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Для завантаження цього керівництва іншою мовою, відвідайте 
сайт gopro.com/support.

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. 
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Акумулятор BacPac™ Сенсорний 
РК-екран BacPac™

Пульт ДК Кріплення 
на груди

Рамка Гнучкий зажим «Щелепи»

Подвійний зарядний пристрій 
для акумуляторів HERO 4 Монопод 3-Way

/ Аксесуари
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Кріплення-присоска Ремінь-кріплення на голову + 
кліпса QuickClip

Комплект кріплень
для серфінгу

Кріплення 
під штатив

Кріплення 
на рами/труби

Кріплення 
на собаку

ДОВІДАЙСЯ БІЛЬШЕ НА 
EXTREMEPRIDE.COM.UA

Задня кришка 
з поплавком

/ НОСИ. КРІПИ. НАСОЛОДЖУЙСЯ.™
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1. Червоний світлодіодний індикатор
2. Кнопка  ЗАТВОР/ВИБІР  [  ]
3. Синій світлодіодний індикатор
4. Екран стану камери
5. Кнопка ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ]
6. Порт мікро HDMI  

(кабель не входить до компл.)

7. Слот для картки пам’яті мікро SD 
(картка не входить до компл.)

8. Порт міні USB  
(підтримка композитного A/C 
кабелю/ 3.5мм адаптеру стерео 
мікрофону, не входять до компл.)

9. Динамік

/ Функціональні елементи
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10. Мікрофон
11. Порт HERO для BacPac батареї
12. Кнопка НАЛАШТУВАННЯ [  ]
13. Кришка акумуляторного відсіку

/ Функціональні елементи
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/ Початок роботи

ЗаряДка акуМуЛятора
1. Вийміть камеру із захисного боксу. 

 
 

2. Зніміть бокову кришку камери та завантажте картку пам’яті. 
Рекомендуєтся використовувати картки мікро SD не нижче 
Класу 10 або UHS-1. 

3.  Відкрийте нижню кришку камери, вкладіть  акумулятор, 
закрийте задню кришку камери.

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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/ Початок роботи

4. Зарядіть акумулятор, підключивши камеру до комп’ютера за 
допомогою кабелю USB з комплекту. Іконка зарядки з’явиться 
на екрані камери. Після закінчення зарядки вона буде 
показувати повний акумулятор.

Акумулятор, що входить у комплект камери, поставляється в 
частково зарядженому стані. В цьому стані камеру можна одразу 
використовувати не чекаючи повної заярдки.

ПриМІтки: За допомогою Подвійного зарядного пристрою 
(купується окремо) можна окремо заряджати акумулятор без 
камери.

уваГа: Будьте обережні при використанні GoPro під час 
активних занять. Будьте уважні та слідкуйте за оточенням, 
щоб уникнути травм. При використанні камери дотримуйтесь 
місцевих законів.
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оНовЛЕННя ПроГраМНоГо ЗаБЕЗПЕчЕННя
Щоб отримати максимальну продуктивність та якнайкраще  
використовувати усі функції камери переконайтесь, що Ви 
використовуєте найновіше програмне забезпечення. Перевірити 
наявність оновлень ПЗ можна за адресою: gopro.com/getstarted.

НаЛаШтуваННя каМЕри За уМовчаННяМ
На камері за умовчанням встановлені наступні параметри:

Розд. здатність відео 1080p30 SuperView

Розд. здатність фото 12MП, Широкий кут (FOV)

Серія
Серійна зйомка (встановлено 30 
кадрів за 1 секунду)

Швидка Зйомка Вимкнено

Бездротова мережа Вимкнено

Змінити встановленні параметри можна у відповідних 
налаштуваннях.

/ Початок роботи
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вМикаННя Й виМикаННя ЖивЛЕННя 
Для ВМИКАННЯ камери:
Натисніть та відпустіть кнопку ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] 
Червоний світлодіодний індикатор блимне три рази та камера 
видасть три коротких звукових сигнали. Як тільки на екрані стану 
камери з’явиться інформація, камера готова для роботи.

Для ВИМИКАННЯ камери:
Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] та тримайте протягом 
двох секунд. Червоний світлодіодний індикатор блимне декілька 
разів та камера видасть сім коротких звукових сигналів.

ПриМІтки: Коли камера вимкнена та активовано режим Швидка 
Зйомка, можна включити камеру і відразу ж почати зйомку просто 
натиснувши кнопку ЗАТВОР/ВИБІР [  ]. Натисніть один раз для 
зйомки відео, натисніть і утримуйте протягом двох секунд для 
фотозйомки. Натисніть ще раз, щоб зупинити запис та вимкнути 
камеру.

/ Початок роботи



14

картки ПаМ’ятІ
Камера HERO4 Black сумісна з картками пам’яті MicroSD, 
MicroSDHC і microSDXC ємністю 4Гб, 8Гб, 16Гб, 32Гб і 64Гб. Потрібно 
використовувати  швидкісні карти  класу 10 або UHS-1. Для  
максимальної  надійності  в  умовах  високих  вібрацій  компанія  
GoPro рекомендує використовувати картки відомих виробників.

Установка картки пам’яті: Виймання картки пам’яті:

Встановіть картку пам’яті SD у 
відповідний слот камери таким 
чином, щоб ярлик був зорієнтовано у 
напрямку лицьової частини камери.

Після повного завантаження картки 
вона зафіксується в робочому 
положенні.

Кінчиком нігтя злегка 
натисніть на край картки 
пам’яті.

Після цього картка 
пам’яті вийде з камери на 
достатню відстань, щоб 
дістати ї ї.

УВАГА: Будьте обережні з картками пам’яті. Уникайте потрапляння 
рідини, пилу та сміття. В якості запобіжного заходу, вимикайте 
камеру перед установкою або вийманням картки. Перевіряйте 
рекомендації виробника щодо діапазона робочих температур.

/ Початок роботи
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На екрані стану камери відображається наступна інформація 
щодо режимів та установок камери:

1. Режими камери / FOV (кут 
огляду)

2. Налаштування камери
3. Роздільна здатність / к/с 

(кадрів за секунду)
4. Protune
5. Лічильник
6. Час / Зберігання / Файли
7. Бездротова мережа
8. Ресурс роботи акумулятора

Примітки: значки, зображені вище, будуть змінюватися залежно від обраного Вами режиму.

/ Дисплей камери
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/ Іконки

Низьке освітлення

Автовимикання

Звукові сигнали

Серія

Колір

Безперервна зйомка

Дата/час

За умовчанням

Видалення

Значення 
експокорекції

Кут огляду

Кадрів за секунду

Інтервал

Обмеження ISO

Світлодіодна 
індикація

Циклічна зйомка

Мегапікселі

Режим Мультизйомки

Нічна інтервальна 
зйомка

Нічне фото

Екранне меню

Орієнтація

Режим Фото

Режим Відтворення

Protune

Швидка Зйомка

Діапазон

Режим Налаштувань
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Різкість

Спуск

Одне фото

Точковий вимір

Інтервальна зйомка

Сенсорний дисплей

Режим Відео

Відео+Фото

Формат відео

Режим  Відео

Роздільна здатність 
відео

Баланс білого

Бездротова мережа

/ Іконки
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/ Схема меню камери

Відтворення з’являється при умові підключення камери до ТВ або сенсорного РК-екрану BacPac 
(купується окремо). 

Camera
Reset
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/ Схема меню камери

Camera
Reset
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/ Режими роботи камери

Камера HERO4 Black має кілька режимів роботи. Для перемикання 
між режимами натискайте кнопку ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ]. 

Режими будуть з’являтися в наступному порядку:

ВІДЕО Запис відео

ФОТО Зйомка однієї фотографії

СЕРІЯ Зйомка серії знімків 

ПЕРЕГЛЯД Відтворення знімків або відео

УСТАНОВКИ Зміна налаштувань камери
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Кожен режим роботи камери має своє власне меню Налаштувань. 

НавІГацІя По МЕНю НаЛаШтуваНЬ:
1. Переконайтесь, що камера знаходиться в потрібному режимі 

роботи. Якщо відповідна Іконка відсутня не екрані стану, 
оберіть режим натискаючи кнопку ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ].

2. Натисніть кнопку НАЛАШТУВАННЯ  [  ].
3. Для прокрутки списку налаштувань користуйтесь кнопкою 

ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] . 
 
 
 
 

4. Для прокрутки списку опцій користуйтесь кнопкою ЗАТВОР/
ВИБІР [  ]. Для вибору опції, залиште виділеним пункт меню 
при переході на інший екран. 
 

 

5. Щоб повернутися до попереднього екрану або для виходу з 
меню Налаштувань, натисніть кнопку НАЛАШТУВАННЯ [  ].

/ Перехід до меню Налаштувань
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/ Режим Відео

ЗЙоМка вІДЕо
Для зйомки відео, переконайтесь, що камера знаходиться в режимі 
Відео. Якщо відповідна іконка не з’являється в лівому верхньому 
кутку екрану стану камери, натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ 
[  ] кілька разів, доки вона не з’явиться.

Для початку запису:
Натисніть кнопку ЗАТВОР/ВИБІР [  ]. Камера видасть один 
звуковий сигнал і червоний світлодіодний індикатор буде блимати 
протягом всієї зйомки.

Для зупинки запису:
Натисніть кнопку ЗАТВОР/ВИБІР [  ]. Червоний світлодіодний 
індикатор блимне три рази, після чого камера видасть три 
звукових сигнали, що вказують на припинення запису.

Камера автоматично зупинить процес запису при переповненні 
картки пам’яті або при розрядці батареї. Перед остаточним 
вимиканням камери записане відео буде збережене.

ПриМІтки: Коли камера вимкнена та активований режим 
Швидка Зйомка, можна включити камеру і відразу ж почати зйомку 
просто натиснувши кнопку ЗАТВОР/ВИБІР [  ]. Натисніть цю ж 
кнопку ще раз, щоб зупинити запис та вимкнути камеру.
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/ Режим Відео

МІтки
Ви можете в будь-який момент зйомки позначати особливі 
моменти за допомогою Міток (Hilight Tags). Мітки дозволять 
потім легко знаходити найкращі моменти зйомки. Ви можете 
додавати мітки на камері, за допомогою GoPro App або пульту ДК 
(продається окремо).

Щоб встановити мітку: 
Під час запису відео, натисніть кнопку НАЛАШТУВАННЯ [  ].
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ПараМЕтри рЕЖиМу вІДЕо
Для отримання інструкцій, як змінити наведені параметри, 
дивіться розділ “Перехід до меню Налаштувань”.

Існує три підрежими зйомки в режимі роботи Відео. Від обраного 
підрежиму залежить, які параметри будуть доступні в меню 
Налатштуваннь Відео.

Режим Опис

Відео (за 
умовчанням)

Зйомка відео.

Відео + Фото

Одночасна відео та фотозйомка. Ви 
можете визначити інтервал часу, з яким 
будуть робитися фотознімки під час 
запису відео. Детальніше дивіться далі в 
цьому розділі.

/ Режим Відео
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/ Режим Відео

Режим Опис

Цикл

Дозволяє безперервно записувати та 
зберігати тільки найкращі моменти, що 
допомагає заощадити місце на картці. 
Доступно тільки якщо яктивовано 
Protune™.

ПриМІтки: Для полегшення створення епічного відео в стилі 
GoPro використовуйте безкоштовне програмне забезпечення 
GoPro. Дізнатися більше і завантажити це програмне забезпечення 
можна на gopro.com/getstarted.
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ІНтЕрваЛ

Параметр “інтервал” відноситься до режимів Циклічна Зйомка 
і Відео + Фото. Інтервал визначає часові проміжки з якими 
відбувається зйомка. 

Циклічна зйомка
Доступні інтервали циклічності зйомки:  5, 20, 60 і 120 хвилин. 
Наприклад, якщо Ви оберете 5-хвилинний інтервал, тільки 
останні 5 хвилин зйомки будуть збережені на картку після 
зупинки запису. Якщо після 5 хвилин зйомки не натиснути кнопку 
ЗАТВОР/ВИБІР [  ] для зупинки і збереження відзнятого, 
то камера почне новий 5-хвилинний інтервал запису поверх 
попереднього 5-хвилинного відеофрагменту. 

Ви також можете встановити значення інтервалу на максимум. При 
цьому камера буде записувати до повного заповнення вільного місця 
на картці пам’яті. А потім почнеться перезапис спочатку.

/ Режим Відео
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ПриМІтки: Інформація записується на карту пам’яті 
фрагментами. Це дозволяє перезаписувати невеликі сегменти 
збережених файлів під час циклічного запису. Під час перегляду 
на екрані комп’ютера Ви побачите окремі файли для кожного 
відрізка часу. Якщо Ви бажаєте об’єднати файли в довше відео, 
використовуйте програмне забезпечення для редагування 
відео.

Відео + Фото
Інтервали для фотозйомки при роботі в режимі Відео + Фото 
лежать в діапазоні від 5 до 60 секунд. Якість знімків залежить 
від встановлених параметрів роздільної здатності відео та куту 
огляду (FOV). 

/ Режим Відео
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роЗДІЛЬНа ЗДатНІстЬ, каДри За сЕкуНДу, кут оГЛяДу 
Камера HERO4 Black пропонує наступні режими відеозйомки.

Роздільна 
здатність

NTSC/
PAL 

Кут огляду 
(FOV)

Роздільна 
здатність екрану

4K 
30/25 
24/24

Ультра широкий 3840x2160, 16:9

4K SuperView 24/24 Ультра широкий 3840x2160, 16:9

2.7K
48/50 
30/25 
24/24

Ультра широкий, 
Середній

2704x1520, 16:9

2.7K SuperView 30/25 Ультра широкий 2704x1520, 16:9

2.7K 4:3 30/25 Ультра широкий 2704x2028, 4:3

1440p

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

Ультра широкий 1920x1440, 4:3

1080p
120/120 
90/90

Ультра широкий, 
Вузький

1920x1080, 16:9

/ Режим Відео
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/ Режим Відео

Роздільна 
здатність

NTSC/
PAL 

Кут огляду 
(FOV)

Роздільна 
здатність екрану

1080p

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

Ультра 
широкий, 
Середній, 
Вузький

1920x1080, 16:9

1080p 
SuperView

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

Ультра широкий 1920x1080, 16:9

960p
120/120 
60/50

Ультра широкий 1280x960, 4:3

720p
120/120 
60/50 
30/25

Ультра 
широкий, 
Середній, 
Вузький

1280x720, 16:9

720p SuperView
120/120 
60/50

Ультра широкий 1280x720, 16:9

WVGA 240/240 Ультра широкий  848x480, 16:9
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Високопродуктивні відеорежими та температура.

Ваша камера має унікальні режими зйомки відео високої якості:  
4K 30/24, 2.7K 50, 1440p80, 1080p120/90 and 960p120. При роботі в цих 
режимах камера використовує багато енергії  і може нагріватися.

Використання камери в цих режимах за умов високихих температур, 
разом з GoPro App або із застосуванням додаткових аксесуарів 
BacPac ще більше збільшує температуру камери та споживання 
електроенергії.
Камера обладнана захистом від перегріву. При значному підвищенні 
температури камери деякі функції можуть бути недоступні та може 
відбуватися:
•	 відключення від GoPro App; при цьому відеозйомка буде 

тривати доти, доки це можливо і поки камера буде увімкнена 
(при використанні пульту ДК - він залишається підключеним).

•	 вимикання камери (зв’язок з GoPro App розривається, камера 
зупиняє запис і зберігає відео, з’являється іконка температури).

Для дистанційного керування камерою при умовах підвищеної 
температури, використовуйте пульт ДК GoPro замість GoPro App.

/ Режим Відео
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/ Режим Відео

Якщо камера перегрілася та вимкнулась, необхідно просто 
зачекати деякий час поки камера охолоне. Для збільшення 
тривалості зйомки рекомендується обмежити використання 
функцій, які збільшують витрати енергії  (використання GoPro App 
або сенсорного РК-екрану BacPac).

Роздільна 
здатність

Найкраще використання

4K

Приголомшливе відео високої роздільної 
здатності та професійної якості в умовах низької 
освітленості. З відео доступні 8 Mп фотознімки. 
Рекомендується для зйомки за допомогою 
штатива або у фіксованому  положенні.

4K SuperView

SuperView надає найбільший в світі кут огляду. 
Рекомендується для зйомки за допомогою 
штатива або у фіксованому  положенні. 
Вертикальний 4:3 контент автоматично 
розтягується на весь екран 16:9 для ще більшого 
задоволення від перегляду.

2.7K
Широкоформатне відео (16:9) для отримання 
професійних результатів кінематографічної 
якості. 
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/ Режим Відео

Роздільна 
здатність

Найкраще використання

2.7K SuperView

SuperView надає найбільший в світі кут огляду. 
Рекомендовано для зйомки при встановленні 
камери на тілі. Вертикальний 4:3 контент 
автоматично розтягується на весь екран 16:9.

2.7K 4:3
Рекомендовано для зйомки при встановленні 
камери на тілі або на лижному/серферному 
обладнанні. Забезпечує значний кут огляду.

1440p

Рекомендовано для зйомки при встановленні 
камери на тілі. Забезпечує більшу область 
перегляду і гладкі високоякісні результати 
зйомки швидко рухомих об’єктів.

1080p

1080p60 відмінно підходить для будь-яких 
зйомок. Висока роздільна здатність і частота 
кадрів дає приголомшуючі результати. При 
застосуванні штативу або при фіксації камери 
1080p48, 1080p30 і 1080p24 ідеально підходять 
для теле- і кінозйомки.



33

Роздільна 
здатність

Найкраще використання

1080p SuperView

SuperView надає найбільший в світі кут 
огляду. Рекомендується для зйомки при 
кріпленні камери на тілі або пристроях. 
Вертикальний 4:3 контент автоматично 
розтягується на весь екран 16:9.

960p

Використовуйте для встановлення на тілі, 
коли потрібно отримати повільність рухів. 
Забезпечує більшу область перегляду і 
гладкі високоякісні результати зйомки 
швидко рухомих об’єктів.

720p
Добре при зйомці з рук і коли потрібно 
отримати повільність рухів.

720p SuperView

SuperView надає найбільший в світі кут 
огляду. Рекомендується для зйомки при 
кріпленні камери на тілі або пристроях. 
Вертикальний 4:3 контент автоматично 
розтягується на весь екран 16:9 для ще 
більшого задоволення від перегляду.

WVGA
Добре підходить, коли потрібна супер 
уповільненість рухів і є прийнятним 
стандартна чіткість.

/ Режим Відео
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Кут огляду (FOV) Найкраще використання

Ультра широкий

Великий кут огляду, підвищена 
стабільність зображення. Найкраще для 
зйомки, коли Ви хочете захопити в кадр 
якомога більше. 

Середній
Середній кут огляду, помірна стабільність 
зображення.

Вузький

Мінімальний кут огляду, знижена 
стабільність зображення. Відсутнє 
викривлення (оптична аберація). Добре 
для зйомки на відстані.

/ Режим Відео
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/ Режим Відео

НиЗЬка освІтЛЕНІстЬ

Застосовуйте Auto Low Light при зйомці в умовах низької 
освітленості або при швидких змінах умов освітленості. Камера 
буде автоматично регулювати значення кількості кадрів за секунду 
(к/с) для досягнення оптимальної експозиції та відповідних 
результатів. 

Auto Low Light не доступний для зймоки 240 кадрів за секунду або 
30 кадрів за секунду і нижче.  
Значення налаштувань цього параметру: увімк (за умовч.) / вимк.

точковиЙ ЕксПовиМІр

Точковий експовимір включають при зйомці у напрямку з 
неосвітленої зони до освітленої, а також при зйомці через лобове 
скло автомобіля. Коли точковий експовимір увімкнено на дисплеях 
камери відтворюється іконка [  ]. Значення налаштувань цього 
параметру: увімк (за умовч.) / вимк.
Примітка: Значення цього параметру буде стосуватись тільки відеозйомки. Для зміни цього 
парметру в інших режимах роботи - змінюйте його в налаштуваннях відповідних режимів.

PROTUNE

Детальніше дивіться у відповідному розділі.
Примітка: Значення цього параметру буде стосуватись тільки відеозйомки. Для зміни цього 
парметру в інших режимах роботи - змінюйте його в налаштуваннях відповідних режимів.
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/ Режим Фото

ФотоЗЙоМка
Щоб зробити фотознімок, переконайтесь, що камера знаходиться 
в режимі Фото. Якщо відповідна іконка не з’являється в 
лівому верхньому кутку екрану стану камери, натисніть кнопку 
ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] кілька разів, доки вона не з’явиться.

Щоб зробити знімок:
Натисніть кнопку  ЗАТВОР/ВИБІР [  ]. Камера видасть два 
звукових сигнали, червоний світлодіодний індикатор блимне, 
а числове значення лічильника кадрів на екрані стану камери 
збільшиться на одиницю.

ПриМІтки: Під час запису відео можна вручну зробити фотознімок 
в будь-який момент натиснувши на кнопку ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ  
[ ]. При утриманні натиснутою кнопки ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [ ] 
камера буде робити фотознімки кожні 5 секунд.
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/ Режим Фото

ПараМЕтри рЕЖиМу Фото
Для отримання інструкцій як змінити наведені параметри дивіться 
розділ “Перехід до меню Налаштувань”.

Існує три підрежими зйомки в режимі роботи Фото. Від обраного 
підрежиму залежить які параметри будуть доступні в меню 
Налаштувань Фото.

Режим Опис

Один кадр (за 
умовчанням)

Зйомка однієї фотографії.

Безперервна
Зйомка серії знімків поки буде натиснуто 
кнопку ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ]. 

Нічна
Фотозйомка  з налаштуванням витримки 
до 30 секунд. Більш докладно дивіться в 
розділі “Protune”.
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роЗДІЛЬНа ЗДатНІстЬ

Камера HERO4 Black дозволяє здійснювати фотозйомку з 
роздільною здатністю 12, 7 та 5 мегапікселей. Знімки з меншою 
роздільною здатністю займають менше місця на карці пам’яті.
Примітка: Значення цього параметру буде стосуватись тільки звичайної фотозйомки. Для 
зміни цього парметру в інших режимах роботи - змінюйте його в налаштуваннях відповідних 
режимів..

Роздільна 
здатність Кут огляду (FOV)

12Mп Широкий (за 
умовчанням) 
7Mп Широкий

Великий кут огляду. Найкраще для 
зйомки, коли Ви хочете захопити в кадр 
якомога більше

7Mп Середній 
5Mп Середній

Кут огляду в середньому діапазоні.

ІНтЕрваЛ

Інтервал відноситься тільки до безперервної фотозйомки. Доступні 
інтервали 3 (за умовчанням), 5 або 10 знімків за секунду.

/ Режим Фото
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/ Режим Фото

точковиЙ ЕксПовиМІр

Точковий експовимір включають при зйомці у напрямку з 
неосвітленої зони до освітленої, а також при зйомці через лобове 
скло автомобіля. Коли точковий експовимір увімкнено на дисплеях 
камери відтворюється іконка [  ]. Значення налаштувань цього 
параметру: увімк (за умовч.) / вимк.
Примітка: Значення цього параметру буде стосуватись тільки фотозйомки. Для зміни цього 
парметру в інших режимах роботи - змінюйте його в налаштуваннях відповідних режимів.

PROTUNE

Детальніше дивіться у відповідному розділі.
Примітка: Значення цього параметру буде стосуватись тільки фотозйомки. Для зміни цього 
парметру в інших режимах роботи - змінюйте його в налаштуваннях відповідних режимів..
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/ Режим Мультизйомки

У режимі Мультизйомки можна зняти серію фотографій. Існує три 
підрежими зйомки: Серія (зйомка за певний період), Інтервальна 
(фотозйомка через певні проміжки часу) і Нічна інтервальна зйомка 
(зйомка через певні проміжки часу в умовах низької освітленості).

ЗЙоМка сЕрІЇ Фото
Для зйомки серії фотографій, переконайтесь, що камера 
знаходиться в режимі серійної зйомки. Якщо іконка серійної 
зйомки  [  ] не з’являється в лівому верхньому кутку екрана 
стану камери, натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] кілька 
разів, доки вона не з’явиться.

Щоб зробити серію знімків:
Натисніть кнопку  ЗАТВОР/ВИБІР [  ]. Камера видасть декілька  
звукових сигналів, а червоний світлодіодний індикатор блимне.

На екрані стану камери буде відображатись позначка ЗАЙНЯТИЙ 
(BUSY) в той час як камера обробляє файли. Після того, як позначка 
зникне, камера готова до роботи.

Можливі параметри та їх значення для режиму Мультизйомки 
дивіться далі в цьому розділі.
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ІНтЕрваЛЬНа аБо НІчНа ІНтЕрваЛЬНа ЗЙоМка
Для інтервальної зйомки переконайтесь, що камера знаходиться 
в режимі Інтервальна Зйомка. Якщо іконка [  ] не з’являється 
в лівому верхньому кутку екрана стану камери, натисніть кнопку 
ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] кілька разів, доки вона не з’явиться.

Для нічної інтервальної зйомки переконайтесь, що камера 
знаходиться в режимі Нічна Інтервальна Зйомка. Якщо іконка 
[  ] не з’являється в лівому верхньому кутку екрана стану 
камери, натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] кілька разів, 
доки вона не з’явиться.

Щоб зробити серію знімків з інтервалом:
Натисніть кнопку ЗАТВОР/ВИБІР [  ]. Камера почне відлік і 
червоний світлодіодний індикатор блиматиме щоразу коли буде 
зняте фото.

Щоб зробити серію нічних знімків з інтервалом: 
Натисніть кнопку  ЗАТВОР/ВИБІР  [  ]. Камера видасть три зву-
кових сигнали, а червоний світлодіодний індикатор блимне тричі.

ПриМІтки: Якщо камера вимкнена та активовано режим Швидка 
Зйомка, можна включити камеру і відразу ж почати інтервальну 
зйомку просто натиснувши і утримуючи 2 секунди кнопку ЗАТВОР/
ВИБІР [  ] . Натисніть цю ж кнопку ще раз, щоб зупинити запис та 
вимкнути камеру.

/ Режим Мультизйомки
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/ Режим Мультизйомки

ПараМЕтри МуЛЬтиЗЙоМки
Для отримання інструкцій як змінити наведені параметри дивіться 
розділ “Перехід до меню Налаштувань”.

Існує три підрежими зйомки в режимі роботи Мультизйомка. Від 
обраного підрежиму залежить які параметри будуть доступні в 
меню Налатштувань Мультизйомки.

Режим Опис

Серія (за 
умовчанням)

Зйомка до 30 фотографій за 1 секунду. Ідеально 
підходить для зйомки вирішальних моментів в 
швидкорухливому спорті.

Інтервальна 
зйомка

Серійна фотозйомка із заданою періодичністю. 
Можна використовувати для зйомки будь-яких 
подій так, щоб потім обрати найкращий кадр.

Нічна 
інтервальна 
зйомка

Серійна фотозйомка із заданою періодичністю 
та витримкою. Використовуйте в умовах низької 
освітленості навколишнього середовища, 
наприклад, при зйомці нічного катання.  Більш 
докладно дивіться в розділі "Protune".

ПриМІтки: При необхідності у великій витримці при зйомці 
використовуйте Нічну інтервальну зйомку і вдень.
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Параметр “темп” відноситься тільки до серійної зйомки. Фотознімки 
можуть бути отримані в такому темпі:

3 знімки  за 1 секунду

5 знімків  за 1 секунду

10 знімків  за 1 секунду

10 знімків  за 2 секунди

10 знімків  за 3 секунди

30 знімків  за 1 секунду (за умовчанням)

30 знімків  за 2 секунди

30 знімків  за 3 секунди

ПриМІтки: Іноді 30 знімків за 1 секунду може бути занадто 
швидко. Спробуйте інші Інтервали щоб краще зняти подію.

тЕМП
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роЗДІЛЬНа ЗДатНІстЬ

Камера HERO4 Black дозволяє здійснювати фотозйомку з 
роздільною здатністю 12, 7 та 5 мегапікселей. Знімки з меншою 
роздільною здатністю займають менше місця на карці пам’яті.
Примітка: Значення цього параметру буде стосуватись тільки Мультизйомки. Для зміни цього 
парметру в інших режимах роботи - змінюйте його в налаштуваннях відповідних режимів.

Значення Опис

12Mп Широкий (за 
умовчанням) 
7Mп Широкий

Великий кут огляду. Найкраще для 
зйомки, коли Ви хочете захопити в кадр 
якомога більше

7Mп Середній 
5Mп Середній

Кут огляду в середньому діапазоні.
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/ Режим Мультизйомки

ІНтЕрваЛ

Параметр “інтервал” відноситься до режимів інтервальної зйомки. 
Інтервал визначає часові проміжки з якими буде відбуватися 
фотозйомка.

Режим Інтервал 
Є можливість встановити інтервал від 0,5 секунд (за умовчанням) 
до 60 секунд.

Інтервал Приклад

0.5-2 секунди
Серфінг, їзда на велосипеді або інші види 
спорту

2 секунди Перетин жвавих вулиць

5-10 секунд Захід сонця

10-60 секунд
Довгострокові заходи, такі як будівельні 
проекти
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Режим Нічна інтервальна зйомка 
Є можливість встановити інтервал від 10 секунд (за умовчанням) 
до 60 хвилин. 

точковиЙ ЕксПовиМІр

Точковий експовимір включають при зйомці у напрямку з 
неосвітленої зони до освітленої, а також при зйомці через лобове 
скло автомобіля. Коли точковий експовимір увімкнено на екрані 
стану камери відтворюється іконка [  ]. Значення налаштувань 
цього параметру: увімк / вимк (за умовч.).
Примітка: Значення цього параметру буде стосуватись тільки мультизйомки. Для зміни цього 
парметру в інших режимах роботи - змінюйте його в налаштуваннях відповідних режимів..

PROTUNE

Детальніше дивіться у відповідному розділі.
Примітка: Значення цього параметру буде стосуватись тільки мультизйомки. Для зміни цього 
парметру в інших режимах роботи - змінюйте його в налаштуваннях відповідних режимів.

/ Режим Мультизйомки
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/ Режим Відтворення

Ви можете відтворювати відзнятий контент на комп’ютері, 
телевізорі чи смартфоні/планшеті (використовуючи GoPro App) 
або на камері за допомогою опційного сенсорного РК-екрана 
BacPac (не входить до комплекту). Меню режиму Відтворення 
відображається тільки якщо камера підключена до пристрою.

вІДтворЕННя вІДЕо І ФотоЗНІМкІв На коМП’ютЕрІ
Для досягнення найкращих результатів відтворення контенту 
на комп’ютері, відвідайте gopro.com/getstarted та завантажте 
останню версію ПЗ GoPro. Переконайтесь що Ваш комп’ютер 
відповідає мінімальним системним вимогам:

Windows Mac

Операційна 
система

Windows 7, 8.x OS X® 10.8 чи вище

Процесор
Intel® Core 2 Duo™ (Intel 
Quad Core™ i7 або краще 
рекомендується)

Intel® Dual Core™ (Intel 
Quad Core i7 або краще 
рекомендується)

відеокарта
підтримка OpenGL1.2 чи 
краще

екран 1280 x800 1280 x768

оперативна 
пам’ять

2 ГБт (4 ГБт або більше 
рекомендується)

4 ГБт
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/ Режим Відтворення

Windows Mac

жорсткий 
диск

внутрішній: 5400 RPM 
(7200 RPM або SSD 
рекомендується)  
зовнішній: USB 3.0  
або eSATA

внутрішній: 5400 RPM 
(7200 RPM або SSD 
рекомендується)  
зовнішній: Thunderbolt, 
FireWire або USB 3.0

Для відтворення на комп’ютері:
1. Завантажте останню версію програмного забезпечення з 

gopro.com/getstarted.
2. Підключіть камеру до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
3. Скопіюйте файли на комп’ютер або зовнішній жорсткий диск.
4. Відтворюйте контент за допомогою програмного 

забезпечення GoPro.

вІДтворЕННя вІДЕо І ФотоЗНІМкІв На тв
Відтворення відео і фото на екрані ТВ вимагає наявності мікро 
HDMI, композитного або комбінованого кабелю (продається 
окремо).
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Для відтворення на ТВ:
1. Підключіть камеру до ТВ за допомогою мікро HDMI, 

композитного або комбо кабелю.
2. Оберіть вхід на телевізорі, до якого підключили камеру.
3. Увімкніть камеру.
4. Кнопкою ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] оберіть режим 

ВІДТВОРЕННЯ [  ]  та натисніть кнопку ЗАТВОР/ВИБІР  
[  ]  для підтвердження.

5. Кнопкою ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] оберіть файл.
6. Кнопкою  ЗАТВОР/ВИБІР [  ] підтвердіть вибір.
7. За допомогою кнопок [  ] / [  ] можна переміщатися назад 

і вперед по спису мультимедійних файлів на картці пам’яті.
Примітка: Для відео вище за 1080p60 HDMI відтворення може не підтримуватись.

вІДтворЕННя коНтЕНту На сМартФоНІ / ПЛаНШЕтІ
1. Підключіть камеру до GoPro App. Детальніше дивіться розділ 

“З’єднання з GOPRO APP”.
2. Використовуйте елементи керування з додатку для 

відтворення контенту на смартфоні / планшеті.

вІДтворЕННя коНтЕНту На сЕНсорНоМу рк-ЕкраНІ 
BACPAC
Для отримання інструкцій стосовно роботи з сенсорним РК-
екраном BacPac дивіться відповідне Керівництво користувача.

/ Режим Відтворення
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/ Режим Налаштувань

В режимі Налаштувань, Ви можете змінювати загальні 
настройки, які застосовуються до всіх режимів камери.  
Для отримання інструкцій як змінити наведені параметри дивіться 
розділ “Перехід до меню Налаштувань”.

БЕЗДротова МЕрЕЖа

Коли функція бездротового зв’язку активована, на екрані стану 
камери з’являється відповідна іконка та синій світлодіодний 
індикатор періодично блимає.

Налаштування Опис

Вимкнено (за 
умовчанням)

GoPro App
Камера під’єднана до GoPro App. 
Детальніше дивіться розділ “З’єднання з 
GOPRO APP”.

WiFi пульт ДК
Камера під’єднана до пульту ДК 
(продається окремо). Детальніше дивіться 
Інструкцію до пульту ДК.

ПриМІтки: Якщо камера увімкнена і готова до зйомки можна 
натиснути та утримувати дві секунди кнопку НАЛАШТУВАННЯ 
[  ] щоб увімкнути/вимкнути бездротову мережу. Ви також 
можете зробити це коли камера вимкнена.
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сЕНсорНиЙ ДисПЛЕЙ

Це налаштування з’являється тільки, якщо Ваша 
камера підключена до сенсорного РК-екрану BacPac 
(продається окремо). Ці параметри дозволяють керувати 
екраном BacPac для економії заряду акумулятора. 

Налаштування Опис

Сон    

Автоматично знижує яскравість сенсорного 
екрану після певного періоду бездіяльності. 
Щоб відновити яскравість екрану або 
розбудити його натисніть кнопку АКТИВАЦІЇ 
СЕНСОРНОГО ЕКРАНУ [  ]. Можливі 
значення цього параметру: 1, 2, 3 хвилини та 
Вимкнено (за умовчанням).

Блок     

Дозволяє використовувати жести, щоб 
блокувати і розблокувати сенсорний 
екран. Можливі значення цього параметру: 
Вимкнено (за умовчанням), Увімкнено. 
Коли ця функція включена, натисніть на 
сенсорний екран протягом трьох секунд, 
щоб заблокувати його. Щоб розблокувати-
ковзніть пальцем вниз і утримуйте до 
розблокування.

/ Режим Налаштувань
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Налаштування Опис

Яскравість    

Визначає яскравість сенсорного дисплею. 
Можливі значення цього параметру: 
Висока (за умовчанням), Середня та 
Низька.

Увімк/Вимк 
сенсорний екран

Вмикає/вимикає сенсорний екран, коли 
камера включена. Можливі значення цього 
параметру: Увімкнено (за умовчанням), 
Вимкнено.

/ Режим Налаштувань
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орІЄНтацІя

Закріпили камеру догори ногами, але бажаєте щоб файли 
відображались вертикально під час перегляду або редагування? 
Цей параметр позбавляє Вас від необхідності перевертати відео 
або фотографії після запису.

Налаштування Опис

вгору    
Камера у вірному положенні (за 
умовчанням).

вниз    Камера догори ногами.

За уМовчаННяМ

Ви можете обрати режим і підрежим, в якому камера буде 
вмикатись. Це може бути Відео (Відео, Відео + Фото, Цикл), Фото 
(Один Кадр, Безперервна, Нічна) або Мультизйомка (Серія, 
Інтервальна зйомка, Нічна інтервальна зйомка).

/ Режим Налаштувань
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/ Режим Налаштувань

ШвиДка ЗЙоМка

З функцією Швидка Зйомка можна швидко включити камеру і 
почати відеозапис або Інтервальну фотозйомку. Можливі значення 
цього параметру: Вимкнено (за умовчанням), Увімкнено.
Примітка: функція відключається при підключенні камери до пульту ДК або GoPro App.

Для зйомки відео:
Коли камера вимкнена, натисніть та відпустіть кнопку ЗАТВОР/
ВИБІР [  ]. Камера автоматично увімкнеться і почнеться зйомка 
відео.

Для зйомки інтервалу фотознімків:
Коли камера вимкнена натисніть та утримуйте 2 секунди кнопку 
ЗАТВОР/ВИБІР [  ]. Камера автоматично увімкнеться і почнеться 
інтервальна фотозйомка.

Щоб зупинити запис:
Натисніть та відпустіть кнопку ЗАТВОР/ВИБІР [  ], щоб зупинити 
запис та вимкнути живлення камери.
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/ Режим Налаштувань

свІтЛоДІоДНІ ІНДикатори

Визначає які будуть задіяні червоні світлодіодні індикатори 
стану. Це може бути всі 4  (зверху, знизу, зпереду, ззаду) або 
тільки 2 (зпереду та ззаду) або взагалі вимкнути індикатори. За 
умовчанням встановлено значення 4.
Примітка: Синій світлодіодний індикатор бездротової мережі завжди активований 
незалежно від установок цього параметра.

ЗвуковиЙ сиГНаЛ

Ця настройка дозволяє відрегулювати рівень гучності звукових 
сигналів камери або взагалі відключити їх. Можливі значення 
цього параметру: 100% (за умовчанням), 70%, Вимкнено.

ФорМат вІДЕо

Ця установка регулює частоту кадрів для запису відео, що впливає 
на перегляд відео на екрані телевізора.

Налаштування Опис

NTSC (за 
умовчанням)

Перегляд відео в Північній Америці

PAL
Загальноприйнятий стандарт для більшості 
регіонів за межами Північної Америки
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/ Режим Налаштувань

ІНДикацІя На ДисПЛЕЇ

Дана опція визначає відображати або ховати іконки зйомки 
та іншу інформацію про файл на екрані при перегляді.  
Можливі значення цього параметру: Увімкнено (за умовчанням), 
Вимкнено.

автовиМикаННя

Ваша камера може бути налаштована на автоматичне вимикання 
після певного періоду (30 секунд - 3 хвилини) бездіяльності (відео 
чи фото не знімалось, кнопки не натискались). Ви також можете 
вимкнути цю функцію (за умовчанням).

Дата/час

Дата і час камери автоматично встановлюється при підключенні 
камери до програмного забезпечення GoPro App або GoPro. Цей 
параметр дозволяє вручну встановити дату і час. Якщо батарея 
виймалась з камери протягом тривалого часу, необхідно знову 
встановити дату і час (автоматично або вручну).
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/ Режим Налаштувань

виДаЛЕННя

Цей параметр дозволяє видалити останній файл або видалити 
всі файли і відформатувати карту пам’яті. Видалення всіх 
файлів найчастіше застосовується після завантаження файлів 
на комп’ютер для звільнення макисмального місця на карті 
пам’яті. Під час видалення світлодіодні індикатори блимають до 
завершення операції.

Будьте обережні: обравши опцію Усі/форматувати, картка пам’яті 
буде відформатована та усі файли на вашій SD-картці буде 
видалено.

скиДаННя НаЛаШтуваНЬ каМЕри
Ця функція повертає налаштуваня камери до значень за 
умовчанням.
Примітка: Якщо камера не відповідає, але Ви не бажаєте втратити свої налаштуваня 
натисніть і утримуйте кнопку ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ протягом 8 секунд.
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/ З’єднання з GOPRO APP

Додаток GoPro App дозволяє управляти камерою за допомогою 
смартфона або планшета. Це включає в себе повне управління 
камерою, попередній перегляд, відтворення і розповсюдження 
відзнятого контенту та оновлення програмного забезпечення.

ПІДкЛючЕННя каМЕри До GOPRO APP:
1. Завантажте додаток GoPro App на смартфон або планшет з сайта 

Apple App Store, Google Play або Windows Phone marketplace.
2. На камері в опціях бездротової мережі виберіть GoPro App:
•	 Кнопкою ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] оберіть Налаштування, 

та натисніть кнопоку ЗАТВОР/ВИБІР [  ] для підтвердження.
•	 Натисніть кнопку  НАЛАШТУВАННЯ [  ] для входу в меню.
•	 Кнопкою ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] оберіть Бездротова 

Мережа (Wireless) та натисніть кнопоку ЗАТВОР/ВИБІР [  ].
•	 Кнопкою ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] оберіть GoPro App, та 

натисніть кнопоку ЗАТВОР/ВИБІР [  ] для підтвердження.
•	 Якщо Ви підключаєтеся до GoPro App вперше, кнопкою 

ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ [  ] оберіть Нове Підключення (Pair 
New GoPro App) натисніть кнопоку ЗАТВОР/ВИБІР [  ] для 
підтвердження. В іншому випадку оберіть Існуюче (Existing).

3. На смартфоні/планшеті запустіть додаток GoPro App та 
дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб підключити камеру. 
Пароль за умовчанням для вашої камери: goprohero.
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Для відтворення відео і фотографій на комп’ютері спочатку 
необхідно завантажити ці файли на комп’ютер. 

ДЛя ЗаваНтаЖЕННя ФаЙЛІв На коМП’ютЕр:
1. Завантажте та встановіть останню версію програмного 

забезпечення GoPro з gopro.com/getstarted.
2. Підключіть камеру до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

ПриМІтки: Ви також можете завантажувати файли на комп’ютер 
за допомогою пристрою для зчитування карт - картрідера 
(купується окремо). Достатньо вставити картку пам’яті в картрідер 
і Ви зможете, як завантажувати файли на комп’ютер, так і видаляти 
файли з картки.

/ Передача файлів на комп’ютер
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/ Protune

ПЕрЕваГи PROTUNE

Protune розширює потенціал камери та дозволяє отримати 
приголомшливу якість рівня кіновиробництва або професійної 
фотографії. Protune надає творцям контенту велику гнучкість та 
ефективність робочого процесу.

Protune сумісна з професійними інструментами кольорокорекції, 
програмним забезпеченням GoPro та іншими програмами відео і 
фото редагування.

Protune забезпечує зручне управління балансом білого, кольором, 
обмеженнями ISO, різкості та експокоррекції для розширеного 
налаштування і корекції відеоматеріалу та фотографій.
Примітка: Зміни параметрів, внесені в установки Protune застосовуються тільки для режиму, 
в якому вони змінювались. Щоб змінити настройку для відео змінюте настройки параметрів в 
режимі Відео. Щоб змінити цю настройку для Фото - в режимі Фото. Для Мультизйомки - в 
режимі Мультизйомки.

PROTUNE

Можливі значення цього параметру: Вимкнено (за умовчанням), 
Увімкнено. Коли Protune увімкнено позначка PT з’являється 
на дисплеях камери. Protune доступна для всіх роздільних 
здатностей відео та фото зйомки.
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БаЛаНс БІЛоГо

Баланс білого регулює загальну кольорову тональність відео і 
фотознімків.

Налаштування Опис

Aвто (за 
умовчанням)

Автоматичне регулюваня відповідно до 
умов навколишнього середовища

3000K
Тепле світло (лампи накалювання 

або освітлення на сході/заході Сонця)

5500K Денне світло або сонячні зйомки

6500K Холодне світло (похмуро)

Натур Оптимізовані промислові кольори

ПриМІтки: При встановленому значенні Натур камера отримує 
та записує дані безпосередньо від матриці з мінімальною 
обробкою, що дозволяє зробити більш точні корегування 
після зйомки. Працюючи в цьому режимі, Ви маєте можливість 
максимально використати можливості камери.
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коЛІр

Цей параметр дозволяє регулювати кольорові профілі Вашого 
відео або фотоматеріалу.

Налаштування Кольоровий профіль

Кольори GoPro 
(за умовчанням)

Фірмовий кольоровий профіль GoPro (відмінні 
кольори, як і при вимкненому Protune).

Рівний

Нейтральний кольоровий профіль, який 
дозволяє відзнятий контент краще 
поєднувати з матеріалом, який знято на 
іншому обладнанні. Також надає більше 
гнучкості в пост-продакшн. Завдяки довгим 
кривим, при цьому профілі камера фіксує 
більше деталей як в тінях, так і в світлах.

оБМЕЖЕННя ISO

Цей параметр регулює світлочутливість камери в умовах низької 
освітленості та дозволяє балансувати між яскравістю і шумами на 
кінцевому зображенні, які пов’язані із зернистістю зображення.
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Protune обмеження ISO для відео

Налаштування Якість кінцевого зображення

6400 (за 
умовчанням)

Яскраве відео в умовах низької освіт-
леності, підвищені шуми на зображенні

1600
Помірно яскраве відео в умовах низької 
освітленості, помірний шум на зображенні

400
Темніше відео в умовах низької освітленості, 
зменшений шум на зображенні

Protune обмеження ISO для фото

Налаштування Якість кінцевого зображення

800 (за 
умовчанням)

Темніше фото в умовах дуже низької освіт-
леності, підвищений шум на зображенні

400
Темніше фото в умовах низької освітленості, 
помірний шум на зображенні

200 
Яскраве фото при помірному освітленні, 
граничні шуми на зображенні

100
Яскраве фото на відкритому денному 
освітленні, мінімальний шум на зображенні
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рІЗкІстЬ

Цей параметр управляє різкістю зйомки.

Налаштування Підсумкова якість

Висока (за 
умовчанням)

Ультрачітке відео або фото

Середня Помірно чітке відео або фото

Низька М'яке відео або фото

витриМка

Цей параметр регулюється тільки для зйомки в режимах Нічне 
Фото та Нічна інтервальна зйомка і визначає проміжок часу, 
який затвор камери буде відкритий. Ви можете встановити або 
автоматичну витримку, або фіксоване значення.

Налаштування Опис

Авто (за 
умовчанням)

До 8 секунд

FIXED 10, 15, 20 або 30 секунд
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ЕксПокоррЕкцІя (EV COMP)

Значення експокоррекції впливає на яскравість контенту, що 
знімається. Корегування цього параметру може поліпшити якість 
зображення при зйомці в умовах нерівномірного освітлення.

Налаштування

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0 (за умовч.) +0.5 +1.0 +1.5 +2.0

ПриМІтки: Значення експокоррекції регулює яскравість 
в рамках встановленого обмеження ISO. Якщо яскравість 
вже досягла межі заданої обмеженням ISO в умовах низької 
освітленості, збільшення експокоррекції не має ніякого ефекту.

скиДаННя

Ця функція повертає налаштуваня Protune до значень за 
умовчанням.
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/ Акумулятор

ЗБІЛЬШЕННя тЕрМІНу роБоти акуМуЛятора
Для подовження терміну роботи акумулятора виходьте з GoPro 
App. Для подовження терміну роботи акумулятора при зйомці 
тривалих заходів із викорситанням сенсорного РК-екрану 
ВасРас (купується окремо) вимикайте або від’єднуйте його. 
Низькі температури можуть зменшити термін роботи батареї. 
Для подовження терміну роботи акумулятора в холодних умовах 
тримайте камеру в теплому місці перед використанням. Зйомка з 
великою частотою кадрів та роздільною здатністю або увімкнений 
Protune також збільшує енергоспоживання.

ПриМІтки: Функція Швидка Зйомка допомагає збільшити термін 
роботи батареї. Детальніше дивіться у відповідному розділі.

ЗаряДка акуМуЛятора
Іконка стану заряду акумулятора на дисплеї камери почне блимати 
при падінні заряду акумулятора нижче 10%. Якщо в процесі 
зйомки рівень заряду акумулятора досягне 0%, камера збереже 
файл і вимкнеться.
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Для зарядки акумулятора:
Підключіть камеру до ПК або іншого джерела живлення із роз’ємом 
USB (наприклад, до авто або настінного зарядного пристрою 
GoPro, купується окремо).

Примітка: Переконайтеся, що комп’ютер підключений до джерела живлення. Якщо екран стану 
камери не вказує, що батарея заряджається, підключіться до іншого порту USB.

УВАГА: Використання зарядних пристроїв 
інших виробників може пошкодити акумулятор 
GoPro. Використовуйте тільки зарядні пристрої 
промарковані: вихід 5В 1A. Якщо Ви не 
знаєте пармерти напруги і струму зарядного 
пристрою, використовуйте кабель USB для 
зарядки камери від комп’ютера.
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Акумулятор камери заряджається до рівня 80% протягом 1 години 
і до 100% протягом 2 годин при використанні фірмових зарядних 
пристроїв GoPro. 

Акумулятор також можна заряджати відокремлено від камери 
за допомогою подвійного зарядного пристрою GoPro (купується 
окремо).

Камері або батареї не буде завдано ніякої шкоди при використанні 
у стані неповної зарядки. Запасні батареї і додаткові зарядні 
пристрої доступні в офіційній дилерській мережі. Відвідайте 
EXTREMEPRIDE.COM.UA.

/ Акумулятор
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виЙМаННя акуМуЛятора З каМЕри
Акумулятор камери HERO4 Black спроектовано таким  чином,  
що  він  дуже  щільно встановлюється в своєму відсіку для 
забезпечення максимальної  надійності  в  умовах високих вібрацій.

Для того, щоб вийняти акумулятор:
1. Відчиніть кришку акумуляторного відсіку, встановивши 

великий палець на поглибленні в кришці акумуляторного 
відсіку (знизу камери), із зусиллям надавивши на неї й 
зсунувши ліворуч. Повністю відкрийте кришку акумуляторного 
відсіку. 

2. Візьміть батарею за язичок і вийміть з камери.

/ Акумулятор
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ЗБЕрІГаННя та ПовоДЖЕННя З акуМуЛятороМ

Камера містить прецизійні компоненти, в тому числі і 
акумуляторну батарею. Її не можна кидати, розбирати, руйнувати, 
згинати, деформувати, проколювати, різати,  підпалювати, 
піддавати дії мікрохвиль. Не вставляйте сторонні предмети в 
батарейний відсік камери. Не намагайтесь використовувати 
камеру або акумулятор, якщо вони були пошкоджені (наприклад, 
після появи тріщин, проколів або впливу рідини). Розбирання або 
проколювання батареї може викликати вибух або пожежу.

Не піддавайте камеру або акумулятор впливу дуже низьких або 
дуже високих температур. Висока або низька температура може 
суттєво скоротити термін роботи акумулятора або призвести 
до тимчасової непрацездатності камери. Уникайте різких змін 
температури або вологості при використанні камери - це може 
призвести до появи конденсату на поверхні або всередині камери.

Для захисту камери від води використовуйте захисний бокс. 
Детальніше дивіться у відповідному розділі. Не включайте 
камеру, якщо вона мокра. Якщо камера включена, а на неї 
потрапила рідина - вимкніть ї ї та негайно вийміть акумулятор. 
Камера повинна повністю висохнути, перш ніж ї ї можна 
використовувати знову. Не намагайтесь сушити камеру 
або акумулятор за допомогою зовнішніх джерел тепла (як 
наприклад, мікрохвильова пічь або фен). Пошкодження камери 
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або батареї, викликані контактами з рідиною не підлягають 
гарантійному ремонту. 

Не зберігайте батарею разом з металевими предметами, такими 
як монети, ключі або прикраси. Якщо клеми акумулятора будуть 
замкнені металевими предметами, це може призвести до пожежі.

утиЛІЗацІя акуМуЛятора

Зазвичай літій-іонні акумулятори класифікуються як безпечні 
відходи і можуть викидатись разом із побутовим сміттям. Але 
існують місцевості, на яких діють закони, що вимагають особливої 
утилізації. Перш ніж викидати акумулятори дізнайтесь про місцеве 
законодавство. Для безпечного викидання літій-іонних акумуляторів 
захистіть клеми від закорочення за допомогою ізоленти, або іншого 
матеріалу щоб уникнути ризику виникнення пожежі.

Проте літій-іонні акумуляторні батареї також містять відновлювані 
матеріали та приймаються Rechargeable Battery Recycling 
Corporation’s (RBRC) для утилізації за програмою Battery Recycling 
Program. Ми рекомендуємо відвідати сайти call2recycle.org або 
зателефонувати 1-800-BATTERY в Північній Америці, щоб знайти 
найближче відділення.

Ніколи не викидайте акумуляторну батарею у вогонь - це може 
призвести до вибуху.

/ Акумулятор
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/ Важливі інформаційні повідомлення

ПовІДоМЛЕННя стосовНо картки ПаМ’ятІ

NO SD
Картка відсутня. Для запису відео або 
фото потрібна карта пам’яті MicroSD, 
MicroSDHC або microSDXC.

FORMAT SD?

Картка не відформатована або формат 
не підтримується камерою. Оберіть так, 
щоб відформатувати карту, або виберіть 
Ні та вставте іншу карту пам'яті.

УВАГА: Якщо Ви оберета так, увесь зміст 
карти буде видалений.

FULL
Карта заповнена. Видаліть файли або 
замініть карту.

SD ERR
Камера не може отримати доступ до 
картки. Відформатуйте картку.

ПриМІтки: Регулярне переформатування картки MicroSD 
дозволить їй залишатися в хорошому стані.



73

/ Важливі інформаційні повідомлення

ІкоНка вІДНовЛЕННя ФаЙЛу

Поява іконки відновлення файлу сигналізує про 
ушкодження відеофайлу під час запису. Натисніть 
будь-яку кнопку і камера виправить файл.

ІкоНка тЕМПЕратури

Іконка попередження про перегрів з’являється 
на екрані стану камери, якщо камера перегрілася 
та вимагає охолодження. Необхідно просто 
зачекати деякий час поки камера охолоне. Камера 
обладнана захистом від перегріву - не треба 
турбуватись про ї ї пошкодження.
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/ Захисний бокс

роБота З ЗаХисНиМ БоксоМ
Виймання камери з захисниго боксу:
1. Потягніть за передню частинку засувки щоб звільнити задню 

кришку.
2. Відкиньте засувку вгору та відчиніть задню кришку 

захисного боксу.
3. Повністю відкривши задню кришку виймайте камеру.

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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Для встановлення камери в захисний бокс:
1. Відчиніть бокс та встановіть камеру.
2. Переконайтеся, що ущільнювач по периметру чистий.
3. Закрийте задню кришку захисного боксу.
4. Зачепіть гачок засувки за проріз, що знаходиться на задній 

кришці захисного боксу.
5. Натисніть на засувку щоб зафіксувати ї ї на місці.

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

уваГа: використовуйте камеру тільки в боксі при зйомці  у 
воді або біля води. уникайте потрапляння вологи на камеру 
або акумулятор.
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Ваша камера HERO4 Black поставляється з двома типами задніх 
кришок для захисного боксу: Стандартна та Скелетон.

Стандартна кришка робить бокс водонепроникним 
до глибини 40м (131’). Використовуйте ї ї коли 
потрібно захистити камеру від води, бруду, піску, 
впливу інших шкідливих факторів навколишнього 
середовища.

Кришка Скелетон (не водонепроникна) 
забезпечує кращу якість запису звуку за рахунок 
кращого проникнення звуку до мікрофона 
камери. Даний тип кришки також гасить шум 
вітру на швидкості до 160 км/г при установці 
камери на шоломах, мотоциклах, велосипедах 
та інших транспортних засобах. Використання 
даного типу кришки рекомендується тільки при 
відсутності ризику попадання піску/пилу/води. 
Також рекомендується використовувати даний 
тип кришки усередині транспортних засобів.

ПриМІтки: При використанні камери під час дощу або при 
підвищеній вологості рекомендується нанести на лінзу захисного 
боксу розчин RAІN-X або аналогічний, що буде перешкоджати 
осіданню крапель на поверхні. 
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ЗаМІНа ЗаДНЬоЇ криШки Боксу 
Можна в будь-який час замінити задню кришку на ту, яка буде 
найкраще відповідати умовам зйомки.

Для заміни задньої кришки:
1. Відкрийте задню кришку боксу таким чином, щоб вона 

зависла.
2. Надавіть на задню кришку у напрямку вниз, щоб вона 

“відкріпилась” від петлі.
3. Вирівняйте по одній лінії з отвором петлі нову кришку.
4. Надавіть знизу на кришку у напрямку догори до ї ї замикання 

в петлі.

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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ЗаПоБІГаННя уШкоДЖЕННя каМЕри воДою 
Гумова прокладка, що проходить по всьому контуру захисного 
боксу,  створює водонепроникний бар’єр, що захищає камеру від 
потрапляння вологи або під водою. 

Необхідно утримувати прокладку в чистоті. Навіть попадання на 
неї волосся або крупинки піску може призвести до протікання.

Щоразу після використання в морській воді необхідно промивати 
зовнішню частину боксу прісною водою та висушувати. Ігнорування 
даної вимоги  може призвести до корозії осі петлі та утворення 
сольових відкладень на гумовій прокладці, що призведе до 
непридатності до використання. 

Для чищення прокладки необхідно промити ї ї чистою прісною 
водою й висушити за допомогою струшування (оскільки у випадку 
протирання тканиною на поверхні прокладки можуть залишитися 
ворсинки, які можуть призвести до зниження ефективності 
ущільнення). Після цього необхідно встановити прокладку в 
проріз на задній кришці корпуса.

уваГа: Невиконання вищевказаних дій при кожному 
використанні камери може привести до появи протікань, 
здатних зашкодити або вивести камеру з ладу. Гарантія 
виробника не поширюється на ушкодження камери водою, 
викликане помилками її користувача.
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устаНовка каМЕри На крІПЛЕННя
Для установки камери на кріплення будуть потрібні швидко 
з’ємна пряжка, фіксуючий гвинт та інше устаткування залежно 
від типу кріплення. Більш докладну інформацію дивіться на сайті 
WWW.EXTREMEPRIDE.COM.UA.

Швидко з’ємна 
пряжка

Фіксуючий 
гвинт Захисний бокс Камера в сборі

використаННя  ПЛаскиХ  І  виГНутиХ  ПЛатФорМ  ІЗ  
ПовЕрХНЕю, Що кЛЕЇтЬся
Вигнуті й пласкі платформи, що клеяться, забезпечують 
зручне кріплення камери до різноманітних поверхонь 
шоломів, транспортних засобів і пристроїв. За допомогою 
швидко з’ємної пряжки можна пристібнути бокс з  
камерою до приклеєних платформ або відстібнути його. 
 

Пласка платформа Вигнута платформа

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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кЕрІвНицтво З МоНтаЖу 
Дотримуйтесь цих порад при установці кріплень:
•	 Для одержання найкращих результатів установку кріплення 

необхідно робити не менш ніж за 24 години до його 
використання.

•	 Кріпити тільки на чисту поверхню. Віск, масло, бруд та інші  
сторонні речовини погіршують адгезію, що може призвести 
до слабкого закріплення та ризику втрати камери внаслідок 
відлипання.

•	 Встановлюйте кріплення тільки при кімнатній температурі. 
Клеєве кріплення може не отримати достатньої міцності 
склеювання при застосуванні у холодному або вологому 
середовищі, при приклеюванні до холодної або вологої 
поверхні, або якщо поверхня не кімнатної температури.

•	 Встановлюйте кріплення тільки на гладкі поверхні. Наявність 
пор або текстури поверхні не забезпечать надійного 
приклеювання. При установці кріплення необхідно щільно 
притиснути кріплення до місця установки всією площиною.

Більш докладну інформацію дивіться на сайті WWW.EXTREMEPRIDE.COM.UA.

УВАГА: При використанні камери з шоломами, завжди обирайте 
шолом, який відповідає діючим стандартам безпеки. Обирайте 
відповідний шолом для конкретного виду спорту та переконайтеся, 
що він підходить Вам за розміром. Огляньте шолом та 
переконайтесь, що він знаходиться в хорошому стані і дотримуйтесь 
інструкцій виробника шолома стосовно його використання. Шолом, 
який отримав серйозних ушкоджень слід замінити. Навіть шолом не 
зможе абсолютно захистити Вас від травм у випадку аварії.
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ФІксуючиЙ тросик
При використанні камери в високорухливих видах спорту, таких як 
серфінг або катання на лижах, де на камеру може здійснюватись 
значний фізичний вплив, можна використати спеціальний 
фіксуючий тросик, який надійно фіксує Швидко з’ємну пряжку. 
Спеціальне кільце надягається на гвинт і виступає в якості повідця 
для запобігання падінню або втрати камери.
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каМЕра НЕ вМикаЄтЬся
Переконайтеся, що акумулятор камери заряджений. Щоб 
зарядити його використовуйте USB кабель і комп’ютер. Ви також 
можете використовувати зарядні пристрої GoPro.

каМЕра НЕ рЕаГуЄ На НатискаННя кНоПок
Натисніть та утримуйте протягом 8 секунд кнопку ЖИВЛЕННЯ/
РЕЖИМ  [  ], щоб перезавантажити камеру. Таке перезаванта-
ження зберігає всі дані та настройки та вимикає камеру.

вІДтворЕННя ПоривчастЕ
Поривчасте відтворення, як правило, не вказує на проблеми з 
файлами. Причиною пропуску кадрів швидше за все є:
•	 Використання несумісного відеопрогравача. Для отримання 

найкращих результатів використовуйте останню версію 
програмного забезпечення GoPro.

•	 Комп’ютер не відповідає мінімальним вимогам для відтворення. 
Чим вище роздільна здатність і частота кадрів відео, тим 
складніше працювати комп’ютеру. Переконайтеся, що Ваш 
комп’ютер відповідає мінімальним вимогам.

•	 Відтворення відеофайлу з високим бітрейтом через USB 
з’єднання з низькою пропускною здатністю. Завантажте файл 
на комп’ютер для подальшого відтворення.

Якщо Ваш комп’ютер не відповідає мінімальним вимогам, 
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створюйте файли з меншими вимогами (1080p30 або 720p60, 
вимкнений Protune) та закривайте всі інші програми на комп’ютері

я ЗаБув ЛоГІН аБо ПароЛЬ своЄЇ каМЕри
Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд кнопку НАЛАШТУ-
ВАННЯ [  ] одночасно натискаючи кнопку ЖИВЛЕННЯ/РЕЖИМ 
[  ]. Логін і пароль камери повернеться до встановлених за 
умовчанням. Пароль за умовчанням: goprohero.

я Хочу скиНути НаЛаШтуваНя каМЕри 
До ЗНачЕНЬ За уМовчаННяМ 
В режимі Налаштувань оберіть функцію скидання.

я виМкНув каМЕру, аЛЕ сиНІЙ свІтЛоДІоДНиЙ 
ІНДикатор ПроДовЖуЄ БЛиМати
Синій світлодіодний індикатор вказує, що працює бездротова 
мережа. Якщо камера вимкнена натисніть та утримуйте протягом 2 
секунд кнопку НАЛАШТУВАННЯ [  ], щоб вимкнути бездротову 
мережу.

Більше відповідей на типові запитання можна знайти за адресою:  
gopro.com/support.
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Щоб побачити повний список сертифікатів, зверніться до 
Інформаційного Посібника, який йде в комплекті з камерою.

/ Підтримка клієнтів

/ Товарні знаки

GoPro, HERO, лого GoPro, лого GoPro Be a Hero, BacPac, Protune, 
SuperView та “НОСИ. КРІПИ. НАСОЛОДЖУЙСЯ” є торговими 
марками або зареєстрованими торговими марками GoPro, Inc в 
США та на міжнародному рівні. Інші найменування і товарні знаки є 
власністю їх відповідних власників.

Компанія  GoPro  прагне  надавати  своїм  клієнтам  кращі 
сервісні  послуги.  Щоб  зв’язатися  зі  Службою  підтримки 
клієнтів GoPro відвідаєте сайт EXTREMEPRIDE.COM.UA.


