuikCapture

Temperatura de culoare

Etichetare

Wi-Fi

Unghi de cuprindere
Cadre pe secunda
Interval
Limita ISO
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Mod configurare
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/ Meniurile camerei

/ Meniurile camerei

Camera
Reset
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/ Navigarea in meniurile de setari

/ Modurile camerei
Camera HERO4 Silver are mai multe moduri. Glisati la stanga pe ecranul
tactil sau apasati butonul Pornire/Mod
Urmatoarele moduri vor fi afisate:
Video

Inregistreaza video

Foto

Face o singura fotografie

Fiecare mod al camerei are propriul meniu de configurare. Cu HERO4
Silver, puteti naviga prin setari utilizand ecranul tactil sau
butoanele camerei.
PENTRU A NAVIGA FOLOSIND ECRANUL TACTIL:
Camera trebuie sa se afle in modul dorit. Daca simbolul modului
respectiv nu apare in coltul din stanga sus al ecranului tactil,
glisati la stanga si apoi atingeti modul dorit.

Inregistreaza o serie de fotografii
Cadre multiple
(time lapse, rafala etc)
Redare

Reda fotografii si video

Configurare

Modifica setari generale ale camerei

De la baza ecranului, glisati in sus pentru a afisa setarile
acelui mod.

Glisati in sus sau in jos pentru a naviga prin setarile modului
Atingeti si glisati pentru a accesa o noua optiune
Pentru a parasi meniul setari atingeti Exit, sau apasati butonul
Setari
22

23

/ Modul video

/ Navigarea in meniurile de setari
PENTRU A NAVIGA IN MENIU CU BUTOANELE CAMEREI:
Camera trebuie sa se afle in modul dorit. Daca simbolul acelui mod
nu apare pe ecranul de stare al camerei apasati butonul Pornire/
Mod
Apasati butonul Setari pentru a accesa meniul de setari al acelui
mod
Utilizati butonul Pornire/Mod [
] pentru a naviga prin setari.

Apasati butonul Declansare/Selectie [
] pentru a naviga prin
optiunile unei setari. Pentru activarea unei optiuni, ea trebuie sa
ramana selectata la parasirea ecranului respectiv.

Modul video contine 3 tipuri de inregistrare: Video, Video + Foto si
Video in bucla.
Mod inregistrare

Descriere

Video (implicit)

Inregistreaza clipuri video.

Video + Foto

Inregistreaza video si fotografii simultan.
Puteti programa camera sa inregistreze
fotografii la intervale stabilite, in timpul
inregistrarii video. Pentru detalii, mergeti la
Intervale Video + Foto in acest capitol.

Bucla

Inregistreaza continuu si salveaza doar cele
mai bune momente, pentru economisirea
spatiului. Inregistrarea in bucla functioneaza
numai daca modul Protune™ este oprit.

SFAT PRO: Creati clipuri video de poveste in stil GoPro
utilizand software gratuit GoPro. Aflati mai multe si
descarcati acest software la gopro.com/getstarted.

Pentru a merge la ecranul anterior sau a parasi meniul setari,
apasati butonul Setari [
].

24
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/ Modul video

/ Modul video

INREGISTRAREA VIDEO
Glisati la stanga pentru afisarea modurilor, apoi atingeti simbolul
din stanga sus (modul video)
Daca este necesar, alegeti un alt mod de inregistrare video
(Video, Video + Foto, sau Video in bucla):
Glisati in sus pentru a afisa setarile.
Atingeti Modul, apoi atingeti modul dorit de inregistrare.
Glisati in jos pentru a inchide meniul de setari. Simbolul
pentru modul selectat de captura apare in stanga sus
pe ecranele camerei.
Apasati butonul Declansare/Selectie [
]. Camere emite un
sunet beep iar lumina rosie clipeste in timpul inregistrarii.
Pentru oprirea inregistrarii, apasati butonul Declansare/
Selectie [ ]. . Lumina rosie clipeste de 3 ori iar camera
emite 3 sunete beep.
Daca memoria este plina sau acumulatorul este consumat, camera
va opri inregistrarea automat. Clipul video va fi salvat inaintea opririi
camerei.
SFAT PRO: Cand camera este oprita iar modul QuikCapture este
activat, puteti porni camera si incepe imediat inregistrarea prin
apasarea butonului Declansare/Selectie [
]. Apasati din nou
pentru oprirea inregistrarii si oprirea camerei. Pentru detalii, vedeti
Modul configurare.
26

ETICHETARE HILIGHT
Puteti marca anumite momente importante in inregistrare, cu
ajutorul etichetelor HiLight. Acestea permit partajarea mai
usoara a momentelor importante.
Puteti adauga etichete din camera, din aplicatia GoPro App, sau
din telecomanda Smart Remote (vanduta separat). Etichetele
vor fi vizibile in timpul redarii cu aplicatia GoPro App sau in
software-ul GoPro.
SFAT PRO: In aplicatie, atingeti ecranul in timpul redarii pentru
afisarea etichetelor HiLight pe bara de progres a redarii.
Pentru adaugarea unei etichete HiLight in camera:
In timpul inregistrarii unui clip video, apasati butonul Setari [

].
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/ Modul video

/ Modul video
SETARI VIDEO
Exista 3 tipuri de inregistrare Video: Video, Video + Foto, si Video
in bucla. Tipul de inregistrare selectat stabileste setarile Video
care apar in restul meniului.
Pentru instructiuni despre schimbarea urmatoarelor setari,
mergeti la Navigarea in meniurile de setari.
SFAT PRO: Pentru a afisa meniul de setari al modului curent, glisati in
].
sus pe ecranul tactil sau apasati butonul Setari [
INTERVAL
Setarea Interval se aplica tipului de inregistrarea Video + Foto si
Bucla. Intervalul stabileste durata de timp care trece intre cadrele
inregistrate.
Intervale Video + Foto
Intervalele disponibile pentru Video + Foto sunt intre 5-60 secunde.
Calitatea fotografiei depinde de rezolutia selectata si unghiul de
cuprindere (FOV).

28

Intervale bucla
Intervalele disponibile in bucla sunt de 5, 20, 60 si 120 minute. De
exemplu, daca selectati un interval de 5 minute la oprirea inregistrarii,
sunt salvate numai ultimele 5 minute inregistrate. Daca se
inregistreaza 5 minute si nu se apasa butonul Declansare/Selectie
[
] pentru oprirea inregistrarii si salvare, camera va incepe un nou
interval de 5 minute de inregistrare, suprascriind clipul anterior.
De asemenea, ca interval se poate selecta video maxima. Cu aceasta
optiune, camera inregistreaza pana se umple cardul, apoi suprascrie
continutul.
SFAT PRO: Sunt scrise mai multe fisiere capitol pe card astfel incat
mici segmente de continut pot fi suprascrise in timpul inregistrarii in
bucla. La redarea continutului pe un computer, veti vedea fisiere
separate pentru fiecare segment. Utilizati software GoPro pentru a
combina fisierele intr-un clip video mai lung.
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/ Modul video

/ Modul video
REZOLUTIE, CADRE PE SECUNDA (FPS) SI UNGHI DE CUPRINDERE (FOV)
Camera HERO4 Silver include rezolutiile video listate mai jos.
Rezolutie video

NTSC/
PAL

FOV

Rezolutia pe ecran

4K

15/12.5

Ultra Wide

3840x2160, 16:9

2.7K

30/25
24/24

Ultra Wide,
Mediu

2704x1520, 16:9

1440p

48/48
30/25
24/24

Ultra Wide

1920x1440, 4:3

1080p

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

Ultra Wide,
Mediu,
Ingust

1920x1080, 16:9

1080p SuperView

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

Ultra Wide

1920x1080, 16:9

960p

100/100
60/50

Ultra Wide

1280x960, 4:3

30

Rezolutie video

NTSC/
PAL

FOV

Rezolutia pe ecran

720p

120/120
60/50
30/25

Ultra Wide,
Mediu,
Ingust

1280x720, 16:9

720p SuperView

100/100
60/50

Ultra Wide

1280x720, 16:9

WVGA
240/240 Ultra Wide
848x480, 16:9
SFAT PRO: Pentru a accesa meniul de setari pentru modul curent,
gliati in sus pe ecranul tactil sau apasati butonul Setari [
].
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/ Modul video

/ Modul video
Rezolutie video

Utilizare potrivita pentru

Rezolutie video

4K

Video de inalta rezolutie si calitate uimitoare
cu performante profesionale in lumina slaba.
Fotografii de 8MP pot fi extrase. Recomandat
de inregistrat de pe trepied sau cadre fixe.

960p

Cadre trase cu camera montata pe corp si
cand se doreste realizarea de slow-motion.
Produce o zona mare de vizualizare
potrivita pentru actiune rapida.

2.7K

Inregistrare in format 16:9 pentru clipuri
incredibile, la calitate cinematografica
pentru productii profesionale

720p

Potrivit pentru cadre trase din mana si
slow-motion.

1440p

Recomandata pentru cadre cu camera montata pe
corp. Unghiul mare de cuprindere si cadenta
mare de cadre, fac posibila o imersiune
completa in actiunea rapida.

720p SuperView

1080p

1080p60 este indicat pentru orice filmare. Rezolutia
si cadenta mari creeaza rezultate uimitoare.
Montarea fixa pentru 1080p48, 1080p30 si
1080p24 sunt ideale pentru TV si film

WVGA

1080p SuperView

32

Utilizare potrivita pentru

SuperView livreaza cel mai imersiv unghi
de cuprindere. Este recomandat pentru
cadre de pe corp. Continutul mai inalt 4:3
este in mod automat largit la ecran 16:9
pentru redarea pe computer sau TV.
Potrivit pentru cadre super slow motion
la rezolutie standard

SuperView livreaza cel mai imersiv unghi
de cuprindere. Este recomandat pentru
cadre de pe corp. Continutul mai inalt 4:3
este in mod automat largit la ecran 16:9
pentru redarea pe computer sau TV.
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/ Modul video

/ Modul video
Unghi (FOV)

Recomandat pentru

Ultra Wide

Cel mai larg unghi de cuprindere.
Sabilitate sporita a cadrului. Bun pentru
cadre de actiune cand vreti sa
cuprindeti cat mai mult in cadru.

Mediu

Unghi de cuprindere mediu.
Stabilitate medie.

Narrow

Cel mai mic unghi de cuprindere, cea
mai redusa stabilitate a cadrului.
Deformari reduse. Pentru inregistrarea
continutului de la distanta.

LUMINA SLABA
Auto lumina slaba ajuta la inregistrarea in medii cu lumina putina
sau cand se fac treceri rapide intre medii cu lumina . Camera
modifica automat cadenta (fps) pentru a obtine cea mai buna
expunere si rezultate maxime
Auto lumina slaba nu este disponibila in modurile 240 fps sau 30 fps
si mai jos. Optiunile pentru aceasta setare sunt pornita (implicit) si
oprita.
EXPONOMETRU
Exponometrul permite o expunere corecta cand se filmeaza dintr-un
mediu intunecat catre unul luminos, precum inregistrarea dintr-o
masina. Cand exponometrul este pornit, [
] este afisat pe
ecrane. Optiunile pentru aceasta setare sunt oprit (implicit) si pornit.
Note: Schimbarile facute pentru Exponometru in modul Video se aplica doar inregistrarii video.
Pentru modificarea sa in modul foto, setarea trebuie facuta in modul Foto. La fel si pentru
celelalte moduri.

PROTUNE
Pentru detalii legate de setarile Protune, mergeti la Protune.

34
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/ Modul foto

/ Modul foto
Modul foto permite trei tipuri de inregistrare: O singura
fotografie, Continuu si Noapte.
Mod inregistrare

Descriere

O singura fotografie Inregistreaza o singura fotografie
implicit)
Inregistreaza o serie de fotografii in mod
Continuu
continuu cat timp este tinut apasat
butonul Declansare/Selectie
Noapte

Inregistreaza o singura fotografie cu timp de expunere
variabil de pana la 30 secunde. Pentru timpii de
expunere posibili si cand sa ii folositi, mergeti la
Setarile timpului de expunere in modul foto.

INREGISTRAREA UNEI SINGURE FOTOGRAFII SAU A FOTOGRAFIEI DE NOAPTE
Glisati la stanga pentru afisarea modurilor camerei, apoi atingeti
simbolul din mijloc de pe randul de sus (Modul foto).
Daca este necesar, selectati un alt tip (O singura fotografie sau Noapte)
Glisati in sus pentru deschiderea meniului de setari
Atingeti Mod si alegeti modul dori de inregistrare
Glisati in jos pentru inchiderea meniului de setari.
Simbolul pentru modul selectat de inregistrare va
aparea pe ecran.
Apasati butonul Declansare/Selectie [
]. Camera va emite
un sunet beep de 2 ori, lumina rosie va clipi iar contorul de pe
ecranul camerei va creste cu o unitate.

SFAT PRO: Pentru fotografii de noapte, asigurati-va ca folositi timpul
de expunere indicat. Pentru detalii, mergeti la Setarile timpului de
expunere in modul foto

36
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/ Modul foto
INREGISTRAREA CONTINUA A FOTOGRAFIILOR
Selectati modul Continuu:
Glisati la stanga pentru afisarea modurilor, apoi atingeti
simbolul din mijloc de pe randul de sus (Modul foto).
Glisati in sus pentru afisarea setarilor.
Atingeti Mod, apoi Continuu
Atingeti [ ] pentru inchidere meniului setari . Simbolul continuu
[
] va aparea in partea din stanga sus a ecranelor camerei
Apasati si mentineti butonul Declansare/Selectie [
]. Camera
emite un sunet beep si lumina rosie clipeste in mod repetat
Pentru oprirea inregistrarii, eliberati butonul Declansare/Selectie
[ ]. Contorul de pe ecranul de stare al camerei va creste cate o
unitate pentru fiecare fotografie inregistrata.

/ Modul foto
SETARI FOTO
Sunt disponibile trei moduri de inregistrare foto: O singura
fotografie, Continuu si Noapte. Modul de inregistrare selectat
stabileste setarile Foto care sunt afisate in restul meniului.
Pentru instructiuni despre modificarea urmatoarelor setari,
mergeti la Navigarea in meniurile de setari.
SFAT PRO: Pentru a deschide meniul setari al modului curent, glisati
in sus pe ecranul tactil sau apasati butonul Setari [
].

SFAT PRO: In timpul inregistrarii video, puteti face o fotografie
manual in orice moment apasand butonul Pornire/Mod [ ]. Apasati
si mentineti butonul Pornir/Mod [ ] pentru a inregistra o fotografie
la fiecare 5 secunde.
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/ Modul foto

/ Modul foto
TIMP DE EXPUNERE
Reglarea timpului de expunere se aplica doar modurilor Foto de
noapte si Time lapse de noapte si stabileste cat timp sta deschis
obturatorul. Optiunile acestei setari sunt auto (pana la 2 secunde),
2, 5, 10, 15, 20 sau 30 secunde. Setarea implicita este auto.
Setari

Exemple

Auto

Rasarit, apus, zori, amurg, noapte

2 sec, 5 sec, 10 sec

Zori, amurg, crepuscul, trafic noaptea, roata din
parcul de distractii, artificii, light painting

20 sec

Cer de noapte (cu lumina)

30 sec

Stele noapte, Calea lactee (intuneric complet)
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INTERVAL
Intervalele se aplica doar pentru Fotografiere Continua. Sunt 3
intervale disponibile (implicit), 5 sau 10 fotografii pe secunda.
MEGAPIXELI
Camera HERO4 Silver inregistreaza fotografii la 12MP, 7MP sau 5MP.
Setarile de rezolutie mai mica ocupa mai putin spatiu pe card.
Note: Setarile de Megapixeli facute in modul foto se aplica doar modului foto. Pentru modificarea
acestor setari in modul cadre multiple, accesati setarile in modul cadre multiple.

Rezolutie foto

Unghi de cuprindere (FOV)

12MP Wide (implicit)
7MP Wide

Cel mai mare unghi de cuprindere. Potrivit
pentru cadre de actiune unde doriti sa
cuprindeti cat mai mult in cadru.

7MP Mediu
5MP Mediu

Unghi de cuprindere mediu
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/ Modul foto
EXPONOMETRU
Exponometrul permite inregistrarea de imagini dintr-o zona
intunecata, indreptand camera catre o zona luminoasa cum ar fi
inregistrarea din masina. Cand functia este pornita, [
] apare
pe ecranele camerei. Optiunile acestei setari sunt oprit (implicit) si
pornit.

PROTUNE
Pentru detalii despre setarile Protune settings, mergeti la Protune.

Modul cadre multiple permite 3 tipuri de inregistrare: Rafala, Time
Lapse si Time Lapse de noapte.
Mod inregistrare

Descriere

Rafalat (implicit)

Inregistreaza pana la 30 fotografii in 1
secounda. Perfect pentru inregistrarea
momentului decisiv in sporturi de actiune.

Time Lapse

Inregistreaza o serie de fotografii la intervale
prestabilite. Time lapse poate fi utilizat pentru
inregistrarea oricarei activitati, deci se poate
alege mai tarziu cea mai buna fotografie.

Inregistreaza o serie de fotografii la intervale si
timpi de expunere prestabilite. Time Lapse de
noapte este util in conditii de lumina slaba, ca
Time Lapse de noapte fotografierea cerului de noapte pe o durata mai
lunga. Pentru timpii de expunere disponibili si
recomandari, mergeti la Timpi de expunere in
Setari ale modului cadre multiple.
SFAT PRO: Pentru timpi mai lungi de expunere ziua, folositi Time
Lapse de noapte.
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/ Modul cadre multiple
INREGISTRAREA FOTOGRAFIILOR IN RAFALA
Selectati modul rafala:
Glisati la stanga pentru afisarea modurilor, apoi atingeti
simbolul din dreapta sus (Modul cadre multiple).
Glisati in sus pentru a deschide meniul setari.
Atingeti Mod, apoi Rafala.
]
Glisati in jos pentru a inchide meniul. Simbolul rafala va
aparea in coltul din stanga sus al ecranelor camerei
Apasati butonul Declansare/Selectie [
]. Luminile camerei vor
clipi iar camera va emite cateva sunete beep.
Vedeti zona Etichetare din acest capitol pentru optiuni disponibile in
modul rafala.

/ Modul cadre multiple
INREGISTRAREA DE TIME LAPSE SAU TIME LAPSE DE NOAPTE
Selectati modul dorit (Time Lapse sau Time Lapse de noapte):
Glisati la stanga pentru afisarea modurilor, apoi atingeti
simbolul din dreapta sus (Modul cadre multiple).
Glisati in sus pentru a deschide meniul setari
Atingeti Mod, apoi tipul de inregistrare dorit (Time
Lapse sau Time Lapse de noapte).
Glisati in jos pentru a inchide meniul. Simbolul modului
de inregistrare ales apare pe ecranele camerei.
Apaasati butonul Declansare/Selectie [
]. Camera incepe
numaratoarea inversa si luminile de stare clipesc de fiecare
data cand o fotografie este inregistrata.
Pentru oprirea inregistrarii, apasati butonul Declansare/Selectie [
].
Luminile de stare vor clipi de 3 ori iar camera va emite 3 sunete beep.
SFAT PRO: Cand camera este oprita iar modul QuikCapture este activ,
puteti porni camera si inregistra imediat imagini Time Lapse doar prin
apasarea si mentinerea butonului Declansare/Selectie [ ]. Apasati
din nou pentru oprirea inregistrarii si a opri camera. Pentru detalii,
vedeti modul Configurare.
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/ Modul cadre multiple

/ Modul cadre multiple
SETARI CADRE MULTIPLE
Exista 3 tipuri ale modului cadre multiple: Rafala, Time Lapse Time
Lapse de noapte. Modul de inregistrare ales stabileste setarile pentru
cadre multiple care apar ulterior in meniu.
Pentru instructiuni despre cum se schimba setarile
urmatoare, mergeti la Navigarea in meniurile de setari.
SFAT PRO: Pentru a deschide meniul de setari al modului curent,
glisati in sus pe ecran sau apasati butonul Setari [
].

CADENTA
Cadenta se aplica doar la rafala. Fotografiile pot fi inregistrate la
urmatoarele cadente:
3 fotografii in 1 secunda
5 fotografii in 1 secunda
10 fotografii in 1 secunda
10 fotografii in 2 secunde
10 fotografii in 3 secunde
30 fotografii in 1 secunda (implicit)
30 fotografii in 2 secunde
30 fotografii in 3 secunde
SFAT PRO: Uneori 30 de fotografii in 1 secunda e prea rapid.
Incercati un interval de declansare mai lent pentru a se potrivi
actiunii.
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/ Modul cadre multiple

/ Modul cadre multiple
TIMP DE EXPUNERE
Schimbarea timpului de expunere se aplica doar Fotografiei de noapte
si Time Lapse de noapte si stabileste cat timp sta obturatorul deschis.
Optiunile acestei setari sunt auto (pana la 2 secunde), 2, 5, 10, 15, 20
sau 30 secunde. Setarea implicita este auto.

INTERVAL
Intervalele se aplica doar la Time Lapse si Time Lapse de noapte.
Intervalul stabileste durata de timp care trece intre cadre.
Intervale Time Lapse
Intervalele disponibile pentru Time Lapse variaza intre 0.5 secunde
(implicit) si 60 secunde.

Setari

Exemple

Auto

Rasarit, apus, zori, amurg, crepuscul, noapte

Interval

Exemple

2 sec, 5 sec, 10 sec

Zori, amurg, crepuscul, trafic noaptea, roata
din parc de distractii, ligh painting, artificii

0.5-2 secunde

Surf, bicicleta sau alt sport

2 secunde

Colt de strada aglomerat

5-10 secunde

Apus

10-60 secunde

Activitati lungi, precum
constructia unei cladiri

20 sec

Cer de noapte (luminos)

30 sec

Stele noaptea, Calea lactee (intuneric complet)

Intervale pentru Time Lapse de noapte
Intervalele disponibile pentru Time Lapse de noapte variaza de la 4
secunde la 60 minute. Modul Continuu (implicit) face ca intervalul sa
se potriveasca cu setarea Timpului de expunere. De exemplu, daca
Timpul de expunere este setat la 10 secunde iar Intervalul este setat
pe continuu, camera inregistreaza o fotografie la fiecare 10 secunde.
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/ Modul cadre multiple

/ Modul cadre multiple
MEGAPIXELI

EXPONOMETRU

Camera HERO4 Silver inregistreaza fotografii la 12MP, 7MP sau 5MP.
Rezolutiile mai mici ocupa spatiu mai putin pe cardul de memorie.

Setari

Descriere

12MP Wide (implicit)
7MP Wide

Cel mai mare unghi de cuprindere. Potrivit
pentru cadre unde se doreste a cuprinde
cat mai mult in imagine

7MP Mediu
5MP Mediu

Unghi de cuprindere mediu
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Modul Exponometru permite inregistrarea de imagini din spatii
intunecate cu camera orientata catre subiecte luminoase, cum ar fi
inregistrarea exteriorului, dintr-o masina. Cand acest mod este
pornit, [
] apare pe ecranul de stare al camerei. Optiunile acestei
setari sunt oprit (implicit) si pornit.

PROTUNE
Pentru detalii privind setarile Protune, mergeti la Protune.
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/ Modul redare

/ Modul redare
Puteti reda continutul pe ecranul camerei, pe computer, TV sau
smartphone/tableta (folosind aplicatia GoPro App).
De asemenea puteti reda continutul prin introducerea directa a
cardului microSD intr-un dispozitiv, precum un computer sau un TV
compatibil. Cu aceasta metoda, rezolutia redarii depinde de cea a
dispozitivului si abilitatea acestuia de a reda respectiva rezolutie.
REDAREA CONTINUTULUI PE CAMERA HERO4 SILVER
Cu ecranul tactil al HERO4 Silver, puteti reda clipuri video si fotografii
direct pe camera.
Pentru a reda continut utilizand ecranul tactil:
Glisati la stanga, apoi atingeti Redare
Glisati pentru a derula prin imagini
Atingeti pentru a deschide un video sau o fotografie in mod full-screen
Pentru video atingeti [
].
Pentru intoarcerea la ecranul cu imagini, atingeti [
].
Pentru a iesi din modul redare, glisati in jos, apoi atingeti [ ].
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Pentru a reda continut cand camera este in carcasa:
Porniti camera
Apasati butonul Pornire/Mod
Apasati butonul Declansare/Selectie
pentru a selecta redare
Apasati butonul Pornire/Mod
pentru a a ajunge la simbolul
In acest mod, apasati butonul Pornire/Mod
naviga prin imagini
Apasati butonul Declansare/Selectie [

pentru a

] pentru a vedea o imagine.

REDAREA IMAGINILOR PE UN COMPUTER
Pentru cele mai bune rezultate la redarea pe computer,
mergeti la gopro.com/getstarted pentru a descarca cel mai nou
software GoPro. Este necesar ca PC-ul folosit, fie Mac® sau
Windows® atinge cerintele minime:
Windows

Mac

Sistem de
operare

Windows 7, 8.x

OS X® 10.8 sau mai nou

CPU

Intel® Core 2 Duo™
(Intel Quad Core™ i7
sau mai puternic)

Intel® Dual Core™
(Intel Quad Core i7
sau mai puternic)

53

/ Modul redare

/ Modul redare
Windows

Mac

Placa ce suporta
OpenGL1.2 sau mai nou

Placa ce vine cu sistem Mac
Intel Dual Core
sau mai bune

Rezolutia
ecranului

1280 x800

1280 x768

RAM

4GB

4GB

Hard disc

HDD intern de 5400
RPM (recomandabil
7200 RPM sau SSD)
Pentru HDD extern,
USB 3.0 or eSATA

HDD intern de 5400
RPM (recomandabil
7200 RPM sau SSD)
Pentru HDD extern,
Thunderbolt, FireWire
sau USB 3.0

Placa video

Pentru redarea continutului pe computer:
Descarcati cel mai nou software GoPro de la gopro.com/getstarted.
Conectati camera la computer prin cablul USB inclus
Copiati fisierele pe computer
Redati continutul cu software-ul GoPro
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REDAREA VIDEO SI FOTOGRAFIILOR PE TV
Redarea clipurilor si fotografiilor pe TV/HDTV necesita un cablu
micro HDMI, compozit sau combo (vandute separat).
Pentru a reda continutul pe un TV:
Conectati camera la TV prin cablu
Pe TV, selectati sursa corespunzatoare portului in care ati
conectat camera
Porniti camera
Pe ecranul tactil al camerei, glisati la stanga, apoi
atingeti
Glisati si atingeti pentru a naviga prin fisiere
Nota: Redarea HDMI depinde de rezolutia dispozitivului si este certificata pana la 1080p.

REDAREA DE CONTINUT PE SMARTPHONE/TABLETA
Conectati camera la aplicatia GoPro App.Pentru detalii,
mergeti la Conectarea la aplicatia GoPro App.
Utilizand comenzile aplicatiei, navigati si redati in
aplicatia GoPro App
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/ Modul configurare

/ Modul configurare
In modul configurare, puteti schimba setarile care se aplica tuturor
modurilor de inregistrare. Pentru instructiuni despre schimbarea
urmatoarelor setari, mergeti la Navigarea in meniurile de configurare.
WI-FI
Cand modulul Wi-Fi este pornit, un simbol Wi-Fi de stare
apare pe ecranul de stare si pe cel tactil, iar lumina
albastra clipeste intermitent.
Setare

ECRANUL TACTIL
Aceste setari sunt despre setarea ecranului tactil in scopul
ecnomisirii energiei acumulatorului
Setare

Descriere

Oprire

Inchide ecranul tactil dupa o perioada de
inactivitate. Optiunile pentru aceasta setare
sunt 1 minut (implicit), 2 minute, 3 minute si
Niciodata (Never). Pentru a opri sau porni
manual ecranul, apasati butonul Pornire/
Oprire ecran tactil [
].

Descriere

Oprit (implicit)
GoPro App

Camera se conecteaza la aplicatia GoPro App.
Pentru instructiuni de conectare, mergeti la
Conectarea la aplicatia GoPro App.

WiFi Remote

Camera se conecteaza la telecomanda
(vanduta separat). Pentru instructiuni,
vedeti manualul telecomenzii.

SFAT PRO: Daca ati uitat numele camerei sau parola, le puteti
reseta. Cu camera pornita, apasati si mentineti butonul Setari
[
]. Dupa doua secunde, apasati si eliberati butonul Pornire/
Mod [
]. Eliberati butonul Setari [
]. Din meniul de resetare
Wi-Fi, alegeti Reset. Parola implicita este goprohero.
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Blocare

Permite folosirea gesturilor pentru blocarea sau
deblocarea ecranului tactil. Optiunile acestei setari
sun oprit si pornit (implicit). Porniti aceasta setare
pentru a preveni atingerea accidentala
a ecranului. Cand este pornita, apasati
ecranul tactil pentru 2 secunde pentru a il
bloca. Pentru a debloca ecranul, glisati in
jos si mentineti
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/ Modul configurare
Setare
Luminozitate
Ecran tactil
Pornit/Oprit

Descriere
Stabileste cat de luminos este ecranul
tactil. Optiunile sunt puternic (implicit),
mediu si scazut.
Porneste sau opreste ecranul tactil cand
este pornita camera. Optiunile acestei
setari sunt pornit (implicit) si oprit.

ORIENTARE
Daca montati camera cu partea de sus in jos, ar fi nevoie sa
intoarceti imaginile ulterior, la editare. Aceasta setare elimina
necesitatea intoarcerii fisierelor video sau foto dupa inregistrare.
Setare

Descriere

Sus

Camera este in pozitia normala
(neinversata).

Jos

Camera este inversata.

MODUL IMPLICIT
Puteti stabili modul implicit de lucru care este activ la pornirea
camerei. Optiunile sunt Video, Video + Foto, Video in bucla, O
singura fotografie, Continuu, Noapte, Rafala, Time Lapse si Time
Lapse de noapte.
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/ Modul configurare
QUIKCAPTURE

LUMINI LED

Cu modul QuikCapture, puteti porni camera rapid si incepe imediat
inregistrarea de video sau fotografii Time Lapse. Optiunile acestei setari sunt
pornit si oprit (implicit).

Aceasta setare stabileste care lumini de stare ale camerei (rosii) sa
fie active. Optiunile sunt 4 (sus, baza, fata, spate), 2 (fata si spate),
sau oprit (niciuna). Setarea implicita este 4.

Nota: QuikCapture este dezactivat cand camera este conectata la telecomanda sau aplicatia GoPro App.

Nota: Lumina Wi-Fi (albastra) este intotdeauna pornita daca nu este dezactivata manual.

Pentru a inregistra video cu QuikCapture:
Cu camera oprita, apasati si mentineti butonul Declansare/Selectie
[
]. Camera porneste automat si incepe inregistrarea de
video.

Puteti potrivi indicatorul sonor sa fie 100% (implicit), 70% sau oprit.

Pentru a face Time Lapse cu QuikCapture:
Cu camera oprita, apasati si mentineti butonul Declansare/Selectie
[
]. Camera porneste si incepe in mod automat sa inregistreze
Time lapse.

Setarea aceasta stabileste cadenta (fps) la vizualizarea

Pentru oprirea inregistrarii:
Apasati si mentineti butonul Declansare/Selectie [
inregistrarea si a opri camera.
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] pentru a opri

SUNETE BEEP

FORMAT VIDEO
inregistrarilor video pe un TV/HDTV.
Setare

Descriere

NTSC (implicit)

Redare video in America de Nord

PAL

Redarea video pe un TV/HDTV in mod
PAL (de obicei in afara Americii de Nord)
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OPTIUNI PE ECRAN
Setarea OSD (optiuni pe ecran) stabileste daca simbolurile
legate de inregistrare si fisier apar pe imagine la redarea video.
Optiunile pentru aceasta setare sunt pornit (implicit) si oprit.
Nota: Cand aceasta setare este pornita si se reda continut video pe ecranul camerei, daca
apasati scurt ecranul tactil puteti afisa sau ascunde informatiile.

STERGERE
Aceasta setare permite stergerea ultimului fisier, sau stergerea tuturor
fisierelor si formatarea cardului de memorie. Aceasta este utila dupa ce ati
transferat toate imaginile pe computer si doriti sa faceti loc pe card pentru
mai mult continut. Luminile LED vor clipi pana cand operatiunea a luat sfarsit.
NOTA: Daca selectati Stergere toate (All/Format), cardul de
memorie va fi reformatat, ceea ce sterge toate fisierele.

OPRIRE AUTOMATA
Camera poate fi programata sa se oopreasca automat dupa o perioada
de timp data (1 minut - 5 minute), daca nu se inregistreaza fotografii/
video si niciun buton nu este apasat. De asemenea, puteti configura
camera astfel incat sa nu se opreasca niciodata automat (implicit).
DATA/CEAS

RESETAREA CAMEREI
Resetarea camerei aduce toate setarile la valorile lor implicite.
Aceasta optiune nu reseteaza Data/Ceasul sau numele de utilizator
si parola Wi-Fi.
Nota: Cand camera nu raspunde, dar nu vreti sa pierdeti datele si setarile, apasati si mentineti
butonul Pornire/Mod pentru 8 secunde.

Data si ceasul camerei sunt potrivite in mod automat cand camera
este conectata la aplicatia GoPro App sau la software-ul GoPro.
Aceasta setare permite setarea manuala a datei/ceasului. Daca
acumulatorul este scos din camera pentru o perioada mai lunga de
timp, data si ceasul trebuie resetate (automat sau manual).
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/ Conectarea la aplicatia GoPro App
Aplicatia GoPro App permite controlul camerei folosind un
smartphone sau o tableta. Optiunile includ control complet al
camerei, previzualizare live, redarea si partajarea continutului,
si actualizari ale software-ului camerei.
PENTRU A CONECTA CAMERA GOPRO 4 SILVER LA APLICATIA GOPRO APP:
Descarcati aplicatia GoPro App in smartphone/tableta din
Apple App Store sau Google Play.
Deschideti aplicatia
Cand aplicatia a terminat de cautat camera, atingeti
Connect Your Camera.
Urmariti instructiunile de pe ecran pentru a conecta camera la
aplicatie. Parola implicita pentru Wi-Fi este goprohero.

/ Transferul fisierelor pe un Computer
Pentru redarea fisierelor pe un computer, ele trebuie intai
transferate.
PENTRU A TRANSFERA FISIERELE PE UN COMPUTER:
Descarcati si instalati cel mai nou software GoPro la
gopro.com/getstarted.
Conectati camera la computer folosind cablul USB
inclus in pachet.
SFAT PRO: Puteti transfera fisierele pe computer si cu ajutorul unui
cititor de carduri (vandut separat). Conectati cititorul de carduri la
computer si introduceti cardul microSD in cititor. Puteti apoi transfera
fisierele pe computer sau formata cardul de memorie.

SFAT PRO: Cand camera este pornita si pregatita sa inregistreze
fotografii sau video, puteti apsa si mentine butonul Setari [ ] timp de
doua secunde pentru a porni/opri modulul Wi-Fi. Puteti face asta si
atunci cand camera este oprita.
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/ Protune
BENEFICIILE MODULUI PROTUNE
Protune descatuseaza intregul potential al camerei, oferind calitate
uimitoare si fotografii si video de calibru cinematografic optimizate
pentru productii profesionale. Protune ofera creatorilor de continut
flexibilitate si o eficienta a modului de lucru nemaintalnite.
Protune este compatibil cu software pentru corectii de culoare
profesional, software GoPro si alte aplicatii pentru editare foto si video.
Protune permite controlul manual al temperaturii de culoare (White
Balance) , Culorilor, limitei ISO, Claritatatii si Compensarii Expunerii pentru
control avansat si personalizarea fotografiilor si inregistrarilor video.

PROTUNE
Optiunile acestei setari sunt oprit (implicit) si pornit. Cand Protune
este pornit, PT apare pe ecranele camerei. Protune este disponibil
pentru toate rezolutiile foto si video.
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TEMPERATURA DE CULOARE
Temperatura de culoare ajusteaza aspectul cromatic general al imaginii.
Setare

Descriere

Auto (implicit)

Ajusteaza automat tonul cromatic in
functie de conditiile de lumina

3000K

Lumina calda (incandescenta sau
lumina de apus/rasarit)

5500K

Lumina usor rece (lumina
fluorescenta rece sau lumina zilei)

6500K

Lumina rece (cer noros)

Nativ

Culori optimizate la standardul industriei

SFAT PRO: Optiunea Nativ ofera un fisier minim procesat direct de
la senzorul camerei care permite ajustari ulterioare mai precise in
post-productie. Utilizarea acestei setari profita din plin de
intreaga capacitate calitativa a senzorului de imagine al camerei.
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CULORI

LIMITA ISO

Permite ajustarea profilului de culoare al fotografiilor si inregistrarilor video.
Setare culoare

Profil de culoare rezultat

GoPro Color
(implicit)

Ofera un profil de culoare corectat GoPro (la
fel ca atunci cand Protune este oprit).

Flat (plat)

Ofera un profil de culoare neutru, care poate fi
corectat pentru a se apropia de culorile
obtinute cu alte echipamente, oferind mai
multa flexibilitate in post-productie. Datorita
curbei lungi, Flat inregistreaza mai multe
detalii in umbre/lumina puternica.
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Limita ISO ajusteaza sensibilitatea camerei in lumina slaba si creeaza
un echilibru intre luminozitatea imaginii si zgomotul de imagine
rezultat. Zgomotul de imagine reprezinta granulatia imaginii.
Limita ISO in modul Protune pentru Video
Setare

Conditii de lumina/Calitate rezultata

6400 (implicit)

Video mai luminos in lumina slaba/
Zgomot de imagine mai mare

1600

Video moderat luminos/Zgomot
de imagine moderat

400

Video mai intunecat in lumina
slaba/Zgomot de imagine redus
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Limita ISO pentru Protune in modul Foto
Setare

Conditii de lumina/Calitate rezultata

800 (implicit)

Imagine mai intunecata in lumina foarte
slaba, zgomot de imagine crescut

400

Imagine intunecata in lumina slaba, zgomot moderat
Imagine luminoasa in interior, zgomot de imagine
redus

200

Imagine luminoasa in lumina de
exterior, zgomot de imagine minim

100
CLARITATE

Setarea Claritate controleaza claritatea imaginilor foto sau video.
Setare Claritate

Calitate rezultata

High (implicit)

Foto sau video ultra-clar

Medium

Video sau foto de claritate moderata

Low

Video sau foto de claritate mai redusa
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COMPENSAREA EXPUNERII (EV COMP)
Compensarea expunerii afecteaza expunerea video sau foto.
Ajustarea acestei optiuni poate afecta calitatea imaginii la
inregistrarea in conditii de lumina contrastanta.
Setari
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0 (implicit)

+0.5 +1.0

+1.5

+2.0

SFAT PRO: Compensarea expunerii ajusteaza luminozitatea imaginii
in limitele ISO stabilite. Daca luminozitatea deja a atins limita ISO
intr-un mediu cu lumina slaba, cresterea Compensarii expunerii nu
va avea efect.
RESET
Aceasta optiune reseteaza toate setarile Protune la valorile lor
implicite.

71

/ Acumulatorul
MAXIMIZAREA DURATEI DE VIATA A ACUMULATORULUI
Simbolul acumulatorului de pe ecranul camerei clipeste cand nivelul
acumulatorului scade sub 10%. Daca acumulatorul ajunge la 0% in
timpul inregistrarii, camera va salva fisierul si se va opri.
Pentru a maximiza viata acumulatorului, inchideti aplicatia GoPro
App. Pentru maximizarea duratei de viata a acumulatorului cand
inregistrati activitati mai lungi, opriti ecranul tactil. Temperaturile
extrem de reci pot scadea durata de functionare a acumulatorului.
Pentru maximizarea duratei de viata a acumulatorului in conditii reci,
tineti camera intr-un loc cald inaintea utilizarii. Inregistrarea la
cadente (fps) si rezolutii mari cu modul Protune pornit, cresc
consumul.
SFAT PRO: QuikCapture ajuta la maximizarea duratei de viata a
acumulatorului. Pentru detalii, mergeti la QuikCapture in Modul
configurare.
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/ Acumulatorul
Acumulatorul se incarca la 80% in aproximativ o ora si 100% in
approximativ doua ore cand se folosesc pentru incarcare cablul
USB sau incarcatoarele GoPro Wall sau Auto Charger.
Acmulatorul poate fi incarcat si in afara camerei cu incarcatorul
Dual Battery Charger (vandut separat).

Nu riscati defectiuni daca utilizati acumulatorul inaintea incarcarii
complete. Acumulatori extra si accesorii de incarcare sunt
disponibile la comercianti
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/ Acumulatorul
SCOATEREA ACUMULATORULUI DIN CAMERA
Acumulatorul lui HERO4 Silver este construit sa se potriveasca
perfect pentru minimizarea vibratiilor in conditii de actiune.
Pentru scoaterea acumulatorului:
Deschideti capacul prin plasarea degetului mare in spatierea
capacului (pe partea de jos a camerei) si tragerea capacului spre
stanga. Lasati capacul sa se deschida.
Apucati limba de tragere a acumulatorului si trageti acumulatorul afara

/ Acumulatorul
DEPOZITAREA SI MANEVRAREA ACUMULATORULUI
Camera contine componente sensibile, inclusiv acumulatorul.
Evitati expunerea camerei si acumulatorului la temperaturi
extreme. Temperaturile mari sau mici pot scadea temporar durata de
viata a acumulatorului sau pot cauza functionarea neadecvata a
camerei.Evitati schimbarile bruste de temperatura sau umiditate la
utilzarea camerei, se poate forma condens in interiorul camerei.
Carcasa camerei protejeaza camera si acumulator de defectiuni din
cauza apei. Pentru mai multe informatii, mergeti la Carcasa. Nu
porniti camera daca este uda. Daca este deja pornita, opriti-o si
scoateti acumulatorul imediat. Uscati bine camera inaintea unei noi
utilizari. Nu uscati camera cu o sursa externa de caldura cum ar fi
cuptorul cu microunde sau uscatorul de par. Defectiunile camerei
cauzate de contactul cu lichide nu sunt acoperite de garantie.
Nu depozitati acumulatorul impreuna cu obiecte de metal,
precum monedele, cheile sau colierele. Daca terminalele bateriei
vin in contact cu obiecte metalice, exista riscul unui incendiu.

74

75

/ Mesaje importante

/ Acumulatorul
ARUNCAREA BATERIEI
Cele mai multe acumulatoare litiu-ion sunt declarate deseuri
nepericuloase pentru mediu si pot fi aruncate in circuitul normal de
deseuri local. Multe localitati au reguli privind reciclarea bateriilor si
acumulatoarelor. Verificati legile locale pentru a va asigura ca puteti
arunca acumualtorul cu deseurile normale. Pentru a arunca in siguranta
acumulatorul litiu-ion, protejati terminalele acestuia prin impchetare,
sau banda izolatoare pentru a nu risca incendii cand sunt transportate

MESAJE LEGATE DE CARDUL MICROSD

Nu aruncati acumulatorul in foc, deoarece ar putea exploda.

SFAT PRO: Reformatati cardul microSD in mod regulat pentru a ii
asigura buna functionare.

NO SD

Nu exista un card in camera. Camera
functioneaza cu microSD, microSDHC sau
microSDXC card (vandute separate

FULL

Cardul este plin. Stergeti sau schimbati cardul.

SD ERR

Camera nu poate citi cardul. Reformatati
cardul in camera

ATENTIE: Nu aruncati, dezasamblati, gauriti, indoiti, striviti,
deformati, ardeti camera. Nu introduceti obiecte straine in locasul
acumulatorului. Nu utilizati camera daca acumulatorul a suferit
defectiuni sau a intrat in contact u apa. Dezasamblarea sau
gaurirea acumulatorului pot cauza o explozie sau un incendiu
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Slim housing closed

/ Mesaje importante
SIMBOLUL REPARARE FISIER
Daca vedeti simbolul reparare fisier pe ecranele
camerei, ultimul fisier video a fost corupt in timpul
inregistrari. Apasati orice buton pentru repararea lui.

Swapping housing doors

/ Carcasa
ASAMBLAREA CARCASEI
Pentru scoaterea camerei din carcasa:
Ridicati partea frontala a incuietorii pentru o debloca de pe carcasa
Pivotati incuietoare inspre spate si deschideti capacul carcasei
Slim
housingcapacul
remove din
camera
Desfaceti
spate al carcasei si scoateti camera

SIMBOLUL TEMPERATURA
Simbolul temperatura apare cand camera s-a incins
prea tare si are nevoie sa se raceasca. Lasati camera
sa se raceasca inaintea utilizarii din nou. Camera este
proiectata sa detecteze o potentiala supraincalzire si
sa reactioneze in conescinta.
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/ Carcasa
Pentru a fixa camera in carcasa
Deschideti carcasa si asezati camera in carcasa
Asigurati-va ca sigiliul capacului este curat, fara impuritati
Inchideti capacul din spate si tineti-l strans in pozitia inchis
Pivotati incuietoarea in spate si prindeti capacul carcasei
Apasati
incuietoarea
catre fata carcasei
Slim
housing
insert camera
pentru a bloca carcasa in pozitia incuiat

/ Carcasa
Camera HERO4 Silver vine cu 3 tipuri de capace de carcasa:
Standard Backdoor, Skeleton Backdoor si Touch Backdoor.
Capacul Standard Backdoor permite
scufundarea pana la 40m. Utilizati acest capac
cand vreti sa protejati camera de apa, mizerie
sau alte elemente din mediul inconjurator.
Capacul Touch Backdoor (rezistent la apa)
permite utilizarea ecranului tactil si scufundarea
pana la 3m.
NOTA: Functiile tactile nu functioneaza sub apa. In
conditii extreme si de temperatura, pastrati
carcasa deblocata pana la utilizare.

ATENTIE: Intotdeauna asigurati camera in carcasa cand o utilizati in
isau in apropierea apei. Nu udati camera sau acumulatorul.
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Capacul Skeleton Backdoor (nerezistent la apa)
permite o calitate mai buna a sunetului pentru ca
permite sunetului sa ajunga mai usor la
microfonul camerei. De asemenea, reduce
zgomotul vantului la viteze de pana la 160km/h
cand camera este montata pe casca,
motocicleta, bicicleta sau alte vehicule. Folositi
acest capac doar atunci cand nu exista riscul
unor elemente daunatoare asupra camerei.
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/ Carcasa

/ Carcasa

SFAT PRO: Utilizati Rain-X® sau o alta solutie anti-lipire pentru a evita
patarea carcasei datorita picaturilor de ploaie

PREVENIREA DEFECTIUNILOR CAUZATE DE APA
Sigiliul de cauciuc al carcasei fomeaza o bariera anti-apa care
protejeaza camera HERO4 Silver in conditii de umezeala si sub apa.

SCHIMBAREA CAPACELOR DE SPATE

Mentineti sigiliul de cauciuc curat. Un singur fir de par sau un
graunte de nisip poate defecta sigiliul si permite apei sa patrunda.

mb Screw
+ Slim
housing
= Complete
Unit camerei HERO4 Silver pentru a se potrivi
Puteti
schimba
capacul
carcasei

conditiilor dorite de utilizare
Pentru schimbarea capacului:
Desfaceti capacul carcasei in asa fel incat atarna in partea de jos
Trageti in mod ferm de capac pana cand acesta este
eliberat din balamalele carcasei
Aliniati capacul pe care doriti sa il montati cu balamalele
Impingeti
capacul in sus pana se aude un clic care
Swapping housing doors
confirma fixarea pe pozitie

Dupa fiecare utilizare in apa sarata, clatiti exteriorul camerei cu apa
fara sara si uscati. Daca nu faceti asta, balamaua poate coroda si
sigiliul de cauciuc se poate defecta, ceea de duce la o protectie
ineficienta.
Pentru a curata sigiliul, clatiti in apa curata si scuturati pentru
uscare (stergerea cu o carpa ar putea defecta sigiliul). Reinstalati
sigiliul in canalul carcasei.
ATENTIE: Nerespectarea pasilor de mai sus dupa fiecare utilizare ar
putea defecta camera GoPro. Apa poate defecta atat camera cat si
acumulatorul, ceea ce poate da nastere unui incendiu. Garantia nu
acopera defectiunile cauzate de apa din cauza erorii umane.

Slim housing insert camera
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/ Utilizarea monturilor

/ Utilizarea monturilor

ATASAREA CAMEREI LA MONTURI
Pentru atasarea camerei HERO4 Silver la o montura, aveti nevoie de
Quick Release Buckle (montura rapida), surubul manual sau alte
accesorii,
in functie
deThumb
montura.
Pentru
multe
detalii, mergeti
Quick
Release
Buckle +
Screw
+ Slimmai
housing
= Complete
Unit la
gopro.com/support

Quick Release
Buckle

Surub manual

Slim housing closed

Carcasa

Ansamblu complet

Swapping housing doors

UTILIZAREA MONTURILOR ADEZIVE PLATE + CURBATE
Monturile adezive curbate si plate fac posibila
montarea camerei GoPro pe casti, vehicule si alte
suporturi.
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Pentru mai multe informatii despre monturi, mergeti la gopro.com/
support.
Slim housing insert camera ATENTIE: Daca utilizati camera cu o montura GoPro de casca sau
curea de cap, intotdeauna alegeti o casca ce se incadreaza
normelor de siguranta si potrivita sportului practicat.

Slim housing remove camera

Montura
adeziva plata

INSTRUCTIUNI DE MONTARE
Pentru atasarea monturilor:
Atasati monturile adezive cu cel putin 24 ore inaintea utilizarii.
72 de ore sunt necesare pentru o atasare completa.
Monturile adezive trebuie puse numai pe suprafete netede.
Suprafetele poroase nu permit o atasare corespunzatoare. La
aplicarea monturii, puneti presiune si asigurati-va ca exista
contact pe toata suprafata.
Aplicati monturile adezive doar pe suprafete curate. Ceara,
uleiul sau alte resturi reduc adeziunea, care duce la o prindere
incompleta iar camera poate fi pierduta.
Atasati monturile adezive la temperatura camerei. Monturile
adezive nu se lipesc cum trebuie in conditi de umezeala sau
frig, sau daca suprafata este umeda sau rece.

Montura adeziva curbata
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/ Utilizarea monturilor
DOPUL DE BLOCARE
Daca utilizati camera HERO4 Black in sporturi de impact masiv precum
surf or schi unde pot aparea lovituri, utilizati dopul de blocare pentru a
asigura montura Quick Release Buckle la locul ei. Dopul previne
montura sa se desprinda si sa se piarda.
Pentru a atasa dopul de blocare:
Treceti bucla peste surub. Inelul circular actioneaza ca o lesa
pentru a impiedica pierderea monturii.
Fixati montura Quick Release Buckle in baza ei pana se
aude un clic care confirma acest lucru.
Apasati partea in forma de U a dopului in spatiul in forma de U
al monturii Quick Release Buckle.

ATENTIE: Pentru a evita ranirea in eventualitatea unui accident, nu
utilizati dopul sau legatura cand folositi camera pe o montura de
corp sau aproape de corp.
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/ Intrebari frecvente (FAQ)
CAMERA GORPO NU PORNESTE
Camera trebuie sa fie incarcata. Pentru a o incarca, utilizati cablul
USB inclus si un computer. Puteti utiliza si incarcatorul GoPro Wall
sau Auto Charger.
GOPRO NU RASPUNDE LA APASAREA NICIUNUI BUTON
Apasati si mentineti butonul Pornire/Mod [
] timp de 8 secunde
pentru a reseta camera. Aceasta resetare salveaza continutul si
opreste camera.
REDAREA ESTE SACADATA
Redarea sacadata de regula nu este o problema a fisierului. Daca
inregistrarea video sare cadre, una din cauze ar putea fi:
Utilizarea unui player incompatibil. Nu toate playerele video suporta
codecul H.264. Pentru cele mai bune rezultate, utilizati software
GoPro actual, disponibil gratis la gopro.com/getstarted.
Computerul nu indeplineste cerintele minime pentru redarea
video HD. Cu cat mai mari rezolutia si cadenta video, cu atat
computerul munceste mai mult pentru redare. Asigurati-va de
indeplinirea cerintelor minime in Modul redare.
Redarea video HD la volum mare (bitrate) prin cablul USB.
Transferati fisierul pe computer pentru o redare mai buna.
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/ Intrebari frecvente (FAQ)
Daca nu sunt indeplinite cerintele minime ale computerului, puteti
inregistra la 720p30 cu Protune oprit, si sa va asigurati ca celelalte
aplicatii ale computerului sunt oprite.
AM UITAT NUMELE DE UTILIZATOR SAU PAROLA CAMEREI GOPRO
Cu camera pornita, apasati si mentineti butonul Setari[
].Doua
secunde mai tarziu apasati si mentineti butonul Pornire/Mod [
].
Eliberati butonul Setari [
]. Din meniul de resetare Wi-Fi, selectati
Reset. Numele camerei este resetat, iar parola este goprohero.
VREAU SA RESETEZ TOATE SETARILE CAMEREI GORPO LA IMPLICITE
In modul configurare, alegeti Camera Reset. Aceasta optiune nu
reseteaza Data/Ceasul sau numele de utilizator sau parola Wi-Fi
AM OPRIT CAMERA DAR LUMINILE ALBASTRE INCA CLIPESC
Lumina albastra indica faptul ca modulul Wi-Fi este pornit. Cu camera
] timp de patru
oprita, apasatai si mentineti butonulSetari [
secunde, pentru a opri modulul Wi-Fi.

/ Asistenta clienti
GoPro este dedicat in a oferi cele mai bune
servicii. Pentru a contacta serviciul Asistenta
Clienti, mergeti la gopro.com/support.

/ Marci comerciale
GoPro, HERO, logo-ul GoPro, logo-ul GoPro Be a Hero, BacPac,
Protune, SuperView, si Wear It. Mount It. Love It. sunt marci
comerciale sau marci comerciale inregistrate ale GoPro, Inc. in SUA
si international. Celelalte marci si nume sunt proprietatea titularilor
de drept.

Pentru mai multe raspunsuri la intrebari frecvente,
mergeti la gopro.com/support.
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