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لوازم جانبی
HERO3+ لوازم جانبیلوازم جانبی برای

لوازم جانبی دیگر گوپرو را
در سایت www.pixel.ir ببینید.
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لوازم جانبی و نگه دارنده ها
لوازم جانبی و Mount ها
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HERO+۳

1
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 3
Wi-Fi 4

 5
micro HDMI 6

microSD 7

mini-USB 8
 Composite A/C

  

و فيش
ميكروفن استريوى 3/5 ميلى متر

پشتيبانى كامل مى كند.)
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Hero 9.  درگاه
10.  در باتری

  Wi-Fi 11.  دکمه ی خاموش/ روشن

12.  هشدار صوتی
13.  میکروفون

HERO3+ مشخصات فنی
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صفحه نمایش دوربین
تنظیمات و حالت های انتخابی از طریق صفحه ی نمایش دوربین 

+HERO3 قابل مشاهده هستند:
 

1.  حالت عکس برداری/FOV )میدان دید(
2.  تنظیمات مربوط به تصویربرداری )نشان داده نشده(

3.  تفکیک پذیری/ fps )تعداد فریم در هر ثانیه(
4.  تنظیمات فاصله ی زمانی )نشان داده نشده(

5.  شمارنده تعداد فایل های ذخیره شده
6.  زمان/ذخیره سازی/ فایل
7.  مقدار باقی مانده ی باتری

حالت  نوع  برحسب  باال  در  داده شده  نشان  نمایه های  توجه: 
عکس برداری/ فیلم برداری انتخاب شده برای دوربین تغییر خواهد کرد.
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منوهای دوربین

* نمایش فیلم و عکس )Playback( فقط در صورت اتصال دوربین 
به تلویزیون مشاهده می شود.

 ProtuneTM فقط در صورت انتخاب حالت White Balance **
مشاهده می شود.
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نرم افزار بروز رسانی 
برای استفاده از جدیدترین امکانات و بهترین عملکرد برای دوربین 
+HERO3 از آخرین به روزرسانی نرم افزار GoPro استفاده شود. 
به روزرسانی نرم افزار از طریق وب سایت gopro.com/update در 

دسترس است.

راه اندازی اولیه 
شروع

        1.  دوربین را از قاب محافظ خارج کنید.

        2.  درب کنــاری دوربیـن را بــازکرده 
قرار  آن  محل  در  را  حافظه  کارت  و 
با   micro SD کارت حافظه ی  دهید. 

Class 10 موردنیاز است. 
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 راه اندازی اولیه 
          3.  درب پشتی دوربین را بازکرده، باتری را در محل مورد 

نظر قرار داده، درب را ببندید. 

          4.  شارژر کردن باتری: باتری لیتویمی- یونی موجود 
در بسته دوربین تا حدودی شارژر شده است. برای شارژر 
کردن باتری، کابل USB را به دوربین متصل کرده و سر 
 GoPro یا GoPro Wall Charger ،دیگر کابل را به کامپیوتر
Auto Charger متصل کنید. چنانچه قبل از شارژر کامل، از 
دوربین استفاده شود به دوربین یا باتری آسیبی وارد نمی شود.

* نکته ی حرفه ای: 
زمانی که دوربین خاموش است و شارژر می شود: 

• چراغ قرمز نمایشگر وضعیت دوربین تا زمانی که دوربین در 	
حال شارژر شدن است، روشن است. 
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• زمانی که شارژر باتری تکمیل شود، چراغ قرمز نمایشگر 	
وضعیت دوربین خاموش خواهد شد. 

برای اطالعات بیشتر به بخش باتری مراجعه شود. 
برای اطالعات بیشتر به بخش Protune مراجعه شود.

تنظیمات اولیه دوربین
دوربین HERO3+ Black Edition با تنظیمات پیش فرض زیر 

ارائه می شود: 

* نکته ی حرفه ای: 
اگر می خواهید تنظیمات عکس برداری و فیلم برداری را تغییر دهید 

به بخش تنظیمات )Setting( مراجعه کنید.

 راه اندازی اولیه 
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 راه اندازی اولیه 

روشن/ خاموش کردن
روشن کردن: 

دکمه       را فشار دهید. نمایشگر وضعیت دوربین سه بار روشن و 
خاموش می شود و صدای بوق سه بار شنیده می شود.

خاموش کردن: 
دکمـه        را فشـار داده و نگه دارید. نمایشگـر وضعیت دوربیـن 
چندین بار خاموش و روشن شده و صدای بوق هفت بار شنیده 

می شود. 

* نکته ی حرفه ای:
اگر می خواهید با فشار یک دکمه دوربین +HERO3 روشن شده 
و شروع به عکس برداری یا فیلم برداری نماید، دوربین را در حالت 

ONE BUTTON قرار دهید. 
 ONE BUTTON برای اطالعات بیشتر به بخش مربوط به حالت

مراجعه کنید. 
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حالت های انتخابی
نمای کلی

دوربین +HERO3 دارای چندین حالت عکس برداری/فیلم برداری 
است. با فشاردادن دکمه ی       این حالت ها در دسترس می باشند. 

حالت های مورد اشاره به ترتیب زیر هستند:

فیلم برداری
عکاسی 

ثبت 30 عکس در یک ثانیه
ثبت یک سری عکس در یک بازه زمانی مشخص

تغییر تنظیمات
نمایش فیلم ها و عکس ها، فقط در زمانی که 
 LCD Touch BacPacTM دوربین به تلویزیون یا

متصل باشد، ظاهر می شود.
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* نکته ی حرفه ای: 
 Burst Photo از حالت  از سوژه های سریع  برای عکس برداری 

استفاده شود. 
 )PLAYBACK( برای اطالعات بیشتر به بخش نمایش فیلم و عکس

مراجعه شود.

حالت های انتخابی

فیلم برداری
برای فیلم برداری مطمئن شوید که دوربین در حالت فیلم برداری 
قـرار دارد. چنانچـه عالمـت           بر روی صفحـه ی نمایشگـر 
دوربین دیده نمی شود، دکمه ی        را چندین بار فشار دهید تا این 

عالمت ظاهر شود. 
برای شروع فیلم برداری:

دکمه شاتر را فشار دهید. دوربین با یک صدای بوق شروع به 
فیلم برداری می کند. نمایشگر وضعیت دوربین در حین فیلم برداری 

خاموش و روشن خواهد شد. 
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توقف فیلم برداری: 
دکمـه         را فشـار دهیـد. نمایشگـر وضعیـت دوربیـن سـه دفعـه      
بوق،  صدای  سه  شنیدن  با  و  شد  خواهد  روشن  و  خاموش 

 فیلم برداری متوقف می شود. 
چنان چه ظرفیت حافظه ی دوربین +HERO3 تکمیل و یا شارژ 
باتری تمام شود، فیلم برداری به صورت خودکار متوقف خواهد شد. 

قبل از خاموش شدن دوربین، تصاویر ضبط خواهد شد. 
 VIDEO برای تغییر تنظیمات مربوط به تفکیک پذیری به بخش

مراجعه شود. 

عکس برداری
حالت  در  دوربین  که  شوید  مطمئن  عکس برداری،  برای 
عکس برداری است. اگر عالمت       بر روی صفحه نمایش 
دوربین مشاهده نشود، دکمه ی خاموش/ روشن را چندین بار فشار 

دهید تا این عالمت ظاهر شود. 

حالت های انتخابی
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برای عکس برداری: 
بوق  صدای  دو  دوربین  از  دهید.  فشار  بار  یک  را  شاتر  دکمه 
شنیده شده و چراغ قرمز مربوط به نمایشگر وضعیت دوربین روشن 

می شود. 
 PHOTO بخش  به  تفکیک پذیری  به  مربوط  تنظیمات  برای 

مراجعه شود.

BURST PHOTO
در این حالت عکس برداری دوربین شما می تواند در یک بازه ی 
 BURST PHOTO زمانی کوتاه چندین عکس را ثبت کند. حالت

در هفت حالت زیر قابل انتخاب است: 
3 عکس در 1 ثانیه/ 5 عکس در 1 ثانیه/10 عکس در 1 ثانیه10 

عکس در 2 ثانیه/ 30 عکس در 1 ثانیه/
 30 عکس در 2 ثانیه/30 عکس در 3 ثانیه.

برای عکس برداری در حالت BURST PHOTO، مطمئن شوید 
دوربین در حالت BURST PHOTO است. اگر عالمت   بر روی 

حالت های انتخابی
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صفحه نمایشگر دوربین دیده نشود، دکمه       دوربین را چندین 
بار فشار دهید تا عالمت ظاهر شود.

:BURST PHOTO عکس برداری در حالت
دکمه شاتر را فشار دهید. چراغ قرمز مربوط به نمایشگر وضعیت 
دوربین چندین بار خاموش و روشن شده و چند صدای بوق شنیده 

می شود. 

بـرای تغییـر فواصـل زمانـی بیـن ثبـت عکس هـا، بـه بخـش           
BURST PHOTO مراجعه شود.

TIME LAPSE
با انتخاب این حالت عکس برداری، عکس در فواصل زمانی 0/5، 

1، 2، 5، 10، 30 یا 60 ثانیه به ثبت می رسد. 

* نکته ی حرفه ای: 
گاهی اوقات حالت عکس برداری 30 عکس در یک ثانیه بسیار 
سریع است. برای ثبت بهتر لحظات باید از سرعت های پایین تر 

استفاده شود. 

حالت های انتخابی
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شوید  مطمئن   ،TIME LAPSE حالت  در  عکس برداری  برای 
دوربین در این حالت قرار دارد. چنانچه عالمت             بر روی 
صفحه نمایشگر دوربین مشاهده نمی شود، دکمه خاموش/ روشن 

دوربین را چندین بار مرتباً فشار دهید. 
 :TIME LAPSE برای عکس برداری در حالت

دکمه شاتر را فشار دهید. دوربین شروع شمردن ثانیه به صورت 
معکوس کرده و هر بار که عکسی گرفته شود، چراغ مربوط به 

نمایشگر وضعیت دوربین روشن و سپس خاموش خواهد شد. 
 :TIME LAPSE برای توقف عکس برداری در حالت

دکمه شاتر را فشار دهید. چراغ قرمز مربوط به نمایشگر وضعیت 
دوربین سه بار خاموش و روشن شده و دوربین با سه صدای بوق به 

عکس برداری در حالت TIME LAPSE خاتمه می دهد. 
 TIME LAPSE برای تغییر فواصل زمانی بین ثبت عکس به بخش

مراجعه کنید.

حالت های انتخابی
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تنظیمات
در بخش تنظیمات، شما می تواند تغییرات دلخواه خود را برای موارد 

زیر لحاظ کنید: 

 

حالت های انتخابی

برای اطالعات بیشتر در زمینه تنظیمات، به بخش مربوطه با 
همین نام مراجعه کنید. اطالعات مربوط به جابجا شدن در 
بین منو و تنظیمات هر بخش به طور مفصل در این بخش 

ارائه شده است. 
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حالت های انتخابی
نمایش فیلم و عکس

نمایش فیلم ها و عکس ها با اتصال دوربین +HERO3 به یک 
دستگاه تلویزیون امکان پذیر است. کابل Micro HDMI Composite یا 
Combo Cable الزم است به طور جداگانه خریداری شود. نمایش 
فیلم ها و عکس ها از طریق LCD Touch BacPacTM نیز میسر 
است. این نمایشگر نیز باید به صورت جداگانه خریداری شود. نمایه 
نمایش اطالعات      تنها در صورت اتصـال دوربیـن به یک 
دستگاه تلویزیون و یا LCD Touch BacPacTM، بر روی صفحه 

نمایشگر دوربین قابل مشاهده است. 
برای اطالعات بیشتر در مورد مشاهده کردن عکس ها و فیلم های 

خود، به بخش نمایش اطالعات مراجعه کنید.
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         برای وارد شدن به منوی تنظیمات: 
• مطمئن شوید که دوربین در حالت تنظیمات قرار دارد. اگر 	

نمایه         بر روی صفحه نمایش دوربین مشاهده نمی شود، 
دکمه       را چندین مرتبه فشار دهید. 

• دکمه       را فشار دهید تا وارد منو تنظیمات شوید.	
• بـرای جابجا شـدن در بیـن منـو تنظیمـات از دکمه                          	

استفاده کنید. 
• بــرای انتخاب کــردن یکــی از گزینــه هـا از دکمه                     	

 استفاده کنید .
• برای خارج شدن از منوی تنظیمات، دکمه شاتر را برای دو 	

ثانیـه نگـه داشتـه یا گزینـه EXIT را با فشـردن دکمه      
 انتخاب کنید. 

        تنظیمات مربوط به تفکیک پذیری فیلم، تعداد 
فریم در هر ثانیه، میدان دید 

شما می توانید با استفاده از منوی حالت VIDEO تفکیک پذیری، تعداد 
فریم در هر ثانیه و میدان دید را تغییر دهید. شما همچنین می توانید 

تنظیمات دوربین



23

گزینه AUTO Low Light را از این منو خاموش/ روشن کنید.
• دکمه شاتر را فشار دهید تا وارد         شوید.	
• با استفاده از دکمه         در بین گزینه ها جابجا شوید.	
• دکمه       را فشار دهید تا وارد منو دلخواه شوید. 	
• با استفاده از دکمه     در بین زیرمنوها جابجا شوید و با 	

فشردن دکمه شاتر، گزینه دلخواه را انتخاب کنید. 
• برای تغییر دادن منوهای دیگر، مرحله 4 را تکرار کنید. 	
• برای خارج شدن از این منو، دکمه شاتر را برای دو ثانیه فشار 	

دهید و یا گزینه EXIT را انتخاب کنید. 

تنظیمات دوربین

برای عکس برداری و فیلم برداری در نور کم و یا 
 AUTO محیط هایی با شرایط نوری متفاوت، حالت
این  با فعال شدن  را فعال کنید.   LOW LIGHT
حالت، دوربین به صورت خودکار بهترین نوردهی و 

نتیجه را خواهد داشت.
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دوربین HERO+ Black Edition فیلم برداری در حالت های زیر را 
انجام می دهد:
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*حالت فیلم برداری SuperVIew بیش ترین زاویه دید را ارائه می دهد. 
**حالت های فیلم برداری 720p120 و 720p100 تنها برای میدان های 

دید UltraView و Narrow وجود دارد. 
 Video تفکیک پذیری  انتخاب  با  تنها   Protune حالت  توجه: 

قابل دسترسی است.
تفکیک پذیری 

بهترین استفادهویدئویی

4K/4K 17:9 

عملکرد  با  فوق العاده  تفکیک پذیری 
عالی در محیط با نور کم. قابلیت تهیه 
کیفیت  با  فیلم  هر صحنه  از  عکس 
8MP. توصیه: دوربین بر روی سه پایه 

یا به صورت ثابت استفاده شود.

2.7K/2.7K 17:9

تفکیک پذیری ویدیو 16:9/17:9 برای 
تهیه فیلم هایی با کیفیت سینمایی. 

توصیه: دوربین بر روی سه پایه یا به 
صورت ثابت استفاده شود.
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1440p

مناسب برای فیلم برداری در زمانی که 
دوربین بر روی بدن قرار داشته باشد. 
وسعت میدان دید وسیع به همراه تعداد 
فریم های زیاد برای هر ثانیه، تصویری 
صحنه های  برای  عالی  و  یکنواخت 

اکشن ارائه می کند.

1080P

1080p60 به دلیل داشتن تفکیک پذیری 
بازده فوق العاده ای  و تعداد فریم زیاد، 
و    1080p48 حــالت هــای  دارد. 
دوربین  که  مواردی  برای   1080p30
حالت  می باشند.  مناسب  است،  ثابت 
1080p24 برای تولید برنامه تلویزیون و 

فیلم مناسب است.

تنظیمات دوربین
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1080p SuperView

مناسب برای زمانی که دوربین بر روی 
روی  بر  یا  و  باشد  شده  نصب  بدن 
تغییر  قابلیت  باشد.  متحرک  ابزاری 
خودکار نسبت ابعادی تصویر از 4:3 به 
16:9، وجهه ی تصویری فوق العاده ای 

ایجاد می کند.

960p

بر روی بدن  برای زمانی که دوربین 
صورت  به  فیلم برداری  و  دارد  قرار 
حرکت آهسته انجام می شود، مناسب 
میدان  وسعت  داشتن  دلیل  به  است. 
دید وسیع به همراه یکنواختی تصویر، 
این حالت فیلم برداری برای صحنه های 

اکشن مناسب است.

720P
در  دوربین  که  زمانی  برای  مناسب 
دست قرار دارد و فیلم برداری به صورت 

حرکت آهسته باشد.

تنظیمات دوربین
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720p SuperVIew

مناسب برای زمانی که دوربین بر روی 
روی  بر  یا  و  باشد  شده  نصب  بدن 
تغییر  قابلیت  باشد.  متحرک  ابزاری 
 4:3 از  تصویر  ابعادی  نسبت  خودکار 
16:9، وجه تصویری فوق العاده ای  به 

ایجاد می کند.

WVGA
فیلم برداری  که  زمانی  برای  مناسب 
به صورت کاماًل حرکت آهسته انجام 

شود.

* نکته ی حرفه ای: 
زمانی که حالت PROTUNE روشن باشد، فیلم برداری با کیفیت 
فوق العاده، با رنگ بندی طبیعی و 24 فریم در ثانیه انجام خواهد شد. 
این نوع فیلم برداری، ویدئوی هایی با کیفیت حرفه ای ارائه می دهد. 

برای اطالعات بیشتر به بخش PROTUNE مراجعه شود. 

تنظیمات دوربین
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تنظیمات دوربین

             حالت های تفکیک پذیری مربوط به عکس برداری
 12MP،  امکان عکس برداری در سه کیفیت HERO3+ دوربین
7MP و 5MP را ارائه می کند. هرگونه تغییر در تفکیک پذیری عکس، 
بر روی کیفیت عکس های ثبت شده در حالت های عکس برداری 

PHOTO، PHOTO BURST و TIME LAPSE مؤثر است. 

تفکیک پذیری 
میدان دید )FOV(عکس

12MP)وسیع )حالت پیش فرض
7MPوسیع
7MPمتوسط
5MPوسیع
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         عکس برداری متوالی
در این حالت عکس برداری، تا زمانی که دکمه شاتر پایین نگه 
سرعت  می رسد.  ثبت  به  عکس  مشخصی  تعداد  شود،  داشته 
عکس برداری و تعداد عکس های به ثبت رسیده از میان سه حالت 

زیر قابل انتخاب است: 
• 3 عکس در هر 1 ثانیه	
• 5 عکس در هر 1 ثانیه	
• 10 عکس در هر 1 ثانیه	
• 	

توجه: دوربین شما در حالت عکس برداری متوالی باقی خواهد ماند 
تا وقتی که شما حالت عکس برداری متوالی را به  عکس برداری 

واحد تغییر دهید. 

BURST PHOTO        

در این حالت عکس برداری، تنها با یک بار فشردن دکمه شاتر، تعداد 
مشخصی عکس به ثبت می رسد. سرعت عکس برداری و تعداد 

تنظیمات دوربین
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عکس های به ثبت رسیده از میان هفت حالت زیر قابل انتخاب است: 
• 3 عکس در 1 ثانیه	
• 5 عکس در 1 ثانیه	
• 10 عکس در 1 ثانیه	
• 10 عکس در 2 ثانیه	
• 30 عکس در 1 ثانیه )حالت پیش فرض(	
• 30 عکس در 2 ثانیه	
• 30 عکس در 3 ثانیه	

TIME LAPSE        
بازه های زمانی 0.5، 1، 2، 5، 10، 30 و 60 ثانیه برای این حالت 

عکس برداری می توان استفاده کرد. 

تنظیمات دوربین
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تنظیمات دوربین
در این منو می توانید جزئیات مربوط به ثبت تصویر را تغییر دهید. 

           جهت برعکس دوربین
           نورسنجی نقطه ای

           فیلم برداری و عکس برداری همزما
           فیلم برداری متناوب

                          PROTUNE          
White Balance           

Color           
           محدودیت حساسیت

           شارپنس
           نوردهی

برای اطالعات بیشتر به بخش تنظیمات ثبت تصویر مراجعه کنید. 
White Balance، رنگ، محدودیت  به  توجه: تنظیمات مربوط 
بودن     روشن  صورت  در  فقط  نوردهی  و  شارپنس  حساسیت، 

PROTUNE در دسترس خواهد بود.
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تنظیمات دوربین

        راه اندازی
از طریق این منو می توانید موارد زیر را در دوربین تغییر دهید: 

           حالت پیش فرض در زمان روشن کردن دوربین  
             حالت تک دکمه

  NTSC/PAL           
           صفحه نمایش  

            چراغ های نمایشگر وضعیت دوربین 
           هشداردهنده صوتی  
           خاموش کردن دستی 

           ساعت/تاریخ  
بخش  به  راه اندازی،  به  مربوط  کامل  فهرست  مشاهده  برای 

راه اندازی مراجعه فرمایید. 
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         کنترل بی سیم 
 HERO3+ موجود روی دوربین Wi-Fi شما می توانید با استفاده از
 ،Wi-Fi این دوربین را از طریق کنترل از راه دور ،GoPro App و نرم افزار
گوشی های هوشمند و تبلت کنترل کنید. زمانی که Wi-Fi روشن 
دوربین  نمایش  صفحه  روی  بر   Wi-Fi به  مربوط  نمایه  باشد، 
مشاهده شده و چراغ مربوط به وضعیت Wi-Fi چندین بار چشمک 
خواهد زد. زمانی که Wi-Fi خاموش شود، چراغ مربوط به وضعیت 

Wi-Fi هفت مرتبه خاموش و روشن خواهد شد. 

:Wi-Fi برای خاموش/ روشن کردن
دکمه       در کنار دوربین را فشار داده تا Wi-Fi خاموش یا روشن       
تنظیمات  آخرین  می کنید،  روشن  را   Wi-Fi که  زمانی  شود. 

استفاده شده از Wi-Fi فعال خواهد شد. 
برای مشاهده فهرست کامل عملگرهای Wi-Fi به بخش کنترل 

Wi-Fi مراجعه کنید. 
توجه: امکان اتصال دوربین به کنترل از راه دور Wi-Fi و برنامه 

GoPro Appبه صورت همزمان وجود ندارد. 

تنظیمات دوربین
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        پاک کردن
این منو امکان پاک کردن آخرین فایل، همه فایل ها و یا فرمت 
کردن کارت حافظه را فراهم می کند. فرآیند پاک کردن تا زمانی 
که چراغ نمایشگر وضعیت دوربین در حال چشمک زدن باشد، 

ادامه دارد. گزینه های انتخابی به صورت زیر است: 
• لغو )حالت پیش فرض(	
• آخرین	
• همه )فرمت کردن کارت حافظه(	

برای پاک کردن همه یا آخرین فایل: 
• مطمئن شوید که دوربین در حالت تنظیمات است. چنانچه 	

نمایه       را بر روی صفحه نمایش دوربین مشاهده نمی کنید، 
دکمه      را چندین مرتبه فشار دهید تا این نمایه بر روی 

صفحه نمایش ظاهر شود. 
• دکمه       را فشار داده تا وارد منوی تنظیمات شوید. 	
• گزینه 	 روی  بر  کردن  روشن  خاموش/  دکمه  فشردن  با 

TRASH قرار گیرید. 

تنظیمات دوربین
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• دکمه       را فشار داده تا وارد DELETE شوید. 	
• با استفاده از دکمه خاموش/روشن در بین گزینه ها جابجا شوید.	
• گزینه مشخص شده را با فشردن دکمه شاتر انتخاب کنید. 	
• برای خارج شدن، دکمه شاتر را برای دو ثانیه نگه دارید و یا 	

برروی گزینه EXIT قرارگرفته و دکمه شاتر را فشار دهید. 

        خروج
برای خارج شدن از طریق صفحه EXIT، دکمه شاتر فشار دهید تا 

از منو تنظیمات خارج شوید.

* نکته ی حرفه ای: 
هشدار- با انتخاب گزینه ALL تمام فایل های شما پاک شده و 

کارت حافظه فرمت خواهد شد. 

* نکته ی حرفه ای: 
چنانچه در هر مرحله خواستید از منو تنظیمات خارج شوید، دکمه 

شاتر را دو ثانیه نگه دارید.

تنظیمات دوربین
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        تنظیمات مربوط به ثبت تصویر
• مطمئن شوید که دوربین در حالت تنظیمات است. چنانچه 	

نمایه       را بر روی صفحه نمایش دوربین مشاهده نمی کنید، 
دکمه      را چندین مرتبه فشار دهید تا این نمایه بر روی 

صفحه نمایش ظاهر شود. 
• دکمه       را فشار داده تا وارد منوی تنظیمات شوید. 	
• از دکمه       استفاده کنید تا با جابجا شدن بین گزینه ها بر 	

روی       قرار بگیرید. 
• از دکمه       استفاده کرده تا وارد منو تنظیمات ثبت تصویر 	

شوید. 
• از دکمه        استفاده کرده تا برروی گزینه دلخواه قرار گیرید. 	
• از دکمه       برای انتخاب گزینه مورد نظر استفاده کنید. 	
• برخی از گزینه ها دارای، زیرمجموعه می باشند. با استفاده از 	

دکمه        می تواند در بین این زیرمجموعه ها جابجا شوید. 
• دکمه        را برای انتخاب گزینه مشخص شده، فشار دهید. 	
• برای خارج شدن، دکمه        را برای دو ثانیه نگه دارید و یا 	

برروی گزینه EXIT قرارگرفته و دکمه شاتر را فشار دهید. 
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از طریق منوی تنظیمات مربوط به ثبت تصویر، شما می توانید رویه 
فیلم برداری و عکس برداری را در دوربین +HERO3 تغییر دهید. 

        جهت وارونه ی دوربین
با فعال کردن این گزینه، دیگر نیازی به ویرایش عکس ها و 
فیلم ها بعد از ثبت نیست چرا که دوربین به صورت خودکار جهت 
ثبت تصویر را تشخیص می دهد. دو حالت انتخابی برای این گزینه 

وجود دارد: 
           سمت باال دوربین به عنوان سمت باالی تصویر است.

           سمت پایین دوربین به عنوان سمت باالی تصویر است.

        نورسنجی نقطه ای
زمانی که ثبت تصویر از مکانی تاریک به سمت مکانی روشن تر 
انجام می شود، به عنوان مثال تصویربرداری از داخل خانه یا ماشین 
به سمت بیرون، بهتر است از این گزینه استفاده شود. چنانچه این 

تنظیمات مربوط به ثبت تصویر
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گزینه فعال باشد، عالمت         برروی صفحه نمایش نشان داده 
می شود.
• خاموش )حالت پیش فرض(	
• روشن	

         فیلم برداری و عکس برداری همزمان
فیلم برداری،  حین  در  می توانید  شما  گزینه  این  از  استفاده  با 
ثانیه،         5 هر  در  عکس برداری  امکان  بکنید.  نیز  عکس برداری 
10 ثانیه، 30 ثانیه یا 60 ثانیه در حین فیلم برداری وجود دارد. برای 
این کار گزینه Picture In Video  را انتخاب کرده، مطمئن شوید 
 PROTUNE تفکیک پذیری مناسب برای ویدئو انتخاب شده و حالت

خاموش است. 
• خاموش	
• 5 ثانیه	
• 10 ثانیه	
• 30 ثانیه	
• 60 ثانیه	

تنظیمات مربوط به ثبت تصویر

توجـه: شمــا می توانیــد عکــس بــرداری   
و   فیلــم بــرداری همزمــان را در یکــی  از 

تفکیک پذیری های زیر انجام دهید:
1080p24 fps, 1080p30/25 fps
1440p24 fps 720 یاp60/50 fps
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اندازه عکس نهایی شما تابعی از ابعاد فایل ویدئویی شما هستند.

تنظیمات مربوط به ثبت تصویر

* نکته ی حرفه ای: 
با فشردن دکمه  لحظه  در هر  فیلم برداری می توان  در حین 

خاموش/ روشن کردن عکس گرفت.
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تنظیمات مربوط به ثبت تصویر

         فیلم برداری متناوب
با انتخاب این حالت فیلم برداری، فیلم برداری به صورت پی در پی 
انجام می شود تا وقتی که دکمه     را بزنید. زمانی که حالت 
PROTUNE فعال باشد، این حالت فیلم برداری در دسترس نیست. 
گزینه های مربوط به حالت فیلم برداری متناوب به صورت زیر است: 

• خاموش )پیش فرض(	
• کارت حافظه 	 زمانی که ظرفیت  تا  دوربین   :Max video

تکمیل شود  ادامه می یابد، سپس فایل جدید بر روی فایل 
های قبلی ضبط خواهد شد. 

• 5min Video: دوربین برای مدت زمان 5 دقیقه فیلم برداری 	
ویدیو              روی  بر  تدریج  به  را  جدید  ویدیو  سپس  و  کرده 

5 دقیقه ای قبلی ضبط می کند.
• دقیقه 	  20 زمان  مدت  برای  دوربین   :20min Video

فیلم برداری کرده و سپس ویدیو جدید را به تدریج بر روی 
ویدیوی 20 دقیقه ای قبلی ضبط می کند.

• دقیقه 	  60 زمان  مدت  برای  دوربین   :60min Video
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فیلم برداری کرده و سپس ویدیو جدید را به تدریج بر روی 
ویدیو 60 دقیقه ای قبلی ضبط می کند.

• دقیقه 	  120 زمان  مدت  برای  دوربین   :120min Video
فیلم برداری کرده و سپس ویدیو جدید را به تدریج بر روی 

ویدیو 120 دقیقه ای قبلی ضبط می کند.

توجه: فیلم برداری متناوب در حالت PROTUNE فعال نیست. 

* نکته ی حرفه ای: 
فایل ها به صورت چند فصل برروی کارت حافظه شما ذخیره 
خواهد شد. این ویژگی باعث می شود تا بتوان برخی بخش ها را 
جایگزین کرد. زمانی که نتایج را در کامپیوتر مشاهده می کنید، فایل 
های جداگانه ای را خواهید دید که هر کدام مربوط به یک بخش 
هستند. با استفاده از نرم افزارهای ویرایش ویدیو می توانید این فایل 

ها را به یکدیگر متصل کرده و فایل بزرگ تری ایجاد کنید. 

تنظیمات مربوط به ثبت تصویر



43

PROTUNE

حالت PROTUNE یک حالت ویدیو است که از تمام ظرفیت 
دوربین در زمینه عکاسی و فیلم برداری استفاده می کند. این حالت 

انعطاف پذیری و بازدهی بی نظیری در اختیار شما قرار می دهد. 

:PROTUNE فواید اصلی حالت
عکس برداری با کیفیت باال

در این حالت، عکس برداری با ثبت حداکثر اطالعات تصویری و با 
حداقل میزان فشرده سازی انجام می شود. این ویژگی امکانات زیادی 

را برای پردازش تصویر در کامپیوتر در اختیار عکاس می گذارد. 
رنگ بندی طبیعی

این پروفایل انعطاف پذیری زیادی در هنگام ویرایش تصویر فراهم 
PRO-  می کند. نمودار هیستوگرام تهیه شده برای تصاویر در حالت
TUNE اطالعات زیادی از نواحی تاریک و روشن ارائه می دهد.  

تنظیمات مربوط به ثبت تصویر
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سرعت استاندارد تلویزیون/فیلم
فیلم برداری با کیفیت سینمایی 24 فریم در ثانیه انجام می شود. 
فیلم ویدیو تهیه شده به این سبک به راحتی و بدون نیاز به تغییر 
تعداد فریم در ثانیه، می تواند در تصاویر گرفته شده با دوربین های 

دیگر بکار رود.
فعال کردن حالت PROTUNE برخی تنظیمات و امکانات را تغییر 
می دهد. این موارد شامل تفکیک پذیری ویدیو، تعداد فریم در هر 
ثانیه، وسعت میدان دید و عکس برداری و فیلم برداری همزمان است.

• خاموش )حالت پیش فرض(	
• روشن 	

تنظیمات مربوط به ثبت تصویر



45

سازگاری: تصاویر تهیه شده با PROTUNE برای ویرایش با 
 GoPro Studio نرم افزارهای اصالح رنگ، نرم افزارهای ویرایش و

سازگار است.

تنظیمات مربوط به ثبت تصویر
در   HERO3+ Black Edition دوربین  در   PROTUNE حالت 

تفکیک پذیری های زیر قابل ارائه است:
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تنظیمات مربوط به ثبت تصویر

PROTUNE  تنظیمات
حالت PROTUNE به شما اجازه می دهد تا وایت باالنس، رنگ، 

محدودیت ISO، شارپنس و نوردهی را تنظیم کنید.

* نکته ی حرفه ای: 
تنظیــم پارامتــرهای PROTUNE باعــث تغییــر فیلــم هــای 
غیـرPROTUNE شمـا نمـی شود. با انتخـاب Reset در منـوی 

PROTUNE تنظیمات به حالت پیش فرض درمی آیند.
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White Balance        

White Balance امکان تنظیم رنگ کل ویدیو را فراهم می کند. 
ویدیوها با فرمت استاندارد تنها در White Balance خودکار به ثبت 
می رسند. امکان استفاده و تنظیم White Balance برای کاربران 
مجرب تر در حالت PROTUNE وجود دارد. برای به دست آوردن 
PRO-  بهترین نتیجه، نیاز است ویدیوهای تهیه شده در حالت

TUNE در نرم افزارهای کامپیوتری مورد ویرایش قرار گیرد.

* نکته ی حرفه ای: 
زمانی که در محیط های زیر تصویربرداری می کنید، سعی کنید 

White Balance را به صورت دستی تغییر دهید.

3000 کلوینطلوع و غروب خورشید/ المپ تنگستنی

5500 کلویننور آفتاب در طول روز

6500 کلوینآسمان شب و نورهای مهتابی

Cam RAW استاندارد صنعتی نور بهینه

تنظیمات مربوط به ثبت تصویر
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)Camera RAW) Cam RAW

به صورت   PROTUNE حالت  در  می تواند   HERO3+ دوربین 
Cam RAW فیلم برداری کند. در این حالت فیلم برداری با حداقل 
پردازش برروی فایل ویدیو انجام شده و اطالعات مربوط به تصویر 
به صورت مستقیم از حسگر دوربین دریافت شده و ضبط می شود. 
این سبک ذخیره سازی اطالعات امکانات وسیعی برای پردازش 
ثانویه بر روی تصاویر در کامپیوتر را فراهم می کند. در این حالت 

فیلم برداری از حداکثر توان حسگر دوربین استفاده می شود.
* نکته ی حرفه ای: 

 چنانچه White Balance را در حالت PROTUNE تغییر داده 
 White Balance ،خارج شوید PROTUNE باشید و سپس از حالت
به حالت خودکار برگشته و فیلم برداری با این تراز سفید انجام 

خواهد شد. 

تنظیمات مربوط به ثبت تصویر
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        رنگ
تنظیمات رنگ به شما اجازه می دهد تا پروفایل رنگی فیلم خود 
Go-  را تنظیم کنید. دو انتخاب برای تنظیمات رنگ وجود دارد:

 GoPro Color تخت(. انتخاب( Flat و )پیش فرض(  Pro Color
رنگ ها را مانند وقتی حالت Protune خاموش است به زیبایی ثبت 
می کند. گزینه ی Flat رنگ ها را به صورت خنثی ثبت می کند تا 
بعداً بتوان با نرم افزارهای مخصوص آن ها را تصحیح کرد. حالت 
Flat جزئیات بیش تری در سایه ها و هایالیت ها نگه داری می کند.

تنظیمات مربوط به ثبت تصویر

پروفایل حاصلتنظیم رنگ
پروفایل تصحیح شده ی گوپروGoPro Color  )پیش فرض(

Flatپروفایل تخت و خنثی
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تنظیمات مربوط به ثبت تصویر
ISO محدودیت حساسیت         

محدودسازی ISO باعث می شود تا حساسیت دوربین در نور کم 
محدود شده، بین روشنایی و نویز تصویر تعادل برقرار شود. اگر حد 
ISO خود را باالتر بگذارید، تصویر روشن تر اما پرنویزتر می شود. حد 
پایین تر ISO باعث تاریک ترشدن تصویر در عین نویز کم تر می شود.

ISO کیفیت فیلم حاصلتنظیمات محدودیت

6400 )پیش فرض(
فیلم های روشن تر در نور کم، 

نویز بیش تر

1600
فیلم نسبتاً روشن در نور کم، 

نویز متوسط

فیلم تاریک تر در نور کم، 400
نویز کم تر



51

تنظیمات مربوط به ثبت تصویر

         شارپنس
تنظیمات شارپنس، میزان شارپنس تصویر را تغییر می دهند. سه 

حالت مختلف برای این تنظیمات وجود دارد: کم، متوسط، زیاد.
کیفیت فیلم حاصلتنظیم شارپنس
تصویر بسیار شارپباال )پیش فرض(

تصویر نسبتًا  شارپمتوسط

کم
تصویر نرم تر با قابلیت 

دستکاری نرم افزاری بیش تر
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تنظیمات مربوط به ثبت تصویر

تنظیمات نوردهی
-2.0-1.5-1.0-0.50+0.5+1.0+1.5+2.0 )پیش فرض(

خروج
 EXIT برای خارج شدن از منو تنظیمات تصویر، بر روی گزینه

قرارگرفته و دکمه شاتر را فشار دهید.

* نکته ی حرفه ای: 
در هر مرحله از کار می توانید با نگه داشتن دکمه شاتر به مدت دو 

ثانیه، از منو تنظیمات تصویر خارج شوید. 

         نوردهی
تنظیمات جبران نوردهی میزان نوردهی فیلم را تحت تأثیر قرار 
است  زیاد  کنتراست  که  شرایطی  در  نوردهی  تنظیم  می دهند. 

می تواند باعث افزایش کیفیت تصویر شود.
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       راه اندازی
برای وارد شدن به منو راه اندازی:

• مطمئن شوید که دوربین در حالت تنظیمات است. چنانچه 	
نمایه       را بر روی صفحه نمایش دوربین مشاهده نمی کنید، 
دکمه     را چندین مرتبه فشار دهید تا این نمایه بر روی 

صفحه نمایش ظاهر شود. 
• دکمه       را فشار داده تا وارد منو تنظیمات شوید. 	
• با استفاده از دکمه      در بین گزینه های منوی تنظیمات 	

جابجا شده تا بر روی منو راه اندازی       قرار بگیرد.
• با استفاده از دکمه       گزینه راه اندازی را انتخاب کنید. 	
• با استفاده از دکمه       برروی گزینه دلخواه قرار گیرید. 	
• با استفاده از دکمه       گزینه دلخواه را انتخاب کنید.	
• برای خارج شدن دکمه       را برای مدت دو ثانیه نگه داشته 	

و یا با قرار گرفتن بر روی گزینه EXIT و فشردن دکمه  
 خارج شوید. 
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         حالت پیش فرض در زمان روشن کردن دوربین
شما می تواند حالت پیش فرض دوربین خود را در یکی از چهار 

حالت زیر قرار دهید: 
• فیلم برداری	
• عکس برداری	
• 	BURST PHOTO
• 	TIME LAPSE

        حالت تک دکمه  
با فعال کردن حالت تک دکمه، دوربین شما بالفاصله بعد از روشن 
برای  دکمه  تصویربرداری می کند. حالت تک  به  کردن شروع 

فیلم برداری و TIME Lapse در دسترس است. 
• خاموش )حالت پیش فرض(	
• روشن	

راه اندازی
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روشن کردن حالت تک دکمه
• مطمئن شوید که دوربین در حالت تنظیمات است. چنانچه 	

نمایه       را بر روی صفحه نمایش دوربین مشاهده نمی کنید، 
دکمه     را چندین مرتبه فشار دهید تا این نمایه بر روی 

صفحه نمایش ظاهر شود. 
• دکمه       را فشار داده تا وارد منو تنظیمات شوید. 	
• از دکمه       استفاده کنید تا با جابجا شدن در بین گزینه ها 	

بر روی منو راه اندازی      قرار بگیرید. 
• از دکمه       استفاده کرده تا وارد منو راه اندازی شوید. 	
• از دکمه       استفاده کرده تا برروی گزینه تک دکمه	

 قرار گیرید. 
• از دکمه       برای انتخاب گزینه تک دکمه استفاده کنید. 	
• با استفاده از دکمه       می تواند در بین گزینه با جابجا شوید. 	
• دکمه        را برای انتخاب گزینه مشخص شده، فشار دهید. 	
• برای خارج شدن، دکمه      را برای دو ثانیه نگه دارید و یا 	

برروی گزینه EXIT قرارگرفته و دکمه       را فشار دهید. 

راه اندازی



56

برای بار دیگر که دوربین را روشن می کنید، دوربین به صورت 
خودکار شروع به ثبت تصویر می کنید. برای متوقف کردن دوربین 

می توانید دکمه       را برای دو ثانیه نگه دارید.
برای خارج شدن از حالت تک دکمه: 

• دوربین را روشن کنید.	
• دکمه      را فشرده و نگه دارید تا عالمت حالت تک دکمه   	

برروی صفحه نمایش دوربین مشخص شود. 
• از دکمه        برای قرارگیری برروی گزینه OFF استفاده کنید. 	
• با استفاده از دکمه       گزینه OFF را انتخاب کنید. 	
• برای خارج شدن دکمه      را به مدت دو ثانیه نگه داشته یا 	

با قرارگیری برروی گزینه OFF و فشردن دکمه      خارج 
شوید. 

* نکته ی حرفه ای: 
برای متوقف کردن فرآیند ضبط تصویر در حالت تک دکمه، 
دکمه شاتر را فشرده و برای دو ثانیه نگه دارید. با این کار منو 

راه اندازی
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حالت تک دکمه ظاهرشده و شما می توانید از طریق این منو 
این حالت را غیرفعال کنید. 

توجه: زمانی که دوربین به وسیله کنترل از راه دور Wi-Fi کنترل 
می شود و یا به برنامه GoPro App متصل است، حالت تک دکمه 

غیرفعال خواهد بود.
  NTSC/PAL       

این منو برای کنترل تعداد فریم ها در هر ثانیه و بازخوانی فایل های 
 NTSC استفاده می شود. از گزینه HD ویدیو در تلویزیون / تلویزیون
برای نمایش اطالعات در سیستم های تلویزیونی آمریکای شمالی و 

از سیستم PAL برای سایر نقاط دنیا استفاده شود. 

        صفحه نمایش  
برای اینکه اطالعات مربوط به ضبط فایل ویدیو بر روی تصویر در 
حین نمایش فیلم و عکس دیده شود، از این منو استفاده می شود. 

• خاموش	
• روشن )حالت پیش فرض(	

راه اندازی
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         چراغ های  نمایشگر وضعیت دوربین  
سه حالت انتخابی برای این گزینه وجود دارد.

• چهار چراغ مربوط به وضعیت دوربین روشن	
• دو چراغ پشت و جلو روشن	
• خاموش	

        هشداردهنده صوتی  
شما می توانید با استفاده از این منو حجم صدای خروجی را کاهش 

داده و یا هشداردهنده صوتی را خاموش کنید. 
• 100% )حالت پیش فرض(	
• 	%70
• خاموش	

        خاموش کردن دستی  
شما می توانید دوربین خود را طوری تنظیم کنید که بعد از مدت 
زمان مشخصی غیرفعال ماندن، به صورت خودکار خاموش شود. 

راه اندازی
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• دستی )حالت پیش فرض(	
• 60 ثانیه	
• 120 ثانیه	
• 300 ثانیه	

        ساعت/ تاریخ 
با تنظیم این منو، می توانید مطمئن باشید که تمام عکس ها و 

فیلم های شما در ساعت و تاریخ درست ثبت می شوند. 
برای تغییر تاریخ/ساعت: 

مطمئن شوید که دوربین در حالت تنظیمات است. چنانچه   .1
نمایه       را بر روی صفحه نمایش دوربین مشاهده نمی کنید، 
دکمه     را چندین مرتبه فشار دهید تا این نمایه بر روی 

صفحه نمایش ظاهر شود. 
دکمه       را فشار داده تا وارد منو تنظیمات شوید.   .2

از دکمه      استفاده کنید تا با جابجا شدن در بین گزینه ها   .3
بر روی منو راه اندازی قرار بگیرید. 

راه اندازی
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از دکمه      استفاده کرده تا وارد منو راه اندازی شوید.   .4
از دکمه      استفاده کرده تا برروی گزینه ساعت/تاریخ قرار   .5

بگیرید. 
از دکمه      برای انتخاب گزینه ساعت/تاریخ استفاده کنید؛   .6

گزینه ماه )MM( مشخص خواهد شد.
با استفاده از دکمه       می توانیـد به لیست مـاه ها دسترسی   .7

پیدا کنید.
با استفاده از دکمه       می تواند در بین گزینه ها جابجا شوید.   .8
دکمه       را برای انتخاب گزینه مشخص شده، فشار دهید.   .9

برای رفتن به گزینه بعدی از دکمه      استفاده کنید.  .10
 )YY( )DD(، سال  انتخاب روز  برای  را  ، 8 و 9  مراحل7   .11

ساعت )HH( و دقیقه )MM( تکرار کنید. 
برای خارج شدن، دکمه     را برای دو ثانیه نگه دارید و یا   .12

برروی گزینه EXIT قرارگرفته و دکمه       را فشار دهید. 
توجه: چنانچه باتری دوربین برای مدت زیادی از دوربین خارج 

شود، تنظیم ساعت و تاریخ می بایست مجدداً صورت گیرد. 

راه اندازی
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خروج
از صفحه مربوط به EXIT استفاده کرده و با استفاده از دکمه

از منو راه اندازی خارج شوید.

* نکته ی حرفه ای: 
با نگه داشتن دکمه       برای مدت 2 ثانیه می توانید در هر مرحله 

از منو راه اندازی که هستید، از آن خارج شوید. 

راه اندازی
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Wi-Fi و کنترل از راه دور

دوربین  +HERO3 مجهز به سیستم Wi-Fi است. این دوربین 
می تواند به کنترل بی سیم Wi-Fi و یا GoPro App در گوشی های 

هوشمند و تبلت ها متصل شود. 
:Wi-Fi به وسیله دکمه Wi-Fi روشن کردن

دکمه           فشار داده تا Wi-Fi روشن/ خاموش شود. زمانی که 
Wi-Fi فعال باشد، تنظیمات آن مطابق با آخرین تغییرات اعمال شده 

در حین استفاده از این سیستم است. 
Wi-Fi با بهره گیری از کنترل از راه دور HERO3+ استفاده از

از  می توانید  دور  راه  از   HERO3+ دوربین  کردن  کنترل  برای 
اتصال این دوربین با کنترل بی سیم آن بهره بگیرید.  در شرایط 
بهینه می توان به وسیله این کنترل کننده تا حداکثر 50 دوربین 

+HERO3 را در یک زمان و تا مسافت 180 متر کنترل کرد. 
• 	 )Wi-Fi( را روشن کرده و قابلیت بی سیم HERO3+ دوربین

آن را فعال کنید. 
• از دکمه       برای جابجا شدن در میان گزینه های مربوط به 	

تنظیمات استفاده کنید. 
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Wi-Fi و کنترل از راه دور

• دکمه      را برای ورود به منوی تنظیمات فشار دهید. 	
• از دکمه     برای قرارگیری بر روی گزینه کنترل بی سیم 	

استفاده کنید. 
• دکمه      را فشار داده تا وارد بخش کنترل بی سیم شوید. 	
• مشاهده می کنید که توانایی بی سیم دوربین غیرفعال است.	
• برای وارد شدن به زیرمجموعه ها از دکمه       استفاده کنید. 	
• برای انتخاب گزینه Wi-Fi- RC، از دکمه       استفاده کنید. 	
• 	 NEW یا Curret از دکمه       برای انتخاب یکی از دو گزینه

استفاده کنید. 
• برای انتخاب گزینه دلخواه، دکمه      را فشار دهید.	

تنظیمات برروی کنترل از راه دور بی سیم: 
• کنترل از راه دور بی سیم را روشن کنید. 	
• درحالی که دکمه       را نگه داشته اید، دکمه        را یک بار 	

فشار دهید. 
• زمانی که عالمت              برروی صفحه نمایش ظاهر شد، 	

می توانید دکمه        را رها کنید. 
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• زمانی که دوربین و کنترل از راه دور به درستی به یکدیگر 	
متصل شده باشند، عالمت       ظاهر خواهد شد. 

در این زمان، صفحه نمایش کنترل از راه دور بی سیم دقیقاً آنچه 
برروی صفحه نمایش دوربین باشد را نشان می دهد. 

و   Apple AppStore به صورت مجانی در GoPro App برنامه
Google Play موجود است.

برای اطالعات بیشتر به تارنمای gopro.com مراجعه کنید. 

* نکته ی حرفه ای: 
از طریق اتصال دوربین +HERO3 به گوشی هوشمند و یا تبلت 
خود، می توانید آنچه به وسیله دوربین دیده می شود بر روی صفحه 
گوشی یا تبلت خود مشاهده کنید. بدین صورت گوشی هوشمند 
یا تبلت شما، به صفحه نمایش دوربین +HERO3 مبدل می شود. 

Wi-Fi و کنترل از راه دور
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Wi-Fi و کنترل از راه دور

WI-FI REMOTE به همراه HERO3+ استفاده از دوربین
وقتی دوربین خود را با Wi-Fi Remote جفت کردید، از مراحل زیر 
برای کنترل دوربین خود استفاده کنید. فقط کافی است یک بار 

دوربین و ریموت کنترل را باهم جفت کنید.
روی دوربین

• هردو 	 ریموت  هم  و  دوربین  هم  که  شوید  مطمئن  ابتدا 
خاموش هستند.

• دکمه ی       را بزنید تا دوربین روشن شود.	
• دکمه ی       را بزنید تا Wi-Fi روشن شود.	
• دوباره دکمه ی       را بزنید تا به منوی       بروید.	
• دکمه ی      را بزنید تا به منوی       برسید.	
• دکمه ی    را بزنیـد تا بـه Wi-Fi RC برسیــد، سپـس	
• دکمه ی      را بزنید تا انتخاب شود.	
• دکمه ی      را بزنید تا CURRENT انتخاب شود.	
• این عالمت را خواهید دید:  	
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روی ریموت
• دکمه ی       را بزنید تا ریموت روشن شود.	
• عالمت        را روی صفحه ی نمایشگر ریموت خواهید دید.	
• عالمت       وقتی دوربیـن و ریمـوت به هم متصـل شوند 	

دیده خواهد شد.
• 	
• صفحه ی نمایش ریموت کنترل دقیقاً آن چه روی صفحه ی 	

دوربین باشد را نشان می دهد.
• اکنون می توانید از ریموت برای کنترل دوربین استفاده کنید.	

Wi-Fi و کنترل از راه دور



67

استفاده از +Hero3 با نرم افزار گوپرو )رایگان(
نرم افزار گوپرو به شما اجازه می دهد تا دوربین خود را از راه دور از 
طریق یک تلفن همراه هوشمند یا تبلت کنترل کنید. این نرم افزار 
امکان کنترل کامل دوربین، نمایش زنده، بازبینی، اشتراک گذاری 

محتوا، و امکانات دیگری را ارائه می کند.
این مراحل را برای اتصال دوربین به نرم افزار دنبال کنید:

نرم افزار گوپرو را برای تلفن همراه هوشمند یا تبلت خود، از   .1
طریق اپ استور )اپل(، گوگل پلی )اندروید( یا ویندوز مارکت 

)ویندوزفون( دانلود کنید.
دکمه ی       را فشار داده، دوربین را روشن کنید.  .2

دکمه ی        را دوبـار بزنیـد، و سپس دکمه ی        را انتخاب   .3
کنید تا به منوی       بروید.

از دکمه ی     برای انتخاب موارد مختلف منـوی استفاده   .4
کرده، دکمه ی      را روی GoPro App فشار دهید.

در بخش تنظیمات Wi-Fi تلفن همراه هوشمند یا تبلت   .5
خود، به شبکه ی Wi-Fi دوربین متصل شود. نام این شبکه 

اتصال به نرم افزار گوپرو
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با عبارت -GOPRO-BP شروع می شود و پس از آن چند 
عدد یا حرف وجود دارد.

کلمه ی عبور goprohero را که کلمه ی عبور پیش فرض   .6
دوربین است وارد کنید. این کلمه ی عبور از طریق رفتن به 
لینک gopro.com/update قابل تغییر است. اگر کلمه ی 

عبور دیگری انتخاب کرده اید، آن را وارد نمایید.
نرم افزار گوپرو را روی تلفن همراه هوشمند یا تبلت خود باز   .7
کنید. از طریق این نرم افزار می تواند دوربین را کنترل کرده، 

تصاویر را ببینید، یا آن ها را به اشتراک بگذارید.

اتصال به نرم افزار گوپرو

* نکته ی حرفه ای: 
با استفاده از صفحه ی نمایش تلفن همراه هوشمند یا تبلت خود 

می تواند آن چه را دوربین می بیند ببینید.
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)microSD) ذخیره سازی/کارت های حافظه
دوربین +HERO3 با کارت های حافظه microSD، microSDHC و  

microSDXC به ظرفیت های 2، 4، 8، 16، 32 و 64 گیگابایت 
سازگار است. دوربین GoPro با تمام کالس های مربوط به سرعت 
درج اطالعات بر روی کارت حافظه سازگار است. با این وجود الزم 
است چنانچه از حالت PROTUNE و یا TIME LAPSE با بازه 
زمانی 5 / 0 استفاده می کنید، از کارت های حافظه با کالس باالتر 
از 10 استفاده کنید. به منظور اطمینان از ذخیره سازی و نگه داری 
مناسب اطالعات در زمان تصویربرداری در فعالیت های اکشن، از 

کارت های حافظه معتبر استفاده شود. 
واردکردن کارت حافظهخارج کردن کارت حافظه 

- با قرار دادن ناخن به لبه کارت 
حافظه، فشار بسیار کمی به سمت 

داخل بدنه دوربین وارد کنید.

- برای واردکردن کارت حافظه، 
از درب مخصوص این کار که 
دارد  قرار  دوربین  جلوی  در 
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صورت  به  حافظه  کارت   -
فنری مانند به بیرون می جهد و 
سپس به راحتی می توان آن را 

از دوربین خارج کرد.

استفاده کرده و کارت حافظه را 
در محفظه تعبیه شده وارد کنید.

- چنانچه کارت حافظه را درست 
کلیک  صدای  کنید،  نصب 

مانندی به گوش خواهد رسید.

)microSD) ذخیره سازی/کارت های حافظه
 

* نکته ی حرفه ای: 
در هنگام جابجایی و استفاده از کارت های حافظه احتیاط الزم 
را داشته باشید. از تماس کارت های حافظه با مایعات و گرد و 
غبار خودداری کنید. به منظور احتیاط بیشتر، بهتر است در هنگام 
وارد و خارج کردن کارت حافظه، دوربین را از پیش خاموش کرده 
باشید. درجه حرارت بسیار سرد یا بسیار گرم، می تواند به کارت های 
حافظه و اطالعات موجود در آن ها آسیب برساند، لذا مشخصاتی 
را که تولیدکنندگان کارت های حافظه، در هنگام خرید به شما ارائه 
می کنند، به دقت مطالعه کرده تا از محدوده دمایی مناسب برای 

نگه داری آن ها اطالع یابید.
برای اطالعات بیشتر به بخش PROTUNE مراجعه کنید. 
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مشخصات سیستم کامپیوتری
دوربین +HERO3 با سیستم های عامل Windows 7 و نسخه های 
جدیدتر آن و همچنین Mac OS X10.5 و نسخه های جدیدتر آن 

سازگار است.

* نکته ی حرفه ای: 
به  را   HERO3+ دوربین  با  خود  تصویربرداری  می خواهید  اگر 
صـورت همزمــان ببینیــد، دوربیـن را با کابــل micro HDMI یا
 HD به تلویزیون/تلویزیونCombo Cable و یا Composite Cable

متصل کنید. این لوازم جانبی به صورت جداگانه عرضه می شوند.
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انتقال اطالعات
در این بخش، نحوه انتقال فیلم با  و عکس های تهیه شده به 

کامپیوتر توضیح داده می شود. 
برای انتقال به کامپیوتر تحت سیستم عامل ویندوز: 

دوربین را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر متصل کنید. 
• دوربین را با فشردن دکمه خاموش/روشن، روشن کنید. 	
• در کامیپوتر خود، بر روی My Computer دو بار کلیک کنید 	

و Removable Disk را انتخاب کنید. 
• اگر گزینه Removable Disk دیده نشد، پنجره مربوط به 	

بازگشایی  باز کنید. در  بسته و دوباره  را   My Computer
مجدد باید Removable Disk دیده شود.

• برروی گزینه Removable Disk دو بار کلیک کنید.	
• برروی پوشه DCIM دو بار کلیک کنید.	
• برروی نمایه 100GOPRO دو بار کلیک کنید تا تمام عکس ها و 	

فیلم های تهیه شده را مشاهده کنید. 
• به 	 را  تهیه شده  فیلم های  و  با  عکس  می توانید  اینجا  در 

کامپیوتر یا هر حافظه دیگری منتقل کرده یا نسخه پشتیبانی 
تهیه کنید. 
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انتقال اطالعات
:Mac برای انتقال به کامپیوتر تحت سیستم عامل

• برای اتصال دوربین به کامپیوتر از کابل USB استفاده کنید. 	
• دوربین را با فشردن دکمه       روشن کنید.	
• سیستم مک، دوربین را به عنوان حافظه خارجی شناسایی 	

می کند. با دو بار کلیک کردن بر روی این حافظه خارجی، 
فیلم ها و عکس های شما در دسترس هستند. 

• به 	 را  تهیه شده  فیلم های  و  اینجا می توانید عکس ها  در 
کامپیوتر یا هر حافظه دیگری منتقل کرده یا نسخه پشتیبانی 

تهیه کنید. 

 :Mac نکته مهم برای استفاده کنندگان از سیستم عامل
زمانی که فایل با را از روی کارت حافظه پاک می کنید، قبل از 
اینکه دوربین را قطع اتصال کرده یا حافظه را خارج کنید، سطل 

آشغال را پاک کنید. 
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نمایش فیلم ها و عکس ها
 LCD Touch فیلم ها و عکس ها تهیه شده را می توان بر روی تلویزیون یا
به  این تجهیزان به صورت جداگانه  BacPacTM مشاهده کرد. 

عنوان لوازم جانبی عرضه می شوند. 
بازخوانی اطالعات بر روی تلویزیون

• 	 Composite و یا micro HDTV، miniUSB دوربین را با کابل
Cable به تلویزیون متصل کنید. 

• دوربین را روشن کنید.	
• از دکمه       برای قرارگیری برروی دکمه        استفاده کنید 	

و سپس دکمه       را فشار دهید. 
• دوربین +HERO3 پیش نمایشی از عکس ها و فیلم های 	

تهیه شده را نشان خواهد داد. عکس هایی که در حالت های 
 Time Lapse و   Continuous Photo، Photo Burst
تهیه شده اند، به صورت سری های جداگانه نشان داده می شوند. 

• برای جابجایی در میان پیش نمایش عکس ها و فیلم ها از 	
دکمه        استفاده کرده و برای انتخاب فایل دلخواه از دکمه

      استفاده کنید. 
• از دکمه های      و       برای جابجا شدن در میان فایل و مشاهده 	
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نمایش فیلم ها و عکس ها
تعداد بیشتر از فایل ها برروی کارت حافظه خود استفاده کنید. 

• فایل موردنظر به صورت مشخص درآمده و سپس دکمه 	
شاتر را فشار دهید. 

• گزینه های متفاوتی وابسته به جنس فایلی )فیلم یا عکس( 	
که مرور می کنید در اختیار شما قرار می گیرد. برای جابجا 
شدن در میان این گزینه از دکمه خاموش/روشن کردن و 

برای انتخاب گزینه دلخواه از دکمه شاتر استفاده کنید. 
 Time Photo Burst و  عکس های تهیه شده در حالت  توجه: 
عکس های  اول  در  جداگانه  سری های  صورت  به   Lapse
گرفته شده، نشان داده می شوند. برای مشاهده عکس ها در یک 
 VIEW سری، از دکمه خاموش/روشن کردن استفاده کرده، گزینه

را با فشردن دکمه شاتر انتخاب کنید. 
LCD TOUCH BACKPAC بازخوانی اطالعات برروی

بازخوانی اطالعات برروی صفحه نمایش لمسی BACKPAC به 
مانند نمایش فیلم و عکس برروی تلویزیون است. 

 LCD TOUCHBacPac برای اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای
مراجعه کنید.
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باتری

شارژ کردن باتری
زمانی که ذخیره شارژر باتری به کمتر از 10% برسد، نمایه مربوط 
به باتری برروی صفحه نمایش دوربین به صورت خالی نشان داده 
می شود. چنانچه در حین تصویربرداری باتری تمام شود، فایل مربوطه 

برروی کارت حافظه ضبط شده و سپس دوربین خاموش می شود. 
شارژر کردن باتری: 

• دوربین را به کامپیوتر یا شارژر USB متصل کنید. می توانید از	
GoPro Wall Charger یا GoPro Auto Charger استفاده کنید. 

• در زمان شارژر شدن باتری، چراغ قرمز نمایشگر وضعیت 	
دوربین روشن باقی می ماند. 

• زمانی که چراغ قرمز نمایشگر وضعیت دوربین خاموش شود، 	
باتری به طور کامل شارژر شده است. 

Wall char-سازگار با( GOPro 1000mAh USB  زمانی که از شارژر
ger  و Auto charger( استفاده می کنید، 80% حجم باتری در یک 
ساعت و 100% آن در دو ساعت شارژر می شود. این سرعت شارژر 
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باتری
شدن برای شارژرهای دیگر نصف این مقدار است. 

اگر باتری به طور کامل شارژر نشود و از آن استفاده کنید، آسیبی 
به دوربین و باتری وارد نمی شود. برای اطالعات بیشتر در زمینه 
باتری های اضافی و لوازم جانبی مربوط به شارژکردن باتری، به 

تارنمای gopro.com مراجعه کنید. 

استفاده از دوربین در حین شارژر شدن
شما می توانید به راحتی در هنگام شارژر کردن باتری، به تصویربرداری 
بپردازید. برای اینکه در حین فیلم برداری یا عکس برداری شارژر باتری 
 GoPro 1AMP به صورت حداکثری انجام شود، بهتر است از شارژر
Wall/Auto charger استفاده کنید. در صورت استفاده از شارژرهای 

متفرقه، عملکرد آن ها ضمانت نمی شود. 

خارج کردن باتری از دوربین
  دوربین +HERO3 دارای ساخت بسیار صلب و محکمی است تا در 

کاربردهای اکشن بهترین عملکرد را داشته باشد. 
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برای خارج کردن باتری:

• در پشت دوربین دربی تعبیه شده که با سردادن آن به سمت 	
چپ باز می شود. 

• اجازه دهید این درب به سمت بیرون جهیده و باتری به 	
سمت خارج بیرون می آید. بدین ترتیب باتری از دوربین 

خارج می شود.

باتری



79

اخطارهای مربوط به کارت های حافظه

نمایه تعمیر فایل برروی صفحه نمایش دوربین  
چنانچه نمایه File Repair برروی صفحه نمایش دوربین ظاهر 
شد، بدین معنی از که در حین ضبط ویدیویی فایل شما دچار 

اخطارهای مهم

کارت حافظه ای در داخل دوربین قرار ندارد.برای 
ثبت اطالعات باید یکی از انواع کارت های حافظه 
microSD،microSDHC و microSDXC در 

داخل دوربین جای گیرد.

No SD

ظرفیت کارت حافظه تکمیل است. برای 
تصویربرداری بیشتر باید تعدادی از فایل با را پاک کرده 

یا از کارت حافظه دیگری استفاده شود.
SD Full

دوربین به کارت حافظه جای داده شده دسترسی 
نداشته و از آن نمی تواند استفاده کند.

SD Error
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مشکل شده است. با فشار دادن هر دکمه برروی دوربین، دوربین 
فایل ویدیویی موردنظر را تعمیر خواهد کرد.

نمایش  صفحه  برروی  حرارت  درجه  اخطار  نمایه 
دوربین  

چنانچه دمای دوربین بسیار باال رود، این نمایه به عنوان اخطار 
برروی صفحه نمایش دوربین ظاهر می شود. برای خنک کردن 
دوربین، تنها کافی است مدتی از آن استفاده نکنید. به هر جهت 
ساختار دوربین به صورتی است که به صورت خودکار بیش از 
اندازه داغ نخواهد شد. چنانچه چنین حالتی بروز کرد، نگران نشوید، 

دوربین آسیب نخواهد دید. 

اخطارهای مهم
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پوشش دوربین

سوار کردن محفظه دوربین 
دوربین +HERO3 دارای محفظه ای از جنس فوالد ضدزنگ و 
پلی کربنات بوده که می تواند دوربین را در داخل آب محافظت کند. 
این محفظه برای دوربین +HERO3 دارای چفت ارتقاء یافته ای 

است که امکان باز و بسته شدن با یک دست را فراهم می کند.

قرار دادن دوربین +HERO3 در داخل محفظه:
دوربین را در از سمت جلو در داخل محفظه قرار دهید.   .1

در پشتی محفظه را به سمت باال حرکت دهید.   .2
شیارهای دو بخش متحرک محفظه را برهم منطبق کنید.   .3

قالب موجود در باالی محفظه را با حرکت یک انگشت در   .4
جای خود محکم کنید. 
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خارج کردن دوربین +HERO3 از داخل محفظه: 
محفظه را با دست چپ نگه دارید.   .1

انگشت شصت دست راست را در محل مخصوص انگشت   .2
در سمت چپ نشان فلش در زیر قالب قرار دهید.

با فشار انگشتان خود، فلش را به سمت راست حرکت دهید.  .3
محل مربوط به انگشت را به سمت باال بکشید و اجازه دهید   .4

تا قالب کاماًل به سمت باال جابجا شود.
اهرم لوال را به سمت باال حرکت داده و دوربین را خارج کنید.   .5
برای اینکه به درستی محفظه را ببندید، مطمئن باشید که شیارهای 

درب پشتی و اهرم قالب به درستی برهم منطبق شده اند. 

پوشش دوربین



برای ضد  پشتی  درب  نوع  این 
دارد.  کاربرد  دوربین  کردن  آب 
از این نوع درب برای محافظت 
کردن دوربین در برابر آب و دیگر 
محیط های مخاطره آمیز استفاده 

می شود.

این نوع درب پشتی ضد آب نبوده 
و اجازه می دهد تا صدای بیشتری 
و  رسیده  دوربین  میکروفون  به 
افزایش  صدا  کیفیت  نتیجه  در 
می یابد. با استفاده از این نوع درب، 
نویز مربوط به باد را تا سرعت های 
km/h 161 کاهش می یابد. این 
برروی  استفاده  برای  درب  نوع 
یا   دوچرخه  موتورسیکلت،  کاله، 
وسیله نقلیه ای با سرعت زیاد )در 
داخل یا خارج( کاربرد دارد. استفاده 
از این نوع درب در گردو خاک و 

آب مناسب نیست.

محفظه دوربین های +HERO3 دارای دو نوع درب پشتی هستند:
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* نکته ی حرفه ای: 
زمانی که دوربین را در داخل محفظه قرار می دهید، می توانید از 
محلول RAIN-X برای جلوگیری از مه گرفتگی عدسی دوربین 
استفاده کنید. چنانچه این محلول موجود نباشد، می توانید از مالیدن 

بزاق دهان استفاده کنید. 

تعویض درب محفظه
دوربین +HERO3 با دو درب Skeleton  و Waterproof عرضه 
می شود. برای تعویض درب، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: 

پوشش دوربین
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درب پشتی محفظه را بازکرده به طوری که به صورت معلق   .1
قرار گیرد.

درب را به سمت پایین فشار دهید تا از محل لوال جدا شود.   .2
درب جایگزین را در محل لوال تراز کنید.  .3

درب موردنظر را به سمت باال حرکت دهید تا با صدای   .4
کلیک مانند در جای خود قرار گیرد. 

محافظت از دوربین در برابر رطوبت
واشرهای الستیکی که در محفظه دوربین بکار رفته است، دوربین 
+HERO3 را در برابر ورود رطوبت و آب به داخل دوربین محافظت 
کرده و فضای داخل محفظه را کاماًل غیرقابل نفوذ نگه می دارد. 
سعی کنید تا همیشه این واشرهای الستیکی تمیز باشند. حضور تار 
مو و سنگریزه ای کوچک برروی واشرهای الستیکی، امکان نشت 

رطوبت به داخل محفظه را فراهم می کند. 
چنانچه از محفظه نگه دارنده دوربین در داخل آب شور استفاده 
می کنید، الزم است بعد ازهر بار استفاده جداره خارجی محفظه را 

پوشش دوربین
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با آب مقطر شستشو دهید. این کار به دلیل جلوگیری از خوردگی 
لوالها و رسوب نمک در چفت های محفظه است. عدم انجام این 

کار در درازمدت به این دو ساختار محفظه آسیب می رساند. 
برای شستشوی واشرهای الستیکی، آن ها را از شیار مربوطه خارج 
کرده و با آب تمیز کنید و با تکان دادن آب اضافی را گرفته و 
آن ها را خشک کنید. استفاده از دستمال امکان آلوده شدن واشر 
به پرزهای پارچه را افزایش داده و خطر نشت رطوبت به داخل 
محفظه را در هنگام استفاده افزایش می دهد. بعد از خشک کردن 

واشرها، آن ها را در داخل شیار خود جاسازی نمایید.
هشدار: سهل انگاری در رعایت موارد ذکرشده در فوق، خطر 
افزایش نشت رطوبت به داخل محفظه را در هربار استفاده افزایش 
داده و در نهایت می تواند منجر به آسیب رسیدن و از دست رفتن 
دوربین شود. به خاطر داشته باشید موارد مربوط به ضمانت دوربین 
+HERO3، آسیب دیدگی های ناشی از نشت رطوبت که ناشی از 

سهل انگاری استفاده کننده باشد را در برنمی گیرد. 

پوشش دوربین
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اتصال دوربین به Mount ها
برای اتصال دوربین GoPro به یک مانت نیاز به استفاده از قالب، 
پیچ شصتی و سخت افزارهای دیگر دارید که وابسته به نوع مانت 
استفاده شده تغییر خواهد کرد. برای اطالعات بیشتر می توانید به 

تارنمای gopro.com/support مراجعه کنید.

استفاده از مانت های چسبنده و انحناء دار
دار می توان دوربین  انحناء  و  مانت های چسبنده  از  استفاده  با 
+HERO3 را برروی انواع سطوح مانند کاله یا وسیله نقلیه نصب 
کرد. برای نصب کردن دوربین برروی مانت های چسبنده، نیاز به 
استفاده از قالب های الزم و محفظه دوربین است. در این وضعیت 

Mounts استفاده از
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امکان خاموش/روشن کردن دوربین نیز وجود دارد. 

اتصال مانت های چسبنده
* نکته ی حرفه ای: 

تنها برای سطوح کاماًل تمیز استفاده شود. سطوح روغنی و کثیف 
کیفیت اتصال دوربین به سطح را کاهش داده و ریسک پرت شدن 

دوربین در حین فعالیت را افزایش می دهند. 
اتصال مانت به دوربین باید در دمای اتاق انجام شود. چنانچه 
اتصال در محیط مرطوب یا سرد و یا به سطح مرطوب یا سرد 

اعمال شود، کیفیت اتصال کاهش می یابد.
مات های چسبنده باید برروی سطح هموار و یکنواخت اعمال شود. 
سطوح متخلخل یا شکل دار نمی توانند اتصال مناسبی ایجاد کنند. 

Mounts استفاده از
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در حین اتصال دوربین به مانت چسبنده، با فشار دادن دوربین به 
سطح، از اتصال مناسب آن مطمئن شوید.

برای اینکه بهترین نتیجه را داشته باشید، 24 ساعت قبل دوربین را 
به مانت چسبنده متصل کنید.

بــرای اطالعــات بیشتــر در مــورد Mount هــا به تارنمــای
 gopro.com/support مراجعــه کنیــد.

قفل کردن

برای استفاده از دوربین +HERO3 در کاربردهایی 
که امکان ضربه خوردگی شدید وجود دارد )مانند 
قفل  این  از  می توان  موج سواری(،  و  اسکی 
استفاده کرد. استفاده از این قفل، از جدا شدن 
دوربین از مانت و سقوط آن جلوگیری می کند. 
جای  در  پیچ شصتی  با  قفل  این  مدور  بست 
خود محکم می شود. قالب با این قفل طوری 
طراحی شده اند که می توانند به سرعت باز شوند.

Mounts استفاده از
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نگه داری از کنترل از راه دور بی سیم 

توجه
عدم توجه به این دستورالعمل ایمنی می تواند به کنترل از 

راه دور بی سیم یا دیگر تجهیزات آسیب برساند.

نگه داری
کنترل از راه دور بی سیم دارای اجزاء حساسی است. از انداختن، 
باز کردن، خرد کردن، خم کردن، تغییر شکل دادن، سوراخ کردن، 
بریدن، قرار دادن در مایکروویو، سوزاندن، رنگ کردن یا واردکردن 
اجسام خارجی به داخل کنترل بی سیم خودداری کنید. زمانی که 

کنترلر بی سیم آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. 

تمیز نگه داشتن صفحه نمایش کنترل از راه دور بی سیم
چنانچه صفحه نمایش کنترلر بی سیم آغشته به موادی نظیر جوهر، 
رنگ، مواد آرایشی، غذا یا لوسیون شد، بالفاصله آن را تمیز کنید. 
برای تمیز کردن صفحه نمایش از پارچه تمیز بدون پرز استفاده 
کنید. کنترل از راه دور را از محیط های مرطوب دورنمایید. از تمیز 
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نگه داری از کنترل از راه دور بی سیم 
کننده های شیشه پنجره، اسپری و محلول های تمیزکننده خانگی، 
الکل، آمونیاک یا ساینده با برای تمیز کردن صفحه نمایش کنترل 

از راه دور استفاده نکنید. 

مقاومت در برابر رطوبت
کنترل از راه دور را بیشتر از 3 متر در آب فرونکنید. از خشک کن ها 
نظیر اجاق مایکرویو یا سشوار برای خشک کردن کنترل از راه دور 
بی سیم استفاده نکنید. آسیبی که در اثر فروبردن کنترل از راه دور 
در عمق های بیشتر از 3 متر به آن وارد می شود، شامل موارد تحت 

ضمانت نیست. 

استفاده از اتصال دهنده ها و پورت ها
هیچ وقت یک اتصال دهنده را با فشار به پورتی اعمال نکنید. 
محل های انسداد موجود برروی پورت را بررسی کنید. اگر اتصال 
دهنده و پورت به راحتی به یکدیگر متصل نمی شوند، این دو 
احتمااًل با یکدیگر سازگار نیستند. اطمینان پیدا کنید که اتصال 
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دهنده با پورت موردنظر سازگاری دارد و به درستی به یکدیگر 
متصل شده اند. 

نگه داری کنترل از راه دور بی سیم در دمای مناسب
کنترل از راه دور بی سیم طوری طراحی شده تا در دمای 0 تا 40 
درجه سانتی گراد کار کند و در مای 0 تا 70 درجه سانتی گراد 
نگه داری شود. عمر باتری و عملکرد کنترل از راه دور بی سیم 
در درجه حرارت بسیار باال و بسیار پایین تحت تأثیر قرار می گیرد. 
دور  راه  از  کنترل  برای  رطوبتی شدید  حرارتی/  درجه  تغییرات 
بی سیم مناسب نیست. این کار منجر به تقطیر رطوبت در داخل 
کنترلر شده و به آن آسیب می رساند. زمانی که از کنترل از راه 
دور بی سیم استفاده می کنید یا باتری آن را شارژر می کنید، به 
صورت طبیعی دمای کنترلر افزایش می یابد. بدنه خارجی کنترل 
به عنوان سطح خنک کننده برای انتقال گرمای داخل دستگاه به 

محیط خنک بیرون استفاده می کند.

نگه داری از کنترل از راه دور بی سیم 
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استفاده از دستگاه های برقی دیگر 
احتمال تداخل بین دوربین های GoPro، دستگاه های GPS و سایر 
وسایل الکتریکی با گیرنده/فرستنده های  الکتریکی دیگر وجود 
دارد. الزم است در این موارد دستورالعمل مربوط به استفاده کنندگان 

مورد لحاظ قرار گیرد تا میزان این تداخل با کاهش یابد. 

پشتیبانی
GoPro متعهد به ارائه بهترین خدمات برای مشتریان خود است. برای 
 gopro.com/support اطالع از خدمات پشتیبانی مشتریان به تارنمای

مراجعه کنید. 

نگه داری از کنترل از راه دور بی سیم 
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