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 אביזרים משלימים

 

 +Hero3  -אביזרים נלווים ל מוצרי פרימיום

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

ניםהתקאביזרים ו  

 
  

 

  
  

  
 
 

 
 

    

 LCDמגע   מסך

 גב סוללה כפול

 Wi-Fiשלט 

 מסגרת פתוחה

 מארז צמיד

 מארז חלופי

 סוללה נטענת

עדשות חלופיות 

 למארז

סט מכסים 

 ודלתות

 גלשןמדבקות  תושבת לכידון אופניים רצועת חזה מתקון קדמי לקסדה

 רצועת לקסד אופניים תושבת וואקום רצועת ראש מצוף

 תושבת מלתעות סופגי לחות מתאם לחצובה תושבת לצינור

 מטען  רצועות עיגון תושבת צד  מדבקות קעורות ושטוחות
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 .כפתורי המצלמה 

 

 
 

  )אדום( נורת לד -1

 הפעל /כפתור בחירה -2

 LCD תצוגת -3

 )כחול(  Wifiנורת לד לאינדיקציית  -4

    מצב/כפתור הדלק -5

 )כבל אינו כלול( Micro-HDMI יציאת -6

 (class 10)כרטיס  MicroSDשקע כרטיס זיכרון  -7

 אינם כלולים( –מ"מ  3.1)תומכת בכבל קומפוזיט/כבל מיקרופון  Mini-USBיציאת  -8

 

 

 

 



  

5 
 aa.co.ilwww.d  5653-556-36, נתניה. טל. 5306שיווק ספורט ת.ד.  DAA :יבואן בלעדי

 שמורותכל הזכויות © 

 

 

 

 )לחיבור אביזרי הפרמיום( Hero portשקע לחיבור ייחודי  -1

 דלת סוללה -2

  Wifiכפתור כיבוי הדלקת  -3

 זמזם -4

 

 

 

 

 

 

 

 www.gopro.com-מינים באתר האינטרנטז, עדכונים עבור המצלמה שברשותך  

כן, ניתן להוריד באתר תכונות ושיפורים נוספים באופן  כמו WWW.DAA.CO.ILובאתר 

  סדיר. 
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 התצוגהסמלי מסך 

 GoPro Hero 3 מציג את המידע הבא אודות מצלמת ה + המובנה LCD-מסך ה

 )תצוגת המסך תשתנה בהתאם למצבים והגדרות שונות(

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצב המצלמה/רוחב שדה .5

  מצב הגדרות הצילום )*אינו מופיע בדוגמא( .4

 רזולוציה/מספר פריימים לשניה .3

 אינטרוול זמן לצילום טיים לפס)*אינו מופיע בדוגמא( .4

 סרטים/תמונות מונה .1

 בהתאם לכרטיס שהכנסתם זמן/איחסון/קבצים .6

 חיי סוללה .3

 הערה: מצב האייקונים על הצג ישתנה בהתאם לפעולה שתבחר בהגדרות
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 תרשים זרימה לממשק משתמש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רק במצב שהמצלמה מחוברת למסך הטלוויזיה או למסך  LCD -יופיע על צג ה Playbackמצב * 

LCD BacPacTM )אחורי )אביזר אופיונאלי, נמכר בנפרד 

או מצב נגינה נמצאים   ProtuneTM  ומצב נגינה יופיעו בהגדרות רק במידה ומצב WBמצב **

 .(ONבמצב פועל )

 

 

 

 

 

 מצבים

 הגדרות מצלמה

 הגדרות לכידה

 מצבים

WI-FI 
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 עדכון קושחה במצלמה

 

 

וודא כי  +GoPro Hero3הביצועים העדכניים ביותר עבור מצלמת לקבלת 
המצלמה מעודכנת לגרסא החדשה ביותר. לבדיקה עדכונים כנס לאתר: 

gopro.com/update 

 

 +Hero3 -שימוש בסיסי ב

 הוצא המצלמה מהמארז .1

 

 

 

 

 

 

 מסוג א את הדלתית הצידית והכנס כרטיס זכרוןצהו .2

microSD, microSDHCTM  אוmicroSDXCTM  

 לחריץ המיועד לכרטיס. נדרש כרטיס מקטגוריית

microSD Class 10. 

 

 

 פתח את הדלתית האחורית, הכנס הסוללה והחזרת את הדלתית למקומה. .3
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 +Hero3 -שימוש בסיסי ב

הטענת הסוללה: הסוללה מגיעה טעונה חלקית, על מנת להטעין את הסוללה, יש לחבר  .4

הנמצא בתוך הקיט למצלמה ואת קצהו השני למקור מתח כגון: מחשב,  USB -את כבל ה

. לא ייגרם נזק למצלמה גם אם הסוללה לא GoProאו מטען רכב  GoProמטען קיר 

 תיטען במלואה.

 כשהמצלמה כבויה ובהטענה: טיפ:

 הנורה האדומה תדלק כאשר המצלמה תתחיל להטען 

 .הנורה האדומה תכבה כאשר הטעינה תסתיים 

 

 3GoPro Hero+ -הגדרות ברירת מחדל של מצלמת ה

 

 
 1080P 30FPS רזולוציית וידאו 

 
 12MP ית סטילסרזולוצי

 
 תמונות בשניה 11 מצב הבזק תמונות

 
 שניה 1.0בכל  תמונה לפס-מצב טיים

 
 כבוי WiFiמצב 

 

 רוצים לשנות צילום וידאו לצילום סטילס? טיפ:
 ראה פרק הגדרות לביצוע השינוי 
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 +Hero3 -שימוש בסיסי ב

 הדלקה וכיבוי

 

 נמצא בחזית המצלמה –מצב /כפתור הדלק

בורר בין מצבי המצלמה השונים /מצב מפעיל ומכבה את המצלמה וכמוכן, משמש ככפתור הפעל

 הפעלתה.לאחר 

 צפצופים 3.  ידלקהמצלמה תו  הפעלה/מצבאת כפתור  לחץ ושחרר – הפעלת המצלמה

 פעמים. 3 בנוסף להפעלה של כפתור הלד  הפעלתהלהם הסימן  ם ל הזמזש

צפצופים מהירים  7.  שניות 2במשך   הפעלה/מצבאת כפתור  לחץ והחזק – כיבוי המצלמה

 פעמים. מספר בנוסף להפעלה של כפתור הלד  הסימן לכיבויה הם של הזמזם 

 

 
 

 טיפ:

 oneניתן לשנות את מצב המצלמה בברירת המחדל למצב "כפתור בודד להפעלה" )

button modeאשר יתחיל בהקלטה באופן אוטומטי עם הדלקת המצלמה ) 

 one buttonכפתור בודד להפעלה   -)להרחבה ראה פרק הגדרות המצלמה

mode) 

 

 

 

 



  

11 
 aa.co.ilwww.d  5653-556-36, נתניה. טל. 5306שיווק ספורט ת.ד.  DAA :יבואן בלעדי

 שמורותכל הזכויות © 

 מצב במסךסמלי 

יעביר   מצב /פועלת כל לחיצה על כפתור הדלק +GoPro Hero3 -מצלמת ה כאשר

 במחזוריות את מצב הצילום והגדרות המצלמה בסדר הבא:

 
 הקלטת וידאו וידאו

 
 צילום תמונה בודדת סטילס

 
 תמונות בשניה 31אפשרות צילום עד  הבזק תמונות

 
 (1.,1.0,1,2,0,11,31צילום תמונה כל פרק זמן מוגדר ) לפס-טיים

 
 הגדרות המצלמה הגדרות

 

)באמצעות  יופיע רק כאשר המצלמה מחוברת למסך מצב הצגה

 על גבי המסך ומאפשר הצגת תמונות/וידאו כבל וידאו(

 

 פעילות מהירההשתמש בפונקציית "הבזק תמונות" בכדי ללכוד  טיפ:

 

 צילום וידאו 

, אם הוא LCD-בתצוגת ה צריך להופיעהסמן הבא  .וודא כי המצלמה מופעלת במצב וידאו

 מספר פעמים עד שסמן הוידאו יופיע.  מצב /אינו מופיע לחץ על כפתור הדלק

הזמזם ישמיע איתות בודד ונורות הלד        הפעל/לחץ ושחרר את כפתור בחירה הקלטת וידאו:

 יהבהבו בזמן ההקלטה

אותות ונורות הלד  3הזמזם ישמיע       הפעל/: לחץ ושחרר את כפתור בחירהעצירת ההקלטה

 פעמים כאינדיקציה לעצירת ההקלטה. 3יהבהבו 

כרטיס הזיכרון יתמלא או הסוללה אם מצלמה תפסיק באופן אוטומטי את הצילום, ה

 .מקרה קובץ הצילום יישמר כל, בתתרוקן
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 +Hero3 -שימוש בסיסי ב

 

  צילום סטילס )תמונה בודדת( 

, אם הוא LCD-ה בתצוגת להופיעצריך הסמן הבא  סטילס.וודא כי המצלמה מופעלת במצב 

 מספר פעמים עד שסמן הסטילס יופיע. מצב /אינו מופיע לחץ על כפתור הדלק

ונורות הלד  כפולהזמזם ישמיע איתות  הפעל /לחץ ושחרר את כפתור בחירה: צילום תמונה

 תהבהב כאינדיקציה לביצוע הצילום

  (או שתיים בשנייהתמונות סטילס מספר הבזק תמונות) צילום 

תמונות בשנייה בודדת  3/0/11צילומי סטילס בפרק זמן מוגדר)  סדרתבמצב זה המצלמה מצלמת 

 תמונות בשתי שניות( 11או 

 שניות( 3 -תמונות ב 31שניות,  2-תמונות ב  11/31תמונות בשנייה אחת,  3/0/11) 

, LCD-ה בתצוגת צריך להופיעהסמן הבא  הבזק תמונות.וודא כי המצלמה מופעלת במצב 

מספר פעמים עד שסמן הבזק התמונות   מצב /אם הוא אינו מופיע לחץ על כפתור הדלק

 יופיע.

הזמזם ישמיע אותות  בצע צילום הבזק תמונות.על מנת ל     הפעל /לחץ ושחרר את כפתור בחירה

 כאינדיקציה לביצוע הצילומיםפעמים מספר ונורות הלד תהבהבנה 

 
 
 

 טיפ:

לחץ ( one button mode"כפתור בודד להפעלה" ) כאשר המצלמה מוגדרת במצב

שניות על מנת להיכנס לתפריט ההגדרות  2 הפעל      למשך/על כפתור הבחירה

 ניתן לבטל בקלות את מצב הפעלה זה.

 one buttonכפתור בודד להפעלה  -)להרחבה ראה פרק הגדרות המצלמה

mode) 

 

 
 טיפ:

תמונות בשניה זה מהיר מידיי. הורד את מספר הפריימים בשניה  31לפעמים 

 לקבלת תוצאות טובות יותר.
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 +Hero3 -שימוש בסיסי ב

 )צילום סטילס מתוזמן( לפס-טיים צילום 

לצלם סדרת תמונות בהפרשי זמן קבועים ומוגדרים מראש מצב טיים לפס מאפשר 

שניות יש להשתמש בכרטיס זיכרון מסוג  1.0שניות(, כאשר משתמשים במצב  1.,1.0,1,2,0,11,31)

class 10. 

 (מצב טיים לפס  -פרק הגדרות המצלמה  להרחבה ראה)

, אם LCD-ה בתצוגת צריך להופיעהסמן הבא  לפס.-טייםוודא כי המצלמה מופעלת במצב 

 לפס יופיע.-מספר פעמים עד שסמן הטיים  מצב /הוא אינו מופיע לחץ על כפתור הדלק

על מנת להתחיל לצלם, נורת הלד  הפעל /לחץ ושחרר את כפתור בחירה: להתחיל בצילום

 .יציג ספירה לאחור עבור כל צילום LCD-ומסך ה תהבהב בכל פעם שיבוצע צילום

על מנת להפסיק לצלם,  הזמזם  הפעל /לחץ ושחרר את כפתור בחירה: להפסיק הצילום

 פעמים כאינדיקציה לעצירת הצילום. 3אותות ונורות הלד יהבהבו  3ישמיע 

  settings -)הרחבה בהמשך(הגדרות   

 תפריט הגדרות המצלמה מאפשר לך לשנות את מגוון הגדרות המצלמה

 
 וידאו  צילום

 
 סטילס צילום

 
 לפס-מצב טיים

 
 מצב הבזק תמונות
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 +Hero3 -שימוש בסיסי ב

 (Playback) – מצב הצגת המדיה 

)באמצעות מאפשרת להציג את המדיה על מסך טלויזיה   +GoPro Hero 3-מצלמת ה

 הנמכרים בנפרד(. Combo, קומפוזית או כבל Micro HDMIכבל 

  ™LCD Touch BacPac כמו כן ניתן להציג את המדיה על מסך אחורי המתחבר למצלמה,

האייקון של מצב זה מוצג רק כאשר המצלמה פועלת )אביזר נלווה הנמכר בנפרד(, 

 סך.ומחוברת למ

או למסך   LCDיופיע רק כאשר המצלמה תהיה מחוברת למסך   Playback -סימון ה

 טלוויזיה
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 הגדרות מצלמה

 settings - תפריט(-)תת תפריט הגדרות

 באמצעות שימוש בתפריט ההגדרות, ניתן להתאים את מצבי המצלמה לצרכי הצילום שלך

מן תפריט ייופיע ס  LCD-ה שבתצוגתעד  מצב /על כפתור הדלקלחץ מספר פעמים  -1

 ההגדרות

 הפעל /ושחרר את כפתור בחירהעל מנת להיכנס לתפריט לחץ  -2

 נווט בין אפשרויות תפריט ההגדרותעל מנת ל   מצב  /השתמש בכפתור הדלק -3

  הפעל /כפתור בחירה ושחרר אתלחץ , על מנת לבחור אפשרות רצויה -4

, או       הפעל/שניות על כפתור בחירה 2, לחץ והחזק במשך מהתפריט על מנת לצאת -0

 ואז לחץ  נווט עד לאפשרות 

 ההגדרות בכל שלב לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הפעלה כדי לצאת מתפריט  טיפ:
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 הגדרות מצלמה

 תפריט ההגדרות מצבי

 עדשה מיפתח/מספר פריימים לשניה/)רזולוציית( הוידאוהגדרת איכות  

העדשה בעת  מיפתחלהגדיר במצלמה את הרזולוציה, את כמות הפריימים לשניה ואת ניתן 

 (תפריט-יתפריט זה מכיל תתשימוש במצב וידאו )

 -על מנת להיכנס ל הפעל  /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -1

 על מנת לנווט בין האפשרויות  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -2

 הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ על מנת לבחור אפשרות רצויה,  -3

התפריט ולחץ  -על מנת לנווט בין האפשרויות בתתי  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -4

 על מנת לבצע בחירה.

 4חזור על סעיף  –על מנת לבצע שינויים נוספים  -0

או   ,    הפעל /שניות על כפתור בחירה 2במשך על מנת לצאת מהתפריט, לחץ והחזק  -.

 ואז לחץ  נווט עד לאפשרות 

 

כאשר מצלמים בתנאי תאורה נמוכים או במעברים  Auto Low Lightהפעל מצב 
( על fpsחדים בתנאי תאורה המצלמה תתאים אוטומטית את כמות הפריימים )

 ביותר.מנת להשיג את החשיפה האופטימית לקבלת התוצאות הטובות 
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 הגדרות מצלמה

 הגדרת איכות )רזולוציית( הוידאו 

 אפשרת צילום וידאו ברזולוציות הבאותשברשותך מ  GoPro Hero 3+ Black Edition-מצלמת ה

רזולוציית 

 וידאו

NTSC 

מספר 

תמונות 

 בשניה

PAL 

מספר 

תמונות 

 בשניה

Protune רזולוציית  זווית צילום

 מסך

 

K4 10 12.0 רחב במיוחד  כן

(1700) 

3840x2160 16:9 

4k 17:9 12 12 4096  כןx2160 17:9 

2.7k 31 20 רחב במיוחד  כן

(1700)  

2704x1524 16:9 

2.7k 17:9 24 24 2704 (1270בינוני ) כןx1440 17:9 

1440p 44 

31 

24 

44 

20 

24 

רחב במיוחד  כן

(1700) 

1920x1440 4:3 

1080p 60 

48 

30 

24 

01 

44 

20 

24 

רחב במיוחד  כן

(1700) 

 (1270בינוני )

 (011צר )

1920x1080 16:9 

1080p  

SuperView* 

44 

31 

24 

44 

20 

24 

רחב במיוחד  כן

(1700) 

 

1920x1080 16:9 

960p 111 

.1 

44 

111 

01 

44 

 כן

 כן

 לא

רחב במיוחד 

(1700) 

 

1280x960 4:3 

720p 121 

.1 

111 

01 

 כן

 כן

רחב במיוחד 

(1700) 

**בינוני 

(1270) 

 (011צר )

1280x720 16:9 

720p 

SuperView* 

111 

.1 

44 

111 

01 

44 

רחב במיוחד  כן

(1700) 

 

1280x720 16:9 

WVGA 241 241 רחב במיוחד  לא

(1700) 

 

848x480 16:9 

 *SuperView  נותן את המפתח עדשה הכי מרשים 

 **720p 120fps 720 -וp 100fps  (011צר ) -ו (1700)תומך בזווית רחבה במיוחד 

 אפשרי רק ברזולוציות וידאו נבחרות. Protune: מצב הערה
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 הגדרות מצלמה

 

 
 טיפ:

לקבלת צילום  Protune. הפעל את מצב אפשרי בצילום וידאו בלבד Protuneמצב 

זהו מצב מומלץ להפקות  –פריימים לשניה  24-באיכות גבוהה, צבעיים נייטרלים ו

 ( ProTune  וידאו מקצועיות )להרחבה ראה פרק

 

 

 

 

 

 רזולוציית

 וידאו 

 אפשרויות שימוש

4k/4k  17:9  מאפשר צילום וידאו מקצועיים בתנאי תאורה נמוכים. ניתן להוציא תמונות סטילס

 , מומלץ לצלם ברזולוציה זו על חצובה או מתקן קבוע. 8mpבאיכות של 

 

2.7k/2.7k  

17:9 

אינטרפולציה מרזולוציה גבוהה, מעולה לצילומים בהפקות קולנוע  17:0,/0:.1

 והפקות מקצועיות. מומלץ לצלם ברזולוציה זו על חצובה או מתקן קבוע

 

1440p ת הצילום הרחבה מומלץ בצילומים כאשר המצלמה ממותקנת על הגוף, זווי

 במיוחד מאפשרת להניב צילומים חלקים בגוף בתנועה.

 

1080p 1080p  60fps מעולה לכל צילום ברזולוציה גבוהה. צילום חלק יתאפשר במתקון ,

אידיאלי לצילומי  30fps .1080p 24fps -ו 1080p 48fps -המצלמה למתקן קבוע ב

 טלוויזיה והפקות קולנוע

 

1080p 

SuperView 

 מומלץ לצילום כאשר המצלמה ממותקנת על הגוף או אביזר חיבור אחר. 

 16:9 -ימתכו אוטומטית ל 4:3 -תכנים מ

 

960p  מעולה לשימוש על הגוף כאשר רוצים להשיג צילום בהילוך איטי גבוהה. מספק

 שטח צילום רחב ותוצאות חלקות לליכת פעולה בתנועה.

 

720p של הילוך איטי. טוב לצילום כאשר מתבקשת תוצאה 

 

720p 

SuperView 

מומלץ לצילום כאשר המצלמה ממותקנת על הגוף או אביזר חיבור אחר. תכנים 

 16:9 -ימתכו אוטומטית ל 4:3 -מ

 

WVGA לשימוש כאשר כאשר נדרש להגיע לצילום של הילוך איטי במיוחד 
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 הגדרות מצלמה

 הסטילסהגדרת איכות )רזולוציית(  

. 5MP -ו 12MP, 7MPמאפשרת צילומים של תמונות סטילס ברזולוציות של   +HERO3מצלמת 

צילום סטילס, הבזק כל שינוי ברזולוצית התמונה ישפיע בנוסף על מצבי הצילום הבאים:  

 .תמונות, וטיים לפס

 מפתח עדשה תמונהרזולוציית 

12MP ( ברירת מחדל1711רחב במיוחד ) 

 

7MP ( 1711רחב במיוחד)  

 

7MP ( 1271בינוני) 

 

5MP ( 1711רחב במיוחד) 

 

 רצף תמונות 

 בחירת כפתור החזקת כדי תוך תמונות של סדרה ברציפות ללכוד מאפשר "רצף תמונות" מצב

  צמצם

 

 תמונות כל שניה 3

תמונות כל שניה 0  

 תמונות בשניה 11

 

 : מצב של רצף תמונה ישאר עד שתשתנה ההגדרה לצילום בסילס בודדהערה
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 הגדרות מצלמה

  הגדרות מצב הבזק תמונות    

 -רת צילום סדרת תמונות בעת לחיצה על כפתור המאפש GoPro Hero 3-מצלמת ה

 תמונות בשניה  3

 תמונות בשניה  0

 תמונות בשניה  11

 שניות 2-תמונות ב 11

 תמונות בשניה אחת )ברירת מחדל( 31

 שניות 2-תמונות ב 31

 שניות 3-תמונות ב 31

 

 לפס-הגדרות מצב טיים

 .מגוון רחב של אפשרויות מרווחי זמן בין צילומי סטילסור מבין יתן לבחבמצב זה נ

 שניות  0.5/1/2/5/10/30/60

 capture settings – )הרחבה בהמשך( הגדרות לכידה   

 :הגדרות הלכידה מאפשרות לך להגדיר את המצבים המתקדמים הבאים 

 
 אוריינטציית המצלמה

 
 ממוקדתהגדרת חשיפה 

 
 סימולציה בין צילום וידאו וסטילס

 
 צילום וידאו בלולאה

 ProTune 

 
 בןואיזון ל
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  הגדרות מצלמה

 set up menu  - )הרחבה בהמשך(הגדרות המצלמה    

 :הגדרות המצלמה מאפשרות לך להגדיר את המצבים הבאים 

 
 בחירת מצב ברירת המחדל בעת הדלקת המצלמה

 
 צילום בכפתור בודד

 
 בחירת שיטת הקלטה

 
 תצוגת אייקונים על מוניטור

 הגדרות נורות לד 

 
 הגדרות זמזם המצלמה

 הגדרת תאריך ושעה 

 

 )הרחבה בהמשך( הגדרות מצב אלחוטי   

או  WiFi-מובנה המאפשר חיבור המצלמה לשלט ה WiFiישנו משדר   GoPro Hero 3-למצלמת ה

פועל, לד האינדיקציה יפעל  WiFi-. כאשר הGoProלסמארטפון/טאבלט באמצעות אפליקציית 

 בצבע כחול.

, WiFi-אפשרות העל מנת להפעיל/לכבות את   : לחץ על כפתור WiFi-ה הפעלת/כיבוי

 האחרון שהופעל יהיה פעיל. WiFi-מצב ה

: המצלמה לא יכולה להתחבר לשלט ולאפליקציה במגביל, יש לבחור בכל פעם במצב הערה

 הרצוי.
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 הגדרות מצלמה

 מחיקת קבצים

 -על כפתור ההקובץ האחרון או כלל הקבצים ופירמוט הכרטיס, בעת לחיצה  אפשרות מחיקת

 וביצוע פעולת המחיקה, נורות הלד יהבהבו עד לסיום הפעולה.

 

על מנת להיכנס  הפעל /לחץ על כפתור בחירה כאשר מסך המחיקה מופיע  .1

 לאפשרויות המחיקה.

על מנת לבחור את  מצב /הדלקניתן לנווט בין אפשרויות התפריט באמצעות כפתור  .2

 אחת מהאפשרויות הבאות:

 

 יציאה מהגדרות

על מנת לחזור למצב ברירת המחדל של  מצב /הדלקכפתור לחץ על , EXIT -במסך ה

 המצלמה.

 

 

 

 

CANCEL על מנת לנווט מחוץ לתפריט  הפעל /לחץ על כפתור בחירה

 המחיקה )ברירת המחדל(.

LAST  על מנת למחוק את הקובץ האחרון שנשמר לחץ על כפתור

יציג מסך אישור, ניתן לנווט בין  LCD-, תצוגת ההפעל /בחירה

 .מצב/הדלקאפשרויותיו באמצעות כפתור 

ALL  על מנת למחוק את כל הקבצים ולפרמט את כרטיס הזיכרון לחץ על

יציג מסך אישור, ניתן לנווט  LCD-, תצוגת ההפעל /כפתור בחירה

 .מצב /הדלקבין אפשרויותיו באמצעות כפתור 

 שניות על כפתור  2ניתן לצאת מתפריט ההגדרות בכל שלב אחר ע"י לחיצה במשך  טיפ:

 -ה
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  לכידההגדרות 

 capture settings –תפריט( -)תתהגדרות לכידה    

 על מנת להיכנס לאפשרות הגדרות הלכידה:

כפתור , במידה ולא השתמש בוודא כי המצלמה נמצאת בתפריט ההגדרות  -1

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות ההגדרות.  מצב /הדלק

 -על מנת להיכנס ל       הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -2

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -3

 -על מנת להיכנס ל     הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -4

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות הרצויה  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -0

על מנת לנווט ברחבי תת  תפריט, לניווט בו לחץ על -למספר אפשרויות יש תת -.

 התפריט

 על מנת לבחור באפשרות המודגשת      הפעל/ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -7

, או        הפעל/שניות על כפתור בחירה 2על מנת לצאת מהתפריט, לחץ והחזק במשך  -4

  ואז לחץ  נווט עד לאפשרות 
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  לכידההגדרות 

  צילום בהתקנה הפוכה

להתקין את המצלמה כשהיא הפוכה, על מנת לקבל תמונה מושלמת או זוית וידאו  זדקקבמידה ות

 על מנת, ךהפו באופן מתאימה יותר, תוכל לתכנת את המצלמה לשמירת התמונות והוידאו

בהם על מסך המחשב או הטלויזיה.  אפשרות זאת מבטלת את  הצפיהשיופיעו באופן רגיל בעת 

 הצורך בהפיכת התמונה באמצעות תוכנת העריכה.

 

 )ברירת מחדל(שמירת התמונות והוידאו במצב רגיל  

המצלמה תהפוך לחלק המצלמה תשמור את התמונות והוידאו הפוכות )תחתית  

 העליון של המסך(

 

 

 הגדרת חשיפה ממוקדת 

צילום מתוך מכונית או כל חלל חשוך לכיוון  בעתשל מדידת אור ממוקדת, הפעל אפשרות חשיפה 

 -מרחב מואר יותר.  מצב זה מכוון את חשיפת המצלמה למרכז המוחלט של הסצינה, למשל

 .הפנימיכונית מהכביש שלפני המכונית, במקום חלל ה

OFF )כבוי )ברירת מחדל 

ON  ה תצוגתבחלק העליון ימני של  מופעל )כאשר מופעל יופיע האייקון-LCD 
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  לכידההגדרות 

 סימולציה בין וידאו וסטילס         

פרקי זמן מצב של סימולציה בין צילום וידאו וסטילס מאפשר לצלם סירטון וידאו ובו זמנית להגדיר 

 מסויימים בהם המצלמה מצלמת גם תמונת סטילס, מבלי לעצור את הוידאו.

שניות. בכדי להגדיר מצב זה  1.או  0,11,31באפשרותך להגדיר את המצלמה לצילום תמונה כל 

 מכובה. Protune-וודא כי מצב ה

 

, 1080p24 fps ,1080p30 fps: צילום של וידאו וסטילס במגביל עובד ברזולוציות הבאות: הערה

720p60 fps  1140אוp24fps. 

 

 

 

 סגור

 שניות 1

 שניות 53

 שניות 33

 שניות 63

 

 

 

 :טיפ

   רזולוציית של תמונת הסטילס נקבעת לפי הרזולוציה שהוגדרה בצילום וידאו.

 רזולוצית וידאו:

(1080p, 720p) 16:9 8MP 

(1440P) 4:3 12mp 

 

 

 

  תוך כדי צילום וידאו יש ללחוץ על כפתור הפעל/ תמונת סטילס ידני בכדי להוציא

Mode  
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  לכידההגדרות 

 צילום וידאו בלולאה   

הקלטת וידאו בלולאה מאפשרת לך לצלם וידאו בלולאה אינסופית עד ללחיצה חוזרת על כפתור 

על מנת לעצור את ההקלטה, מבחינת אחסון החומר על כרטיס הזיכרון, יישמר רק החומר       -ה

 החדש ביותר בהתאם למגבלות נפח הכרטיס.

 פעיל. Protune -אפשרות זאת איננה ניתנת להפעלה כאשר מצב ה

OFF )כבוי )ברירת מחדל 

MAX VIDEO  המצלמה תקליט עד שכרטיס הזיכרון יהיה מלא, ואז תתחיל הקלטה
אורכו המקסימלי יהיה המקסימום האפשרי  –חדשה על אותו הקובץ 

 בכרטיס
 

5 MIN VIDEO  דקות, ואז תתחיל הקלטה חדשה על  0המצלמה תקליט קובץ באורך
 דקות 0אורכו המקסימלי יהיה  –אותו הקובץ 

 
20 MIN VIDEO דקות, ואז תתחיל הקלטה חדשה על  21יט קובץ באורך המצלמה תקל

 דקות 21אורכו המקסימלי יהיה  –אותו הקובץ 
 

60 MIN VIDEO  דקות, ואז תתחיל הקלטה חדשה על  1.המצלמה תקליט קובץ באורך
 דקות 1.אורכו המקסימלי יהיה  –אותו הקובץ 

 
120 MIN VIDEO  דקות, ואז תתחיל הקלטה חדשה על  121המצלמה תקליט קובץ באורך

 דקות 121אורכו המקסימלי יהיה  –אותו הקובץ 
 

 

 

 

קבצים רבים במקטעים קצרים ייכתבו אל כרטיס הזיכרון על מנת למהימנע מאובדן  טיפ:
מידע, במידה ויש צורך בוידאו ארוך אחד ניתן להשתמש בתוכנת עריכה לאחד את כל 

 ם יחדיוהקבצי
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  לכידההגדרות 

 PROTUNEמצב  

, מצב זה מאפשר ניצול PROTUNEמאפשרת צילום וידאו במצב   GoPro Hero 3-מצלמת ה

מקסימלי של יכולות המצלמה ונותן איכות צילום מדהימה לשימושים מקצועיים באמצעות כלי 

 עריכה ותיקון צבעים.

 מאפיינים עיקריים:

מאפשר  PROTUNEקצב העברת המידע הגבוה של  – לכידת תמונה באבחנה גבוהה -1

לכידת תמונות באבחנה גבוהה וביחס דחיסה נמוך ומאפשר ליוצרי תוכן איכות גבוהה 

 להפקות מקצועיות.

מאפשר גמישות רבה לתיקוני צבע  RPOTUNEפרופיל הצבע הטבעי של  –צבע נייטרלי  -2

שומרת נתונים רבים גם  PROTUNEעקומת המעקב של . Post Production -בתהליך ה

 במצבי תאורה נמוכים או גבוהים.

מאפשרת לכידת וידאו בקצב פריימים  PROTUNE –קצב פריימים קולנועי/טלווזיוני  -3

לשניה התואם את יתר אמצעי הלכידה המקצועיים ומאפשר עריכתם ללא המרת קצב 

 פריימים לשניה והפחתת איכותם.

 

משפיעה על מספר הגדרות ומאפיינים ביניהם רזולוציה, קצב  PROTUNE-אפשרות ההפעלת 

 פריימים לשניה, רוחב שדה, ווידאו וסטילס סימולטנית.

OFF )כבוי )ברירת מחדל 

ON  מופעל 
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  לכידההגדרות 

 המשך Protuneרזולוצית 

 ברזולוציות הבאות: HERO3+: Black Editionאפשרי במצלמת  Protuneמצב 

 (fpsמספר פריימים בשניה ) רזולוציה

4K/4K 17:9 15/12.5, 12 

2.7K/2.7K 17:9 30/25, 24 

1440p 48, 30, 25, 25 

1080p 60, 50, 48, 30, 25, 24 

1080p SuperView 48, 30, 25, 25 

960p 100, 60, 50 

720p 120, 100, 60, 50 

720p SuperView 100, 60, 50 

 

 GoPro Studioמאפשר תיקוני צבע מתקדמים בעזרת תוכנות עריכה :  Protuneמצב 

 ועוד... Avid, Adobe Premiere, Final Cut Pro, Ediusאו של חברות אחרות כמו 
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  לכידההגדרות 

 איזון לובן  

 PROTUNE-מאפשר כיוונון של גווני הצבע בקטעי וידאו אשר מוקלטים כאשר מצב ה איזו הלובן

כאשר מקליטים בכל מצב אחר פרט  איזון הלובן הינו אוטומטי,פעיל. מצב ברירת המחדל של 

לאוטומטי יש צורך ל בצע פעולת תיקוני צבעים בתוכנת עריכה על מנת להשיג את גוון הצבע 

 אפשרות זו רק במידה והינך משתמש מקצועי(המבוקש. )מומלץ להשתמש ב

 

 

 טיפ:

 

 

 

  :(WHITE BALANCEהגדרות ידניות של איזון לבן )

 
3000K זריחה/שקיעה 

5000K אור יום 

6500K אור פלורסנט קר 

RAW קבצי צבע אופטימליים 

 

Cam Raw 

, במצב זה, המצלמה Cam Rawמאפשר גם צילום עם הגדרות איזון לובן של  PROTUNE-מצב ה

שומרת את המידע המקסימלי האפשרי ללא עיבוד המתקבל מחיישן המצלמה. מצב זה מאפשר 

 .post-production -תיקוני צבע מדוייקים ומלאים בשלב ה

 

 יציאה מהגדרות

על מנת לחזור למצב ברירת המחדל של  מצב /הדלקכפתור לחץ על , EXIT -במסך ה

 המצלמה.

 -שניות על כפתור ה 2מתפריט ההגדרות בכל שלב אחר ע"י לחיצה במשך ניתן לצאת  :טיפ
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  משניותהגדרות 

 set up menu  - תפריט( -)תת הגדרות המצלמה   

 על מנת להיכנס לאפשרות הגדרות הלכידה:

כפתור , במידה ולא השתמש בוודא כי המצלמה נמצאת בתפריט ההגדרות  -1

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות ההגדרות.  מצב /הדלק

 -על מנת להיכנס ל      הפעל/ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -2

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -3

 -על מנת להיכנס ל      הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -4

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות הרצויה  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -0

 על מנת לבחור באפשרות המודגשת      הפעל/ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -.

, או נווט     הפעל /שניות על כפתור בחירה 2על מנת לצאת מהתפריט, לחץ והחזק במשך  -7

  ואז לחץ  עד לאפשרות 

 

 בחירת מצב ברירת המחדל בעת הפעלת המצלמה 

 ניתן לתכנת את המצלמה למצב ברירת מחדל מסוים עם הפעלתה 

 
 וידאו )ברירת מחדל(

 
 סטילס

 
 הבזק תמונות

 
 לפס-טיים
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  משניותהגדרות 

 

 צילום בכפתור בודד

)במצב וידאו או טיים  המצלמה להתחיל אוטומטית בצילוםמצב צילום בכפתור בודד מכריח את 

צילום יש לכבות מנוטרל ועל מנת להפסיק ה הפעל /. כאשר מצב זה פעיל כפתור בחירהלפס(

  .את המצלמה

OFF )כבוי )ברירת מחדל 

ON שניות על  2כנס להגדרות ע"י לחיצה של ימופעל )על מנת לצאת ממצב זה יש לה

 .(Sהפעל )/בחירהכפתור 

 

 הפעלת מצב צילום בכפתור בודד

כפתור , במידה ולא השתמש בוודא כי המצלמה נמצאת בתפריט ההגדרות  -1

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות ההגדרות.  מצב /הדלק

 -על מנת להיכנס ל     הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -2

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -3

 -על מנת להיכנס ל     הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -4

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -0

 -על מנת להיכנס ל     הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -.

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד אפשרות הרצויה  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -7

 על מנת לבחור באפשרות המודגשת      הפעל/ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -4

, או נווט     הפעל /שניות על כפתור בחירה 2על מנת לצאת מהתפריט, לחץ והחזק במשך  -0

  ואז לחץ  עד לאפשרות 

לצלם מיידית במצב ברירת בפעם הבאה שבה תדליק את המצלמה היא תחל  טיפ:
שניות  4המחדל שהוגדר לה, על מנת לעצור את ההקלטה לחץ והחזק במשך 

  -על כפתור ה
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  משניותהגדרות 

 ניטרול מצב צילום בכפתור בודד

 הפעל את המצלמה -1

  -אייקון ה  LCD-עד אשר יופיע על מסך ה      לחץ והחזק את כפתור -2

 על מנת להיכנס לתפריט      -לחץ על כפתור ה -3

 OFFעד להגעה למצב  ברר בין המצבים באמצעות  -4

 OFF-על מנת לבחור ב      -לחץ על כפתור ה -0

, או      הפעל /שניות על כפתור בחירה 2על מנת לצאת מהתפריט, לחץ והחזק במשך  -.

  ואז לחץ  נווט עד לאפשרות 

או   WiFi-מחוברת לשלט ה: הפעלת מצב זה אינה מתאפשרת כאשר המצלמה הערה

 GoProלאפליקציית 

 

 בחירת שיטת הקלטה

שיטת ההקלטה על פי שיטת השידור הנהוגה  ות תפריט בחירה זה ניתן להתאים אתבאמצע

(, שינויים בהגדרות אלו משפיעים ישירות על מספר הפריימים PALבאיזור המגורים )בישראל 

 ה בצילומי וידאו ועל שיטת השידור.לשני

PAL NTSC 

1080p/25 fps 1080p/30fps 

1080p/24 fps 1080p/24 fps 

960p/50 fps  960p/48 fps 

960p/25 fps 960p/30 fps 

720p/50 fps 720p/60 fps 

720p/25 fps 720p/30 fps 

WVGA/120 fps 

 

WVGA/120 fps 
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  משניותהגדרות 

 מוניטורעל  תצוגת אייקונים 

על מסך לכבות את תצוגת הסמנים והמידע הנוגע להקלטה /להפעיל באמצעות אפשרות זו ניתן

 וכל מוניטור חיצוני אחר כגון טלויזיה.

OFF  ללא תצוגת סמני מידע 

ON ברירת מחדל( הפעל הצגת סמני מידע( 

 

 נורות לד

 באמצעות אפשרות זו ניתן לבחור בין אפשרויות הפעלה שונות של נורות הלד המותקנות במצלמה

 נורות לד פועלות )ברירת מחדל( 4 4

 נורות לד פועלות )קדמית ואחורית( 2 2

OFF כל הנורות הלד כבויות 

 

  זמזם המצלמה

 אפשרות זו ניתן לשלוט בעצמת אותות זמזם במצלמהבאמצעות 

 עצמה מלאה )ברירת מחדל( 100%

 עצמה עדינה יותר 70%

OFF זמזם כבוי 
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  לכידההגדרות 

 אוטומטיכיבוי 

באמצעות אפשרות זו ניתן לתכנת את המצלמה להיכבות לאחר פרק זמן קבוע ללא שימוש )כאשר 

 לא מבוצע שום צילום וידאו או סטילס ולא מבוצעת כל לחיצה על כפתורי המצלמה(.

MANUAL )כיבוי ידני של המצלמה )ברירת מחדל 

60sec כיבוי המצלמה לאחר דקה ללא כל פעילות 

120sec  דקות ללא כל פעילות 2כיבוי המצלמה לאחר 

300sec  דקות ללא כל פעילות 0כיבוי המצלמה לאחר 
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  לכידההגדרות 

 הגדרת תאריך ושעה 

באפשרות זו ניתן לכוון את השעון הפנימי של המצלמה על מנת לוודא כי הצילומים אשר מבוצעים 

במידה והסוללה הוסרה מהמצלמה לאורך על ידה נשמרים עם נתוני התאריך והשעה הנכונים, 

 פרק זמן ארוך יהיה צורךלכוון את התאריך והשעה בשנית.

כפתור , במידה ולא השתמש בוודא כי המצלמה נמצאת בתפריט ההגדרות  -1

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות ההגדרות.  מצב /הדלק

 -על מנת להיכנס ל     הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -2

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -3

 -על מנת להיכנס ל      הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -4

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -0

תפריט, שדה -, זהו תת-על מנת להיכנס ל      הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -.

 החודש יודגש בתחילה

 (1-12על מנת להיכנס לרשימת החודשים )      הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -7

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות הרצויה  מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -4

 על מנת לבחור בה     הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -0

  -מנת להתקדם לאפשרות הבאה לחץ על כפתור העל  -11

(, דקות HH(,  שעה )YY(, שנה )DDעל מנת לבצע בחירות עבור יום) 7,4,0חזור על שלבים  -11

(MM) 

, או       הפעל /שניות על כפתור בחירה 2על מנת לצאת מהתפריט, לחץ והחזק במשך  -12

  ואז לחץ  נווט עד לאפשרות 

 

 יציאה מהגדרות

על מנת לחזור למצב ברירת המחדל של  מצב /הדלקכפתור לחץ על , EXIT -במסך ה

 המצלמה.

 -שניות על כפתור ה 2ניתן לצאת מתפריט ההגדרות בכל שלב אחר ע"י לחיצה במשך 



  

36 
 aa.co.ilwww.d  5653-556-36, נתניה. טל. 5306שיווק ספורט ת.ד.  DAA :יבואן בלעדי

 שמורותכל הזכויות © 

  Wi-Fi+ שלט  Wi-Fi הגדרות

 WIFI -תפריט( -)תת הגדרות מצב אלחוטי   

 WiFi-מובנה המאפשר חיבור המצלמה לשלט ה WiFiישנו משדר   +GoPro Hero 3-למצלמת ה

פועל, לד האינדיקציה יפעל  WiFi-. כאשר הGoProאו לסמארטפון/טאבלט באמצעות אפליקציית 

 בצבע כחול.

, WiFi-על מנת להפעיל/לכבות את אפשרות ה : לחץ על כפתור  WiFi-ה הפעלת/כיבוי

 האחרון שהופעל יהיה פעיל. WiFi-מצב ה

  iFiW-באמצעות שלט ה GoPro hero 3+שימוש במצלמת 

מצלמות ממרחק של  01, השלט יכול לשלוט על עד Wifi-בצע צימוד המצלמה שברשותך לשלט ה

 מטרים. 141עד 

 Wifi-ואת ה GoPro-הפעל את מצלמת ה -1

כפתור , במידה ולא השתמש בוודא כי המצלמה נמצאת בתפריט ההגדרות  -2

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות ההגדרות.  מצב /הדלק

 -על מנת להיכנס ל      הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -3

 על מנת לנווט בין האפשרויות עד לאפשרות   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -4

 -על מנת להיכנס ל      הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -0

 בשלב זה תראה את האייקון הבא:  -.

 על מנת להיכנס לתת התפריט      הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -7

 WI-Fi RCעל מנת לנווט עד   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -4

 על מנת לבחור באפשרות זו     הפעל /ושחרר את כפתור בחירהלחץ  -0

 NEW)נוכחי( או   CORRENTעל מנת לבחור בין   מצב /כפתור הדלקהשתמש ב -11

 )חדש(

 על מנת לבחור באופציה הרצויה.      הפעל /כפתור בחירה ושחרר אתלחץ  -11
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  Wi-Fiשלט  הגדרות

 :ifiW -ה בשלט

 WiFi-הפעל את שלט ה -1

 ושחרר , לחץ גם על כפתור   בו זמנית עם לחיצה על כפתור -2

 -ניתן לשחרר גם את כפתור ה כאשר יופיע האייקון הבא:  -3

 על מנת לציין שהשלט והמצלמה צומדו בהצלחה האייקון הבא יופיע  -4

 LCD-מהוה תצוגת מראה למסך ה Wifi-שעל שלט ה  LCD-החל מעכשיו מסך ה -0

 מהמצלמה

 GoPro appאפליקציה הגדרות 

 GoProאפליקציית באמצעות  GoPro hero 3+שימוש במצלמת 

מאפשרת לשלוט על המצלמה מרחוק באמצעות סמארטפון או טאבלט.  GoProהאפליקציה של 

הייסומון מאפשר שליטה מלאה במצלמה, שידור ישיר מהמצלמה למכשיר,  צפיה בקבצים 

 באינטרנט ועוד. הקבצים ישירות מהנייד או הטבלטשצולמו, שיתוף 

 לאפליקציה פעל לפי השלבים הבאים: +HERO3לחיבור מצלמת 

של אפל או  App Store -לנייד או לטאבלט ב GoPro Appיקציית הורד את את אפל .1

 .Windows Phone marketplaceאו  Google Play -דרך ה

  mode -הדלק את המצלמה באמצעות לחיצה קצרה של כפתור ה .2

פעמיים ואז על כפתור   Wi-Fi  -של  ה ההפעלה/כיבוילחץ על כפתור  .3

 כדי להיכנס לתפריט.  בחירה/הפעלה

בכדי לעבור באפשרויות בתפריט, לחץ עך כפתור  mode -השתמש בכפתור ה .4

 .GoPro App -בכדי לבחור ב הבחירה/הפעלה

 Wi-Fi networkבסמרטפון או בטאבלט יש להכנס להגדרת רשתות אלחוטיות ) .0

settings :ולהתחבר לרשת של המצלמה. שם הרשת יהיה )“GOPRO-BP-” ואז המספר

 הסידורי של המצלמה.

)הסיסמא היא ברירת המחדל של המצלמה, ניתן להגדיר ”goprohero“הכנס סיסמא :  ..

. אם כבר עידכנת לסיסמא gopro.com/updateסיסמא אישית אחרת דרך האתר 

 (.”goprohero“ -אישית אז השתמש בה במקום ב

 פתח את האפליקציה בסמרטפון או בטאבלט. כעט תוכל לשלוט במצלמה באמצעות .7

 האפליקציה.
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 שלך רואה דרך הסמארטפון או הטאבלט +HERO3 -תראה את מה שה טיפ:

 SDבכרטיס זיכרון מסוג  אחסון 

ג'יגה בייט מסוג  4.-ו 32, .1 ,4, 4 -תאמת לכרטיסי זיכרון בנפחיםמו GoPro Hero 3-המצלמת  

MicroSD ,MicroSDHC, MicroSDXC  בעוד שכרטיסים מכל סוגי המהירויות יעבדו, חברת  .

GoPro  לפחות, על מנת לקבל תוצאות  4ממליצה להשתמש בכרטיסים בעלי דרגת מהירות

, PROTUNE -ובקצב פריימים לשניה גבוהה, שימוש ב (HDבטוחות בצילום וידאו באבחנה גבוהה )

שימוש  תאפשרהממומלצת  53דרגת מהירות ) .שניות 1.0 לוצילום טיים לפס באינטרוול ש

עצמה ביצעה, התקבלו תוצאות בטוחות  GoProבבדיקות שחברת   (מלא ביכולות המצלמה

ומשופרות, בעת צילום בפעילות עתירת רעידות, בשימוש בכרטיסים של חברות ידועות מסוגים 

MicroSD ,MicroSDHC, MicroSDXC  

 

 

 

 MicroSDהכנס כרטיס זכרון 

 

 

 

 

 

 

בעזרת הציפון לחץ קלות את הכרטיס  .1

 לתוך המצלמה.

יקפוץ החוצה להוצא נוחה הכרטיס  .2

 ובטוחה.

 MicroSDהכנס כרטיס זכרון    

 

 

 

 

 

 

הכנס את כרטיס הזכרון לחריץ  .1

הכרטיס שבמצלמה כאשר תווית 

 הכיתוב מופנת לפנים המצלמה.

כאשר הכרטיס יכנס במלואו ישמע  .2

 קליק.

 

 

 

 

 כאמצעי. ופסולת אבק, מנוזלים הימנע. זיכרון בכרטיסי טיפולה בעת בזהירות השתמש טיפ:
 יצרן הנחיות את בדקו. ה של הכרטיס הסר או הכנסה לפני המצלמה את כבה, זהירות

 .מקובלים טמפרטורה בטווחי שימוש לגבי
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 דרישות המערכת 

 עובדת בתאימות עם מערכת הפעלה של  +GoPRo Hero 3מצלמת ה 

Microsoft® XP Service Pack 2 .ומעלה 

 ומעלה. Mac OS X 10.4.11או 

. 

 +HERO3 -רוצה לראות את הווידאו והתמונות שלך על מסך גדול? חברת את ה טיפ:

, קומפוזיט או כבל קומבו )אביזרים Micro HDMIלטלוויזיה שלך באמצעות כבל 
 אופציונליים, נמכרים בנפרד(
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 העברת קבצים 

 :WINDOWSעם מערכת הפעלה של  PC-בשימוש ב

 הכלול.  USB-חבר את המצלמה למחשב, באמצעות כבל ה -1

 . מצב /הדלקהפעל את המצלמה, על ידי לחיצה על כפתור  -2

)"המחשב שלי"( בשולחן העבודה ותבחין  MY COMPUTER"לחץ לחיצה כפולה על " -3

סגור את " )"דיסק נשלף"(.  במידה והסמל לא מופיע, Removable Disk בסמל "

""MY COMPUTER .המחשב שלי"( ופתח אותו שוב.  הסמל אמור להופיע כעת"( 

 " )"דיסק נשלף"(. Removable Disk לחץ לחיצה כפולה על " -4

 ".DCIMלחץ לחיצה כפולה על תיקיית " -0

 ". 100GOPROלחץ לחיצה כפולה על תיקיית " -.

 ". 100GOPRO" -כל התמונות והוידאו שצולמו, יופיעו בתוך התיקיה  -7

לחיצה כפולה על תמונה או וידאו תנגן אותו.  מומלץ להעתיקו אל המחשב באמצעות  -4

הניתן להורדה  VLCמש בנגן תשלתיקייה רצויה.  כמוכן, מומלץ לה'גרירה' או העתקה 

 ולשימוש חינם באינטרנט.

 :MACבשימוש במחשבי 

 הכלול.  USB-, באמצעות כבל הלמקינטושחבר את המצלמה  -1

 . מצב /הדלקהפעל את המצלמה, על ידי לחיצה על כפתור  -2

יזהה את המצלמה ככונן קשיח חיצוני, לחיצה כפולה על אייקון הכונן  Mac-המחשב  -3

 הקשיח החיצוני יוביל אל התמונות וסרטוני הוידאו.

לחיצה כפולה על תמונה או וידאו תנגן אותו.  מומלץ להעתיקו אל המחשב באמצעות  -4

 עתקה לתיקייה רצויה.  'גרירה' או ה

 

חובה לרוקן את  , בעת מחיקת קבצים מכרטיס הזיכרון :הערה חשובה למשתמש 'מקינטוש'

( לפני ניתוק  המצלמה או הסרת כרטיס הזיכרון! במידה ולא תרוקן ראשית TRASH'סל המיחזור' )

 .ימחקו לגמרי(, כל קבצי התמונות והוידאו שעל כרטיס הזיכרון, TRASHאת 'סל המיחזור' )
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 טלוויזיהמסך תמונות ב/ידאובוצפייה  

 (.NTSCאו  PALלפני חיבור המצלמה לטלויזיה, וודא כי ישנה התאמה בשיטת השידור )

 MiniUSBאו  MicroHDMIחבר את המצלמה ישירות למסך הטלויזיה באמצעות כבל  -1

 אל כבל קומפוזיט )אינם כלולים(

 הפעל את המצלמה -2

ונווט עד לאייקון  במצלמה לחץ על כפתור  -3 ולחץ על כפתור 

תמונות מוקטנות של קבצי הוידאו והתמונות הנמצאות על כרטיס המצלמה תציג  -4

הזיכרון )סטים של תמונות שנלכדו במצבי טיים לפס, הבזק תמונות וסדרת תמונות 

 יוצגו על פי התמונה הראשונה בלבד(

ולבחור קובץ לתצוגה בתצוגת התמונות המוקטנות ניתן לנווט באמצעות כפתור  -0

 באמצעות כפתור 

על מנת לנווט קדימה ואחורה בין יתר הקבצים הנמצאים  השתמש בכפתורי   -.

 בכרטיס הזיכרון

 בחר קובץ לתצוגה באמצעות כפתור  -7

בהתאם לסוג המדיה הנצפית )וידאו/תמונות( כפתורי שליטה שונים יופיעו על המסך,  -4

 על מנת לנווט  -והשתמש בכפתורי 

 הכלול.  USB-, באמצעות כבל הלמקינטושחבר את המצלמה  -0

 . מצב /הדלקהפעל את המצלמה, על ידי לחיצה על כפתור  -11

יזהה את המצלמה ככונן קשיח חיצוני, לחיצה כפולה על אייקון הכונן  Mac-מחשב ה -11

 הקשיח החיצוני יוביל אל התמונות וסרטוני הוידאו.
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 סוללות וטעינה 

. בכדי למקסם את חיי הסוללה בזמן צילום  Wi-Fi -בכדי למקסם את חיי הסוללה יש לכבות את ה

)אביזר נלווה, נמכר בנפרד(. טמפרטורה קרה במיוחד עלולה להקטין  LCD -יש לכבות את מסך ה

יש לשמורה במקום חם לפני את חיי הסוללה, כדי למקסם את חיי הסוללה בטמפרטורה נמוכה  

כאשר טעינת הסוללה יורדת  גיה בסוללה.רמגדיל צריכת אנ Protuneצילום במצב  הפעלתה.

במידה והינך מקליט כאשר הסוללה נפרקה במלואה  סמן חיי הסוללה יהבהב. 11%-מתחת ל

 (, המצלמה תשמור את הקובץ המצולם ותיכבה.1%)

 בהתאם להשתנות עשויות בפועל תוצאות  GoPro -*בהתבסס על בדיקות מעבדה שנעשו על ה

 .אחרים וגורמים אלחוטית קישוריות, סביבתיים תנאים, להגדרות

 

 הטענת הסוללה

 USB-באמצעות כבל ה /מטעןהמחשבחבר את המצלמה אל  -1

 כל עוד הסוללה נטענתבאדום נורת הלד תישאר דלוקה  -2

 ללה טעונה במלואה נורת הלד תיכבהכאשר הסו -0

 

בתוך שעתיים בעת שימוש במטען בהספק של  111% -בתוך שעה אחת ול 41% -הסוללה תיטען ל

1000mAh. זמני ההטענה במטענים אחרים יכולים להיות ארוכים יותר. 

 הכפול הסוללות מטען באמצעות למצלמה מחוץ הסוללה את לטעון גם ניתן

 (.בנפרד נמכר, אופציונלי אבזר)

 לא יגרם נזק למצלמה או לסוללה במידה ולא נעשתה הטענה מלאה לפני השימוש.

 שימוש במצלמה בזמן הטענה

אשר  USBעל מנת להטעין את הסוללה ולהשתמש בה בו זמנית יש לחבר את המצלמה לכבל 

 .GoProכגון מטען קיר או מטען לרכב של  USBמחובר למטען 
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 סוללות וטעינה 

 ניתוק הסוללה מן המצלמה

מתוכננת כך שתתאים באופן הדוק למצלמה במצבי רטט   +GoPro Hero 3-המצלמת סוללת 

 וזעזועים, לרוב אין סיבה להוציא את הסוללה מן המצלמה.

 

 

 

 

בדלת הסוללה ומשיכתה נתק את דלת הסוללה על ידי לחיצה קלה בשקע המתאים  -1

 .שמאלה

 אפשר לדלת הסוללה להישלף, אחוז בסוללה ומשוך אותה החוצה -2
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 הודעות אזהרה חשובות 

NO SD  הודעת אזהרה זו מציינת כי אין כרטיס זיכרון במצלמה, יש להכניס כרטיס

לשקע  (11)מהירות  MicroSD ,MicroSDHC, MicroSDXCמסוג זיכרון 

 המתאים במצלמה

 

SD FULL הכרטיס מלא, החלף כרטיס או מחק קבצים 

SD ERROR גשת לכרטיס הזיכרון, בדוק הכרטיסהמצלמה לא מצליחה ל 

 

 

   פגום  תיקון קובץהודעת 

במידה ומוצג אייקון תיקון קובץ, קובץ הוידאו שצולם הינו פגום , לחץ על כל כפתור במצלמה על 

 מנת להפעיל את תיקון הקובץ.

 

   גבוההטמפרטורה  אזהרת

במידה וטמפרטורת המצלמה גבוהה ועליה להתקרר. יש  LCD-אזהרה זו תופיע על תצוגת ה

 להפעלה חוזרת. ניסיוןדקות ולאפשר לה להתקרר לפני לכבות את המצלמה למספר 

 אין שום סכנה למצלמה. –המצלמה לא תאפשר לעצמה להתחמם יתר על המידה, אל דאגה 
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 תפעול המארז 

קרבונט -מטרים ומורכב מפולי 41עמיד במים עד לעומק של  GoPro-המארז האטום של מצלמת ה

ישנו אבזם סגירה  +GoPro Hero 3במארז בחדש של  ופלדת אל חלד לעמידות גבוהה בזעזועים.

 משודרג ומחוזק המאפשר פעולת פתיחת המארז וסגירתו באמצעות יד אחד בלבד

 מארזהוצאת המצלמה מה

 הרם את קליפה הפתיחה כלפי מעלה .1

 משוך את ציר הטפס אחורה .2

 דחוף דלת אחורית אחורה לפתיחה .3

 

 

 

 

 

 למארזהמצלמה  הכנסת

 ומקם את המצלמה.פתח את דלת המארז  .1

 סגור את דלת המארז. .2

הרם את הטפס השחור אשר נמצא בחלק העליון של המארז, הצמד אותו לדלת  .3

 האחורית, ולחץ כלפי מטה למקומו.
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 תפעול המארז 

 מארז המצלמה מגיע עם שני סוגים של דלתות סגירה, דלת אטומה למים ודלת שלד פתוחה. 

למטרת החלפה יש למשוך אותה החוצה מן הציר בזוית קלה, ועל מנת על מנת לנתק את הדלת 

 לחבר את הדלת החדשה יש לדחוף אל תוך הציר עד הישמע צליל הנעילה.

 

 

                                      

 אטום גב      גב שלד          

 

אינו אטום למים, ומאפשר הקלטת סאונד באיכות גבוהה, כמו כן הוא ממזער רעשי רוח  גב השלד

קמ"ש כאשר הוא ממותקן על קסדות אופנועים, רכבים או כל כלי רכב נע.  1.1עד למהירות של 

 ניתן להשתמש בגב זה בכל מצב שבו אין סכנה לרטיבות ולחות.

 

טרים וממומלץ להשתמש בו כאשר יש צורך מ 41, עמיד בצלילה עד לעומק של גב אטום למים

 להגן על המצלמה מרטיבות או ממצבים מסוכנים אחרים.

 

)מוצר אופיונאלי, נמכר  Anti-fog -למניעת הצטברות עדים במארז יש להשתמש ב טיפ:
 זה עובד! –בנפרד(. במידה והמוצר לא זמין לכם השתמשו ברוק 

 

 החלפת דלת המארז 

 

 

 

 

 

 

  פתח את דלת המארז והטה אותה מטה -1

 משוך אותה מטה בזוית קלה עד שתנתק מציר המארז -2

 יישר את הגב החלופי אל ציר המארז -0

 לחץ עד להישמע צליל החיבור )קליק( -4
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 תפעול המארז 

 נזקי מיםמניעת 

אטם הגומי המקיף את גב המארז יוצר מחסום המונע ממים לחדור אל המארז בעת צילום בתנאי 

אטם זה, שערה בודדת או גרגיר חול יכולים לאפשר חדירת מים  ניקיוןלחות גבוהים. יש לשמור על 

 למארז.

במידה ולא לאחר כל שימוש במי מלח יש צורך לשטוף את המארז )חיצונית( עם מים מתוקים, 

תבוצע שטיפה במים מתוקים ייתכן ותיווצר קורוזיה והיערמות של מלח על האטם שיכול להוביל 

 בסופו של דבר לפגיעה באטימות המארז.

על מנת לנקות את אטם הגומי שטוף אותו ונער לייבוש )לא לייבש באמצעות בד( והרכב בחזרה 

 על גב המארז.

גרום לנזק לאטם הגומי ולאטימות המארז. אחריות היצרן אי ביצוע הוראות אלו יכול ל: אזהרה

 אינה תקפה במצבים בהם חדרו נוזלים למצלמה כתוצאה מתחזוקה לא נכונה של המשתמש.
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 חיבור המארז למיתקונים 

על מנת לחבר את מארז המצלמה למיתקונים יש צורך לחבר את אבזם החיבור המהיר באמצעות 

 למארז.הבורג הארוך 

 

 

 

 שימוש במדבקות שטוחות/קעורות

המדבקות השטוחות והקעורות מאפשרים את מיתקון המצלמה אל משטחים קמורים ושטוחים 

 של קסדות, רכבים וכו'. אבזם החיבור המהיר מתחבר/מתנתק בקלות אל המדבקות

 

 
 
 
 
 
 

 טיפ:

 
 פסולת או לכלוך, שמן, שעווה. יש לנקות היטב את משטח ההדבקה לפני ההדבקה

בין המדבקה למשטח וקיים סיכוי להנתקות המדבקה  חלש לקשר לגרום עלול אחרת
 ולאיבוד המצלמה.

 
הדבק את המדבקה בטמפרטורת החדר. בסביבה בה הטמפרטורה קרה או סביבה 

 רטובה המדבקה לא תדבק כהלכה.
 

יש להדביק את המדבקה על משטח חלק בלבד. משטח מחוספס לא יאפשר למדבקה 
להיתפס. בסיום ההדבקה לחץ בחוזקה על המדבקה בכדי להבטיח מגע עם על כל 

 השטח.
 

 24כדי להבטיח את היתפסות המדבקה למשטח בצורה הטובה ביותר רצוי לחכות 
 שעות לפני השימוש עם המצלמה
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 חיבור המארז למיתקונים 

 שימוש בגומי אבטחה

 בעלי פוטנציאל זעזועים גבוה כגון גלישה, סקי וכו'.שימושים גומי האבטחה עוצב במיוחד עבור 

 

גומי האבטחה סוגר את הרווח הנוצר בין אבזם החיבור המהיר למיתקון ומונע אפשרות הינתקות 

.ספונטנית של המארז מהמיתקון, בנוסף הוא מונע זעזועים קלים כגון רטט
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