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2 
	  

 

Prisijunkite prie „GoPro“ vakarėlio facebook.com/gopro ir pamatykite, ką užfiksavo ir kuo 
dalinasi kiti „GoPro“ savininkai. Dalinkitės savo filmuota medžiaga ir prisijunkite prie „GoPro“! 
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NEŠIOKITE JĮ. MONTUOKITE JĮ. DŽIAUKITĖS JUO. 

PRIEDAI 

PREMIUM PRIEDAI „HERO3“ PRIEDAI 

 
Liečiamas LCD BacPac™ 

 

Korpusas riešui 

 

Korpusas pakeitimui 

 
Baterija BacPac™ 

 

Įkraunama ličio jonų baterija 

 

Objektyvo keitimo rinkinys 

 
Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelis 

 

Apsauginiai dangteliai 

 
Laikiklis  

(HERO3 priedas) 

 

32GB/64GB microSD™ 

Daugiau HERO3 priedų galite rasti gopro.com 
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STOVAI IR PRIEDAI 

 
Laikiklis šalmo priekyje  

Laikiklis ant krūtinės 
su diržais 

 
Dviračio vairo/sėdynės 

skersinio laikiklis 

 
 
Laikiklis burlentėms 

 
Neskęstančios galinės 

durelės 

 
 

Galvos dirželis 
 

Laikiklis su siurbtuku 
 

Ventiliuojamo šalmo 
dirželis 

 
Laikikliai vamzdžiams 

 
Laikiklis trikojui 

 
Nuo rasojimo 

saugantys įdėklai 

 
Laikiklių rinkinys 

 
Lenktų ir plokščių lipnių 

laikiklių rinkinys 
 

Šoninis laikiklis  
 

Kameros pasaitėliai 
 

Wi-Fi nuotolinio 
valdymo pultelio 

tvirtinimo rinkinys 
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HERO3 SAVYBĖS 

 

1. Būsenos indikatorius (raudonas) 6. Micro HDMI lizdas 
(Kabelis nepridedamas) 2. UŽRAKTO/PASIRINKIMO mygtukas  

3. LCD būsenos ekranas 7. MicroSDTM kortelės lizdas  
(SD kortelė nepridedama) 4. Wi-Fi indikatorius (mėlynas) 

5. MAITINIMO/REŽIMO mygtukas  8. Mini-USB lizdas (palaiko kombinuotą A/V 
kabelį/3.5 mm stereo mikrofono adapterį, 
nepridedamas)  
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9. HERO lizdas 

10. Baterijos durelės 

11. Wi-FI ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas  

12. Mikrofonas 

13. Garsinis įspėjimas 
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LCD KAMEROS BŪSENOS EKRANAS 

LCD ekrane rodoma ši informacija apie HERO3 režimus ir nustatymus:  

 

1. Kameros režimai/FOV (Matymo laukas) 

2. Fiksavimo nustatymo režimai (Neparodyta) 

3. Raiška/FSP (Kadrų per sekundę) 

4. Laiko intervalo nustatymai (Neparodyta) 

5. Skaitiklis 

6. Laikas/atmintinė/failai 

7. Baterijos įkrova 

Pastaba: atsižvelgiant į kameros režimą, viršuje parodytos piktogramos gali keistis.  
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STRUKTŪRINĖ KAMEROS NAUDOTOJO SĄSAJOS SCHEMA 

 
 

* Pastaba: Baltos spalvos balansas kameros ekrane pasirodo tik tada, jeigu yra įjungtas 
Protune™ režimas. Atkūrimas rodomas tik tuo atveju, jeigu Atkūrimas yra aktyvintas. 

REŽIMAI 

KAMEROS NUSTATYMAI 

FIKSAVIMO NUSTATYMAI 

SĄRANKOS NUSTATYMAI 
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PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS 

 

„GoPro“ savo produktus atnaujina per programinės įrangos atnaujinimus. Patikrinkite, 
ar yra galimų atnaujinimų jūsų kamerai arba kitiems „GoPro“ produktams. 
Apsilankykite: gopro.com/update. 

HERO3 NAUDOJIMAS: PAGRINDAI 

NUO KO PRADĖTI 

Prieš pirmą kartą naudodami HERO3: 

1. Į kortelės lizdą įdėkite microSD, microSDHC™ arba microSDXC™ kortelę, etiketė 
turi būti atsukta siaurąja kortelės dalimi į priekį. Rekomenduojame naudoti 10 arba 
aukštesnės greičio klasės korteles. Naudojant 0,5 sekundės Foto-filmo (Time Lapse) 
režimą arba vaizdą įrašant Protune režimu, būtina naudoti mažiausiai 10 greičio klasės 
kortelę. 

2. Į kamerą įdėkite bateriją. 

3. Įkraukite bateriją. Pridedama ličio jonų baterija yra įkrauta tik iš dalies. Norėdami 
įkrauti, pridedamą USD kabelį prijunkite prie kameros, o kitą kabelio galą prijunkite prie 
maitinimo šaltinio, tokio kaip kompiuteris, „GoPro“ įkroviklis arba automobilinis 
„GoPro“ įkroviklis. Jeigu prieš pilnai įkraunant bateriją ji bus naudojama, tai nepadarys 
jokios žalos nei kamerai, nei baterijai. 

PRO 
patarimas: 

Kai kamera yra išjungta ir įkraunama, šviečia būsenos indikatorius, kuris 
nurodo: 
• Kai kamera yra įkraunama, būsenos indikatorius šviečia. 
• Kai įkrovimas yra užbaigtas, būsenos indikatorius išsijungia. 

� Daugiau informacijos rasite „BATERIJOS TARNAVIMO LAIKAS“. 
� Daugiau informacijos rasite „PROTUNE“. 
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NUMATYTIEJI KAMEROS NUSTATYMAI 

Įjungus HERO3 Black Edition kamerą, būna nustatyti šie numatytieji parametrai: 

 Vaizdo įrašo raiška 1440p48fps 

 Nuotraukos raiška  12 megapikselių (MP) 

 Kadrų serija  30 kadrų per 1 sekundę 

 Foto-filmas  0,5 sekundės 

 Wi-Fi Išjungta  
 

PRO 
patarimas: 

Norite pakeisti vaizdo įrašymo ir fotografavimo nustatymus? 

� Kai pakeisti nustatymus žiūrėkite „NUSTATYMAI“. 



12 
	  

 

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS 

 
Norėdami įjungti: 
Paspauskite ir atleiskite . Įsijungia raudonas būsenos indikatorius ir sumirksi tris kartus, o 
garsinis indikatorius supypsi tris kartus. 

Norėdami išjungti: 
Nuspauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę , po to atleiskite. Raudonas būsenos 
indikatorius keletą kartų sumirksi, garsinis indikatorius supypsi septynis kartus. 

PRO 
patarimas: 

Norite vienu mygtuku įjungti HERO3 ir iš karto automatiškai pradėti 
fotografavimą arba vaizdo įrašymą? Tuomet kameroje nustatykite VIENO 
MYGTUKO REŽIMĄ. 

� Daugiau informacijos rasite skyriuje „VIENO MYGTUKO REŽIMAS“. 
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HERO3 NAUDOJIMAS: KAMEROS REŽIMAI 

APŽVALGA 

HERO3 turi keletą kameros režimų. Norėdami perjungti režimus, spauskite . Režimai 
perjungiami šia tvarka: 

 
VIDEO  Įrašyti vaizdą 

 
FOTO  Užfiksuoti vieną kadrą 

 
KADRŲ SERIJA  Užfiksuoti kadrų seriją  

 
FOTOFILMAS  Užfiksuoti foto-filmą  

 
ATKŪRIMAS 

Pasirodo tik jeigu kamera yra prijungta prie TV/HDTV. 
Naudojant atkūrimo režimą galite rodyti nuotraukas ir 
vaizdo įrašus per TV/HDTV (per pasirenkamą Micro 
HDMI kabelį arba A/V kombinuotą kabelį). 

 

PRO 
patarimas: 

KADRŲ SERIJOS režimą naudokite greitai judantiems objektams užfiksuoti. 

� Daugiau informacijos rasite skyriuje „ATKŪRIMAS“.
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  VIDEO 

Norėdami įrašyti vaizdą, įsitikinkite, kad kameroje yra įjungtas vaizdo įrašymo režimas. Jeigu 
kameros LCD ekrane nėra rodoma Video piktograma, spauskite  mygtuką, kol ši 
piktograma pasirodys ekrane.  

Norėdami pradėti vaizdo įrašymą: 
Paspauskite ir atleiskite . Kamera viena kartą pypteli, raudonas būsenos indikatorius mirksi 
viso vaizdo įrašymo metu. 

Norėdami baigti vaizdo įrašymą: 
Paspauskite ir atleiskite . Raudonas būsenos indikatorius sumirksi tris kartus, kamera tris 
kartus pypteli, nurodydama, kad vaizdo įrašymas sustabdytas. 

Kai atminties kortelė yra pilna arba išsenka baterija, HERO3 automatiškai sustabdo vaizdo 
įrašymą. Prieš kamerai išsijungiant, vaizdo įrašas yra išsaugomas. 

� Instrukcijas, kaip pakeisti vaizdo įrašo raišką, rasite skyriuje „VIDEO REŽIMAS“. 
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 FOTO 

Norėdami fotografuoti, įsitikinkite, kad kameroje yra įjungtas fotografavimo režimas. Jeigu 
kameros LCD ekrane nėra rodoma Foto  piktograma, spauskite  mygtuką, kol ši 
piktograma pasirodys ekrane. 

Norėdami nufotografuoti: 
Paspauskite ir atleiskite . Kamera du kartus pypteli, raudonas būsenos indikatorius mirksi. 

� Instrukcijas, kaip pakeisti raiškos ir kitus nustatymus, rasite skyriuje „FOTO REŽIMAI“. 
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 KADRŲ SERIJA 

Kadrų serijos režimu, kamera užfiksuoja keletą kadrų per trumpą laiko tarpą – 3 kadrai/1 
sekundę, 5 kadrai/1 sekundę, 10 kadrų/1 sekundę, 10 kadrų/2 sekundes, 30 kadrų/1 
sekundę, 30 kadrų/2 sekundes arba 30 kadrų/3 sekundes. 

Norėdami užfiksuoti kadrų seriją, įsitikinkite, kad kameroje yra įjungtas kadrų serijos režimas. 
Jeigu kameros LCD ekrane nėra rodoma kadrų serijos  piktograma, spauskite  mygtuką, 
kol ši piktograma pasirodys ekrane. 

Norėdami užfiksuoti kadrų seriją: 
Paspauskite ir atleiskite . Raudonas būsenos indikatorius mirksi, kamera keletą kartų pypteli.  

PRO 
patarimas: 

Kartais 30 kadrų/1 sekundę yra per greitas režimas. Išbandykite lėtesnį KADRŲ 
SERIJOS nustatymą, kuris geriau užfiksuos fotografuojamą veiksmą. 

� Instrukcijas, kaip pakeisti kadrų serijos laiko intervalų nustatymus rasite skyriuje „KADRŲ 
SERIJA“.  
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 FOTO-FILMAS 

Foto-filmo režimu kamera užfiksuoja kadrų seriją 0,5, 1, 2, 10, 30 ir 60 sekundžių intervalais. 
Jeigu naudojamas 0,5 sekundės intervalas, būtina naudoti 10 arba aukštesnės greičio klasės SD 
kortelę.  
Norėdami užfiksuoti foto-filmą, įsitikinkite, kad kameroje yra įjungtas foto-filmo režimas. Jeigu 
kameros LCD ekrane nėra rodoma foto-filmo  piktograma, spauskite  mygtuką, kol ši 
piktograma pasirodys ekrane. 

Norėdami užfiksuoti foto-filmą: 
Paspauskite ir atleiskite . Kameroje rodomas atgalinis skaičiavimas, kiekvieną kartą 
užfiksavus kadrą, sumirksi raudonas būsenos indikatorius. 

Norėdami sustabdyti foto-filmą: 
Paspauskite ir atleiskite . Raudonas būsenos indikatorius sumirksi tris kartus, kamera tris 
kartus pypteli, nurodydama, kad foto-filmo fiksavimas sustabdytas. 

� Instrukcijas, kaip pakeisti laiko intervalus, rasite skyriuje „FOTO-FILMAS“. 
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 NUSTATYMAI 

Nustatymų meniu leidžia jums koreguoti įvairius kameros nustatymus, įskaitant: 

 
Vaizdo įrašo raiška 

 
Fotografijų raiška 

 Foto-filmas  

 
Kadrų serija  

 Tęstinis fotografavimas 

* Ir daugiau. 

� Daugiau informacijos apie kiekvieną nustatymą, pakeitimus, meniu naršymo pasirinktis rasite 
skyriuje „NUSTATYMAI“. 
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 ATKŪRIMAS 

Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite atkurti TV/HDTV arba liečiamame LCD BacPac 
(pasirenkamas priedas). Kai kamera yra prijungta prie TV/HDTV ir yra įjungiama, ji įsijungia 
atkūrimo režimu.  

� Daugiau informacijos apie vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūrą rasite skyriuje 
„ATKŪRIMAS“. 
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KAMEROS NUSTATYMAI 

 NUSTATYMAI 

Norėdami įeiti į nustatymų meniu: 

1. Įsitikinkite, kad kameroje yra įjungtas Nustatymų meniu. Jeigu kameros LCD ekrane nėra 
rodoma nustatymų  piktograma, spauskite  mygtuką, kol ši piktograma pasirodys 
ekrane. 

2. Norėdami įeiti į  meniu, paspauskite . 

3. Norėdami slinkti per įvairias nustatymų pasirinktis, spauskite .  

4. Norėdami pasirinkti pageidaujamą pasirinktį, spauskite . 

5. Norėdami išeiti, nuspauskite ir dvi sekundes palaikykite  arba eikite į „EXIT“ ir 
paspauskite . 

PRO 
patarimas: 

Jeigu bet kuriuo metu norite išeiti iš NUSTATYMŲ meniu, nuspauskite ir dvi 
sekundes palaikykite . 
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  VAIZDO ĮRAŠO RAIŠKOS/FPS/FOV REŽIMAI 
 
Naudojant Video režimą, HERO3 galite pakeisti raišką, kadrus per sekundę (FPS) ir matymo 
lauką (FOV). Šis režimas turi žemesnio lygio meniu pasirinktis. 

Kai esate nustatymų meniu: 

1. Norėdami įeiti į , paspauskite . 

2. Norėdami slinkti per pasirinktis, naudokite . 

3. Norėdami įeiti į pageidaujamą pasirinktį, spauskite . 

4. Norėdami slinkti per žemesnio lygio meniu pasirinktis, naudokite , pasirinkite 
paspausdami . 

5. Norėdami pakeisti papildomas pasirinktis, kartokite 4 žingsnį. 

6. Norėdami išeiti, nuspauskite ir dvi sekundes palaikykite  arba eikite į „EXIT“ ir 
paspauskite . 
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HERO3 Black Edition turi šiuos vaizdo įrašymo režimus: 

Vaizdo 
raiška 

NTSC 
kadrai/sek. 

PAL 
kadrai/sek. 

std  
režimas 

Protune Matymo 
laukas (FOV) 

Ekrano  

4k / 
4k Cin 

15 
12 

12.5 
12 

Ne Taip Itin platus 3840x2160, 16:9 
4096x2160, 17:9 

2.7k / 
2.7k Cin 

30 
24 

25 
24 

Taip* Taip Itin platus 2704x1524, 16:9 
2704x1440, 17:9 

1440p 48 
30 
24 

48 
25 
24 

Taip Taip Itin platus 1920x1440, 4:3 

1080p 60 
48 
30 
24 

50 
48 
25 
24 

Taip Taip Itin platus 
Vidutinis 
Siauras  

1920x1080, 16:9 
 

960p 100 
48 

100 
48 

Taip Taip 
Ne 

Itin platus 1280x960, 4:3 
 

720p 120 
60 

100 
50 

Taip Taip 
Ne 

Itin platus 
Siauras* 

1280x720,16:9 
 

WVGA 240 240 Taip Ne Itin platus 848x480, 16:9 

* Vidutinis ir siauras FOV bus galimas būsimuose programinės įrangos atnaujinimuose. Pastaba: 
720p120 ir 720p100 palaiko tik itin platų ir siaurą FOV. 

Pastaba: Protune režimas yra galimas, tik pasirinkus Vaizdo įrašo raišką. 
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Vaizdo 
raiška 

Geriausia naudoti  

4k / 
4k Cin 

Svaiginanti 8MP vaizdo raiška, esant mažo apšvietimo sąlygoms. Išgaukite 8MP 
vaizdą. Rekomenduojama naudoti su trikoju arba fiksavimui nejudinamoje 
padėtyje. 

2.7k / 
2.7k Cin 

16:9/17:9 vaizdo raiška suteikia svaiginantį kino kokybės vaizdą, kuris tinka 
profesionaliai leidybai. Rekomenduojama naudoti su trikoju arba fiksavimui 
nejudinamoje padėtyje. 

1440p Rekomenduojama, kai kamera tvirtinama prie kūno, nes suteikia didesnį matomą 
plotą, didelis kadrų dažnis užtikrina sklandų ir įspūdingą rezultatą, fiksuojant 
greitus veiksmus.    

1080p 1080p60 puikiai tinka viskam, kai reikia aukštos raiškos ir didelio kadrų dažnio. 
1080p48 ir 30kadrų/sek. rekomenduojama naudoti su trikoju arba fiksavimui 
nejudinamoje padėtyje, 1080p24 idealiai tinka televizijos ir filmų leidybai.   

960p Naudojama, kai kamera tvirtinama prie kūno ir kai reikalinga sulėtinta peržiūra. 
Suteikia didesnį matomą plotą ir sklandžiai fiksuoja greitus veiksmus.  

720p Tinka, kai kamera laikoma rankoje ir kai reikalinga itin sulėtinta peržiūra. 

WVGA Puikiai tinka, kai reikalinga itin sulėtinta peržiūra ir priimtina standartinė raiška. 

 

PRO 
patarimas: 

Įjungus PROTUNE režimą, užtikrinama aukšta kokybė, neutralios spalvos ir 24 
kadrų/sekundę vaizdo įrašai, tinkantys profesionalių vaizdo įrašų leidybai. 
� Daugiau informacijos rasite skyriuje „PROTUNE“. 
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  FOTO RAIŠKOS REŽIMAI 

HERO3 gali fotografuoti 12MP, 7MP ir 5 MP raiška. Bet kokie foto raiškos pakeitimai taip pat 
turi įtakos ir nuotraukoms, užfiksuotoms foto, kardų serijos ir foto-filmo režimais. 

Foto raiška  Matymo laukas (FOV) 

12 MP Platus (numatytais) 

7 MP Platus 

7 MP Vidutinis  

5 MP Platus  



25 
	  

 

  TĘSTINIS FOTOGRAFAVIMAS 

TĘSTINIO FOTOGRAFAVIMO režimas leidžia atlikti tęstinę nuotraukų seriją, laikant 
nuspaustą  mygtuką.  

3 nuotraukos kas 1 sekundę  

5 nuotraukos kas 1 sekundę 

10 nuotraukų kas 1 sekundę 

Pastaba: TĘSTINIO FOTOGRAFAVIMO režimas liks įjungtas, kol jūs vėl neįjungsite 
VIENOS NUOTRAUKOS režimo. 
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  KADRŲ SERIJOS PASIRINKTYS 

Veikiant kadrų serijos režimui, paspaudus , fiksuojama nuotraukų serija. Nuotraukos gali būti 
fiksuojamos šiais greičiais: 

3 nuotraukos per 1 sekundę 

5 nuotraukos per 1 sekundę	  

10 nuotraukų per 1 sekundę	  

10 nuotraukų per 2 sekundes	  

30 nuotraukų per 1 sekundę (numatytasis nustatymas)	  

30 nuotraukų per 2 sekundes	  

30 nuotraukų per 3 sekundes	  
  

  FOTO-FILMAS 

Foto-filmo režime galimos kelios laiko pasirinktys, įskaitant 0,5, 1, 2, 5, 30 ir 60 sekundžių. 
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FIKSAVIMO NUSTATYMŲ MENIU 

Fiksavimo nustatymuose galite reguliuoti šiuos pažangius kameros nustatymus: 

 
Kameros padėtis 

 
Taškinis matuoklis 

 
Vaizdo įrašymas ir fotografavimas vienu metu  

 
Vaizdo įrašo kilpos (Looping Video) 

 Protune 

 
Spalvinė temperatūra  

� Visą pasirinkčių sąrašą rasite skyriuje „FIKSAVIMO NUSTATYMAI“. 
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SĄRANKOS MENIU 

Per sąrankos meniu galite pakeisti šiuos kameros nustatymus: 

 
Numatytasis režimas, įjungiant  

 
Vieno mygtuko režimas 

 NTSC/PAL 

 Rodoma ekrane 

 Būsenos indikatorius  

 
Garsinis indikatorius 

 Mėnuo/diena/metai/laikas 

� Visą pasirinkčių sąrašą rasite skyriuje „SĄRANKOS MENIU“. 
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BEVIELIO RYŠIO VALDIKLIAI 

HERO3 kameroje įmontuotas Wi-Fi leidžia jums per „GoPro“ programėlę prisijungti prie Wi-Fi 
nuotolinio valdymo pultelio arba išmaniojo telefono/planšetės. Kai Wi-Fi yra įjungtas, Wi-Fi 
būsenos indikatorius mirksi mėlynai.  

Norėdami įjungti/išjungti Wi-Fi: 
Norėdami įjungti/išjungti Wi-Fi, spauskite . Įjungus Wi-Fi yra aktyvinamas dažniausiai 
naudojamas Wi-Fi režimas. 

� Visas bevielio ryšio pasirinkčių sąrašas ir funkcijos yra išvardintos skyriuje „BEVIELIAI 
VALDIKLIAI“. 
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IŠTRINTI 

Paskutinio arba visų failų ištrynimas ir atminties kortelės formatavimas. Ištrinant paskutinį 
arba visus failus, būsenos indikatorius mirksi tol, kol yra užbaigiama operacija. 

ATŠAUKTI (numatytasis) 

PASKUTINIS  

VISI  

 Norėdami ištrinti PASKUTINĮ arba VISUS: 

1. Įsitikinkite, kad kameroje yra įjungtas Nustatymų meniu. Jeigu kameros LCD ekrane 
nėra rodoma nustatymų  piktograma, spauskite  mygtuką, kol ši piktograma 
pasirodys ekrane. 

2. Norėdami įeiti į  meniu, paspauskite . 

3. Slinkdami per meniu naudokite  ir pasirinkite .  

4. Norėdami pasirinkti ištrynimo funkciją, spauskite . 

5. Norėdami slinkti per pasirinktis, naudokite . 

6. Norėdami pasirinkti pažymėtą pasirinktį, spauskite . 

7. Norėdami išeiti, nuspauskite ir dvi sekundes palaikykite  arba eikite į „EXIT“ ir 
paspauskite . 

PRO 
patarimas: 

Šia funkcija naudokitės atsargiai – pasirinkus VISI, atminties kortelė bus 
suformatuota, iš SD kortelės bus ištrinti visi failai. 
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  IŠEITI	  

Norėdami išeiti iš Nustatymų meniu, EXIT ekrane, paspauskite . 

PRO 
patarimas: 

Jeigu bet kuriuo metu norite išeiti iš NUSTATYMŲ meniu, nuspauskite ir dvi 
sekundes palaikykite . 
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FIKSAVIMO NUSTATYMAI 

 FIKSAVIMO NUSTATYMAI 

Norėdami įeiti į fiksavimo nustatymų meniu: 

1. Įsitikinkite, kad kameroje yra įjungtas Nustatymų meniu. Jeigu kameros LCD ekrane 
nėra rodoma nustatymų  piktograma, spauskite  mygtuką, kol ši piktograma 
pasirodys ekrane. 

2. Norėdami įeiti į  meniu, paspauskite . 

3. Slinkdami per meniu naudokite  ir pasirinkite .  

4. Norėdami įeiti į fiksavimo meniu, spauskite . 

5. Norėdami slinkti į pageidaujamą pasirinktį, naudokite . 

6. Norėdami pasirinkti pageidaujamą pasirinktį, spauskite . 

7. Kai kurios pasirinktys turi žemesnio lygio meniu. Norėdami slinkti per žemesnio lygio 
meniu, naudokite . 

8. Norėdami pasirinkti pažymėtą pasirinktį, spauskite . 

9. Norėdami išeiti, nuspauskite ir dvi sekundes palaikykite  arba eikite į „EXIT“ ir 
paspauskite . 
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Fiksavimo nustatymo meniu galite nustatyti kaip HERO3 kamera fiksuos vaizdo įrašus ir 
nuotraukas, galimos tokios pasirinktys kaip kameros padėtis, vaizdo įrašo kilpos ir spalvinė 
temperatūra. 

  KAMEROS PADĖTIS	  

HERO3 kamerą sumontavote aukštyn kojomis, tačiau norite, kad rodomi arba redaguojami 
failai būtų rodomi vertikalioje padėtyje? Naudojant šį nustatymą po įrašymo nebereikia apversti 
vaizdo įrašų arba nuotraukų. 

 Kamera įprastoje padėtyje (numatytasis nustatymas) 

 Kamera apvesta aukštyn kojomis 
 

  TAŠKINIS MATUOKLIS	  

Įjunkite taškinį matuoklį, kai fiksuojant kamerą nukreipiate iš tamsesnės erdvės į šviesesnę 
aplinką, pavyzdžiui, lauke filmuojate iš automobilio. Kai taškinis matuoklis yra įjungtas, LCD 
ekrane rodoma  piktograma. 

IŠJUNGTA (numatytasis nustatymas) 

ĮJUNGTA 
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  VAIZDO ĮRAŠYMAS IR FOTOGRAFAVIMAS VIENU METU	  

Vaizdo įrašymo ir fotografavimo vienu metu režimas suteikia jums galimybę vienu metu 
filmuoti ir fotografuoti. Galite nustatyti, kad kamera fotografuotų kas 5 sekundes, 10 
sekundžių, 30 skundžių arba 60 sekundžių, o kamera tuo pačiu metu filmuoja. Norėdami 
nustatyti, kad kamera veiktų fotografavimo filmuojant režimu, įsitikinkite, kad pasirinkta 
palaikoma vaizdo raiška ir, kad Protune yra išjungtas. 

Išjungta  

5 sekundės 

10 sekundžių 

30 sekundžių  

60 sekundžių 

Pastaba: Filmuoti ir fotografuoti vienu metu galima pasirinkus vieną iš šių raiškos 
nustatymų: 1080p 24 kadrų/sek., 1080p 30 kadrų/sek., 720p kadrų/sek. arba 1440p 24 
kadrų/sek. 

PRO 
patarimas: 

Jūsų nuotraukos dydis priklauso nuo pasirinktų vaizdo įrašo matmenų. 

Vaizdo matmenys megapikseliais. 
16:9 (1080p, 720p) 8 MP 

4:3 (1440p) 12 MP 

Įrašydami vaizdą, bet kuriuo metu galite nufotografuoti rankiniu būdu, tiesiog 
paspauskite . 
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  VAIZDO ĮRAŠO KILPOS	  

Vaizdo įrašo kilpų režimas suteikia jums galimybę nepertraukiamai įrašyti vaizdą, kuris, 
pasibaigus kilpai, perrašomas ankstesnio vietoje, kol paspaudžiamas mygtukas . Vaizdo įrašo 
kilpos režimas nėra galimas, jeigu yra įjungtas Protune režimas. 

Vaizdo įrašo kilpos pasirinktys: 

IŠJUNGTA (numatytasis nustatymas) 

Maksimalus 
vaizdo įrašas 

Kamera įrašinėja vaizdą, kol yra vietos atminties kortelėje, po to perrašo 
nauju vaizdo įrašu.   

5 min. vaizdo 
įrašas 

Kamera įrašo 5 minučių trukmės vaizdo įrašą, tada pradeda įrašinėti naują 
vaizdo įrašą, iš naujo nuosekliai perrašydama ankstesnes 5 minutes. 

20 min. vaizdo 
įrašas 

Kamera įrašo 20 minučių trukmės vaizdo įrašą, tada pradeda įrašinėti naują 
vaizdo įrašą, iš naujo nuosekliai perrašydama ankstesnes 20 minučių. 

60 min. vaizdo 
įrašas 

Kamera įrašo 60 minučių trukmės vaizdo įrašą, tada pradeda įrašinėti naują 
vaizdo įrašą, iš naujo nuosekliai perrašydama ankstesnes 60 minučių. 

120 min. 
vaizdo įrašas 

Kamera įrašo 120 minučių trukmės vaizdo įrašą, tada pradeda įrašinėti naują 
vaizdo įrašą, iš naujo nuosekliai perrašydama ankstesnes 120 minučių. 

 

PRO 
patarimas: 

Į atminties kortelę yra įrašoma keletas failų. Veikiant vaizdo įrašo kilpos 
režimui, tai leidžia perrašyti mažus turinio segmentus. Peržiūrėdami juos 
kompiuteryje, jūs pamatysite atskirus kiekvieno laiko segmento failus. Jeigu 
norite šiuos failus sujungti į ilgesnį vaizdo įrašą, naudokite programinę įrangą, 
skirtą vaizdo įrašų redagavimui. 

Pastaba: Veikiant Protune režimui, vaizdo įrašo kilpos režimas nėra įjungtas. 
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PROTUNE	  

HERO3 kamera vaizdą gali įrašyti Protune režimu. Protune yra vaizdo įrašymo režimas, 
leidžiantis išnaudoti visą kameros potencialą, ir pasiekti nepriekaištingos kokybės vaizdą, 
tinkantį kino ir profesionaliai vaizdo leidybai. Turinio kūrėjai dabar gali naudotis didesniu 
lankstumu ir darbo proceso efektyvumu nei anksčiau.  

PAGRINDINIAI PROTUNE PRIVALUMAI YRA: 

Aukštos kokybės vaizdo fiksavimas 
Protune aukštas duomenų perdavimo srautas ir žemas glaudinimo lygis suteikia turinio kūrėjams 
aukštesnę kokybę, pritaikytą profesionaliai leidybai. 

Neutralios spalvos 
Neutrali Protune spalvų paletė suteikia daugiau lankstumo derinant sukurtos produkcijos 
spalvas. Plati Protune gama leidžia užfiksuoti daugiau detalių šešėliuose ir esant intensyviam 
apšvietimui. 

Kino/TV kadrų greičio standartas 
Kino kokybės vaizdo įrašymai 24 kadrų/sekundę režimu, o „GoPro“ turinį lengva sujungti su 
kitomis vaizdo laikmenomis, nereikia atlikti kadrų/sekundę konversijos.  

Įjungus Protune režimą, pakeičiami kai kurie nustatymai ir savybės, tokios kaip vaizdo raiška, 
kadrai/sekundę (FPS), matymo laukas (FOV) ir vaizdo įrašymas ir fotografavimas vienu 
metu. 

IŠJUNGTA (numatytasis nustatymas) 

ĮJUNGTA 
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PROTUNE RAIŠKOS (tęsinys): 

Protune galima naudoti su šiomis HERO3 Black Edition raiškomis: 

RAIŠKA KADRAI/SEKUNDĘ 

4k / 4kCin  15/12.5, 12 

2k / 2kCin  30/25, 24 

1440p  48, 30, 25, 24 

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

960p 100 

720p  120, 100 

SUDERINAMUMAS: Protune yra suderinamas su profesionaliais spalvų derinimo įrankiais, 
montavimo programomis ir „GoPro CineForm Studio“. 
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  SPALVINĖ TEMPERATŪRA	  

Spalvinė temperatūra reguliuoja bendrą vaizdo įrašo spalvos toną. Spalvinės temperatūros 
reguliavimas yra galimas tik tada, jeigu yra įjungtas Protune režimas. Numatytasis spalvinės 
temperatūros nustatymas yra AUTO. Jeigu naudojate ne AUTO, o bet kokį kitą spalvinės 
temperatūros nustatymą, norint išgauti pageidaujamas spalvas, vaizdo įrašą gali reikėti apdoroti 
su redagavimo programa. Ne AUTO nustatymą naudokite tik tada, jeigu esate patyręs 
naudotojas. 

PRO 
patarimas: 

Šie rankinio temperatūros nustatymo režimai geriausia tinka esant tokioms 
sąlygoms: 

Kaitrinės lemputės arba saulėtekio/saulėlydžio apšvietimas 3000 K 
Dienos apšvietimas arba saulėta aplinka 5000 K 
Lubinis šaltai baltas fluorescentinis apšvietimas 6500 K 
Standartiniam pramoniniam apšvietimui optimizuota šviesa  Cam RAW 

 

Cam RAW (mažai apdorota medžiaga) 
HERO3 kamera gali įrašyti vaizdą Protune režimu, naudojant Cam RAW. GoPro Cam RAW 
režimas leidžia gauti minimaliai apdorotą duomenų failą tiesiogiai iš vaizdo jutiklio, kuris leidžia 
vėliau atlikti tikslesnius reguliavimus. Dirbant su šiuo režimu visiškai išnaudojamos vaizdo 
jutiklio galimybės. 

PRO 
patarimas: 

PROTUNE naudoja AUTO SPALVINĖS TEMPERATŪROS nustatymą ir 
pakeičia bet kokį NEAUTOMATINĮ SPALVINĖS TEMPERATŪROS 
nustatymą. 
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  IŠEITI	  

Norėdami išeiti iš fiksavimo nustatymų meniu, EXIT ekrane paspauskite . 

PRO 
patarimas: 

Jeigu bet kuriuo metu norite išeiti iš NUSTATYMŲ meniu, nuspauskite ir dvi 
sekundes palaikykite . 
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SĄRANKA  

 SĄRANKA  

Norėdami įeiti į sąrankos meniu: 

1. Įsitikinkite, kad kameroje yra įjungtas Nustatymų meniu. Jeigu kameros LCD ekrane 
nėra rodoma nustatymų  piktograma, spauskite  mygtuką, kol ši piktograma 
pasirodys ekrane. 

2. Norėdami įeiti į  meniu, paspauskite . 

3. Slinkdami per meniu naudokite  ir pasirinkite .  

4. Norėdami pasirinkti sąranką, spauskite . 

5. Norėdami slinkti per pasirinktis, naudokite . 

6. Norėdami pasirinkti pažymėtą pasirinktį, spauskite . 

7. Norėdami išeiti, nuspauskite ir dvi sekundes palaikykite , arba eikite į „EXIT“ ir 

paspauskite . 
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NUMATYTASIS REŽIMAS, ĮJUNGUS	  

Galite nustatyti kameros numatytąjį režimą, kuris įsijungia, įjungus kamerą, galima rinktis iš šių 
režimų: 

  (numatytasis nustatymas) 
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  VIENO MYGTUKO REŽIMAS	  

Pasirinkus vieno mygtuko režimą, įjungus kamerą automatiškai pradedamas įrašas. Vieno 
mygtuko režimą galima nustatyti taip, kad paspaudus, būtų pradėtas vaizdo įrašymo arba laiko 
kilpos režimas. 

IŠJUNGTA (numatytasis nustatymas) 

ĮJUNGTA  

Norėdami įjungti vieno mygtuko režimą: 

1. Įsitikinkite, kad kameroje yra įjungtas Nustatymų meniu. Jeigu kameros LCD ekrane 
nėra rodoma nustatymų  piktograma, spauskite  mygtuką, kol ši piktograma 
pasirodys ekrane. 

2. Norėdami įeiti į  meniu, paspauskite . 

3. Slinkdami per meniu naudokite  ir pasirinkite .  

4. Norėdami pasirinkti sąranką, spauskite . 

5. Norėdami slinkti per pasirinktis naudokite , pasirinkite . 

6. Norėdami įeiti į vieno mygtuko režimą, spauskite . 

7. Norėdami slinkti per pasirinktis, naudokite . 

8. Norėdami pasirinkti pažymėtą pasirinktį, spauskite . 

9. Norėdami išeiti, nuspauskite ir dvi sekundes palaikykite , arba eikite į „EXIT“ ir 
paspauskite . 

Sekantį kartą įjungus kamerą, kamera pradės įrašą savo numatytuoju režimu, įjungus kamerą. 
Norėdami sustabdyti vaizdo įrašymą, paspauskite ir dvi sekundes palaikykite . 
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VIENO MYGTUKO REŽIMAS (tęsinys) 

Norėdami išjungti vieno mygtuko režimą: 

1. Įjunkite kamerą. 

2. Paspauskite  ir laikykite nuspaudę, kol LCD ekrane pasirodys , 

3. Norėdami įeiti, paspauskite . 

4. Norėdami pažymėti išjungta, naudokite . 

5. Norėdami pasirinkti spauskite . 

6. Norėdami išeiti, nuspauskite ir dvi sekundes palaikykite , arba eikite į „EXIT“ ir 
paspauskite . 

PRO 
patarimas: 

Norėdami sustabdyti įrašymą (vaizdo įrašo arba laiko kilpos) veikiant VIENO 
MYGTUKO režimui, paspauskite ir dvi sekundes palaikykite . Grįšite į 
VIENO MYGTUKO režimo meniu, kuriame galėsite išjungti vieno mygtuko 
režimą. 

Pastaba: Vieno mygtuko režimas yra išjungiamas, jeigu prisijungiama prie Wi-Fi nuotolinio 
valdymo pultelio arba „GoPro“ programėlės. 
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  NTSC/PAL	  

NTSC ir PAL nustatymai reguliuoja vaizdo įrašo kadrų dažnį ir atkūrimą, kai peržiūrite vaizdo 
įrašą per TV/HDTV. Pasirinkite NTSC, kai vaizdo įrašus per TV/HDTV peržiūrite Šiaurės 
Amerikoje. Pasirinkite PAL, jeigu vaizdo įrašus peržiūrite PAL TV/HDTV formatu (dauguma 
televizorių ne Šiaurės Amerikoje), arba jeigu peržiūrite vaizdo įrašus PAL TV/HDTV formatu 
bet kuriame regione.  

NTSC (numatytasis nustatymas) PAL 
4k/15fps 4k/12.5fps 
4k Cin/12fps 4k Cin/12fps 
2k/30fps 2k/25fps 
2k Cin/24fps 2k Cin/24fps 
1440p/48fps 1440p/48fps 
1440p/30fps 1440p/25fps 
1080p/60fps 1080p/50fps 
1080p/48fps 1080p/48fps 
1080p/30fps 1080p/25fps 
1080p/24fps 1080p/24fps 
960p/100fps 960p/100fps 
960p/48fps 960p/48fps 
720p/120fps 720p/100fps 
720p/60fps 720p/50fps 
WVGA/240fps WVGA/240fps 
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  RODYMAS EKRANE	  

Norėdami parodyti arba paslėpti įrašymo piktogramą ir failo informaciją vaizdo įraše arba 
atkuriant vaizdo įrašą ekrane, įjunkite arba išjunkite rodymą ekrane (OSD). 

IŠJUNGTA  

ĮJUNGTA (numatytasis nustatymas) 
 

  BŪSENOS INDIKATORIAI	  

Aktyvinkite visus keturis arba tik du (priekyje ir gale) būsenos šviesos indikatorius arba visai 
juos išjunkite.  

4 (numatytasis nustatymas) 

2 

IŠJUNGTA 
 

  
GARSO INDIKATORIUS	  

Galite reguliuoti garso indikatoriaus garsą arba jį išjungti. 

100% (numatytasis nustatymas) 

70% 

IŠJUNGTA 
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RANKINIS IŠJUNGIMAS	  

HERO3 galima sukonfigūruoti taip, kad jis automatiškai išsijungtų po tam tikro neaktyvumo 
laikotarpio (kai neįrašomas vaizdas ir nefotografuojama ir nepaspaudžiamas joks mygtukas). 

RANKINIS (numatytasis nustatymas) 

60 sek. 

120 sek. 

300 sek. 
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  MĖNUO / DIENA / METAI / LAIKAS	  

Nustatykite HERO3 laikrodį, tai užtikrins, kad vaizdo įrašai ir nuotraukos būtų išsaugotos su 
teisinga data ir laiku.  

Norėdami pakeisti mėnesį/dieną/metus/laiką: 

1. Įsitikinkite, kad kameroje yra įjungtas Nustatymų meniu. Jeigu kameros LCD ekrane 
nėra rodoma nustatymų  piktograma, spauskite  mygtuką, kol ši piktograma 
pasirodys ekrane. 

2. Norėdami įeiti į  meniu, paspauskite . 

3. Slinkdami per meniu naudokite  ir pasirinkite .  

4. Norėdami įeiti į sąranką, spauskite . 

5. Norėdami naršyti  , naudokite  . 

6. Norėdami įeiti į žemesnio lygio mėnesio/dienos/metų/laiko meniu, spauskite . Bus 
pažymėtas mėnuo (MM). 

7. Norėdami įeiti į mėnesių sąrašą (1-12), spauskite . 

8. Norėdami slinkti per pasirinktis, naudokite . 

9. Norėdami pasirinkti, spauskite . 

10. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties, paspauskite . 

11. Norėdami nustatyti dieną (DD), metus (YY), valandas (HH) ir minutes (MM), kartokite 
7, 8 ir 9 žingsnius. 

12. Norėdami išeiti, nuspauskite ir dvi sekundes palaikykite , arba eikite į „EXIT“ ir 
paspauskite . 

Pastaba: Jeigu iš kameros ilgesniam laikui išimama baterija, mėnesį/dieną/metus/laiką reikės 
nustatyti iš naujo. 
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  IŠEITI	  

Norėdami išeiti, EXIT ekrane paspauskite . 

PRO 
patarimas: 

Jeigu bet kuriuo metu norite išeiti iš SĄRANKOS meniu, nuspauskite ir dvi 
sekundes palaikykite . 
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BEVIELIO RYŠIO VALDIKLIAI 

 BEVIELIO RYŠIO VALDIKLIAI 

HERO3 kameroje įmontuotas Wi-Fi leidžia jums per „GoPro“ programėlę prisijungti prie Wi-Fi 
nuotolinio valdymo pultelio arba išmaniojo telefono/planšetės.  

Norėdami įjungti/išjungti Wi-Fi, naudojant Wi-Fi mygtuką: 
Paspauskite ir laikykite nuspaudę , kol mirksi mėlyna lemputė. Įjungus Wi-Fi, aktyvinamas 
dažniausiai naudojamas Wi-Fi režimas. 

HERO3 NAUDOJIMAS SU WI-FI NUOTOLINIU VALDYMO PULTELIU 

HERO3 prijungus prie Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelio, kamerą galima valdyti nuotoliniu 
būdu. 
Wi-Fi nuotolinio valdymo pulteliu vienu metu galima valdyti iki 50 kamerų, esant optimalioms 
sąlygoms pultelis veikia iki 600’/180m atstumu.  

1. Išjunkite HERO3 ir įjunkite Wi-Fi. 

2. Norėdami slinkti per nustatymų meniu pasirinktis, naudokite . 

3. Norėdami įeiti į  meniu, paspauskite . 

4. Naudodami slinkti per pasirinktis, naudokite  ir pasirinkite . 

5. Norėdami įeiti į bevielio ryšio valdiklių meniu, spauskite . 

6. Matysite . 

7. Norėdami įeiti į žemesnio lygio meniu, dar kartą paspauskite . 

8. Norėdami pasirinkti Wi-Fi RC, naudokite . 

9. Norėdami jį pasirinkti, spauskite . 

10. Norėdami pasirinkti CURRENT arba NEW, naudokite . 

11. Norėdami pasirinkti pageidaujamą pasirinktį, spauskite . 
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WI-FI NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS (tęsinys): 

1. Įjunkite „GoPro“ Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelį, paspausdami . 

2. Laikydami nuspaudę , paspauskite ir atleiskite . 

3. Kai pamatysite , galite atleisti . 

4. Kai kamera ir Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelis sėkmingai suporuojami, atsiranda 

varnelė . 

Dabar Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelio LCD ekranas rodys tokią pačią informaciją kaip ir 
HERO3 LCD ekranas. 

HERO3 NAUDOJIMAS SU „GOPRO“ PROGRAMĖLE  

„GoPro“ programėlė leidžia jums valdyti kamerą nuotoliniu būdu, naudojant išmanųjį telefoną 
arba planšetę. Ši funkcija apima visas kameros funkcijas ir nustatymus, taip pat vaizdo peržiūrą 
realiu laiku išmaniajame telefone arba planšetėje, kuris palengvina filmavimą, bei kitas 
funkcijas. 

PRO 
patarimas: 

Prieš spustelėdami , savo išmaniojo telefono arba planšetės ekrane galite 
pasižiūrėti, ką fiksuoja jūsų HERO3 kamera. 

� Daugiau informacijos rasite gopro.com 
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ATMINTINĖ/MICROSD KORTELĖS 

HERO3 kamera yra suderinama su 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB ir 64GB talpos microSD, 
microSDHC ir microSDXC atminties kortelėmis. Suderinama su visomis greičio klasėmis, vis 
dėlto naudojant Protune režimą arba 0,5 sek. Foto-filmo nustatymą, būtina naudoti 10 arba 
aukštesnės greičio klasės korteles. „GoPro“ rekomenduoja naudoti firmines atminties korteles, 
kurios padeda užtikrinti patikimumą, esant didelei vibracijai. 

SD kortelės įdėjimas: 

 

SD kortelės išėmimas: 

 

1. Įdėkite atminties kortelę į kortelės lizdą, 
etiketė turi būti nukreipta į kameros priekį. 

2. Iki galo įstačius kortelę, išgirsite 
spragtelėjimą. 

1. Nagu švelniai paspauskite kortelės kraštą į 
kameros vidų. 

2. Kortelė atsifiksuos ir bus išstumta iš lizdo 
tiek, kad ją būtų galima išimti.  

 

PRO 
patarimas: 

Su atminties kortelėmis elkitės atsargiai. Venkite skysčių, dulkių ir nešvarumų. 
Prieš įdėdami ir išimdami atminties kortelę, išjunkite kamerą. Perskaitykite 
kortelės gamintojo rekomendacijas dėl kortelės darbinės temperatūros ribų. 

� Daugiau informacijos rasite PROTUNE. 
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SISTEMOS REIKALAVIMAI 

HERO3 kamera yra suderinama su Microsoft® XP (Service Pack 2 arba vėlesnis) ir Mac OS X 
10.4.11 arba vėlesnėmis versijomis.  

WINDOWS MAC 

Windows XP (Service Pack 2 arba vėlesnis) 
arba Vista 

Mac OS X 10.4.11 arba vėlesnė 

3.2GHz Pentium 4 arba greitesnis 2.0GHz Intel Core Duo arba greitesnis  

DirectX 9.0c arba vėlesnis  

Minimalus 1GB RAM Minimalus 1GB RAM 

Vaizdo plokštė, mažiausiai 256MB RAM  Vaizdo plokštė, mažiausiai 128MB RAM 

 

PRO 
patarimas: 

Norite peržiūrėti filmuotą medžiagą ir nuotraukas dideliame ekrane? Prijukite 
HERO3 tiesiogiai prie TV/HDTV, naudokite Micro HDMI kabelį arba USB 
kabelį (pasirenkami priedai). 



53 
	  

 

FAILŲ PERKĖLIMAS 

VAIZDO ĮRAŠŲ IR NUOTRAUKŲ FAILŲ PERKĖLIMAS Į KOMPIUTERĮ 

PC: 
1. Naudodami USB kabelį, prijunkite kamerą prie kompiuterio. 

2. Įjunkite kamerą, paspausdami . 

3. Dukart spustelėkite „My Computer“ ir suraskite „Removable Disk“. 

4. Jeigu „Removable Disk“ nėra rodomas, uždarykite „My Computer“ aplanką ir vėl jį 
atidarykite. Turėtų atsirasti „Removable Disk“ piktograma. 

5. Dukart spustelėkite „Removable Disk“. 

6. Dukart spustelėkite „DCIM“. 

7. Norėdami peržiūrėti visus nuotraukų ir vaizdo failus, dukart spustelėkite „100GOPRO“ 
piktogramą. 

8. Nukopijuokite/perkelkite failus į kompiuterį arba išorinį kietąjį diską.  

Mac: 
1. Naudodami USB kabelį prijunkite kamerą prie Mac. 

2. Įjunkite kamerą, paspausdami . 

3. Mac atpažįsta kamerą kaip išorinį kietąjį diską. Norėdami gauti prieigą prie failų, dukart 
spustelėkite ant išorinio disko piktogramos. 

4. Nukopijuokite/perkelkite failus į kompiuterį arba išorinį kietąjį diską. 

SVARBI PASTABA MAC NAUDOTOJAMS: Kai trinate failus iš atminties kortelės, 
ištuštinkite šiukšlinę prieš ištrindami failus iš atminties kortelės arba atjungdami kamerą. 
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ATKŪRIMAS 

VAIZDO ĮRAŠŲ IR NUOTRAUKŲ PERŽIŪRA 

 Vaizdo įrašus ir nuotraukas galima peržiūrėti TV/HDTV ekrane arba liečiamame LCD BacPac 
(pasirenkamas priedas). 

ATKŪRIMAS PER TV/HDTV 

Jeigu norite naršyti vaizdo įrašus ir nuotraukas: 

1. Prijunkite kamerą prie TV/HDTV, naudodami Micro HDMI arba mini-USB į 
kompozitinį kabelį (pasirenkamas priedas). 

2. Įjunkite kamerą. 

3. Norėdami pereiti prie  paspauskite . Paspauskite . 

4. HERO3 rodo visų SD kortelėje esančių vaizdo įrašų ir nuotraukų miniatiūras. Tęstinio 
fotografavimo, kadrų serijos ir foto-filmo nuotraukų serijoms rodomos pirmosios serijos 
nuotraukos.  

5. Norėdami slinkti per miniatiūras, naudokite . Norėdami peržiūrėti, spauskite . 

6. Norėdami peržiūrėti daugiau failų, esančių atminties kortelėse, vaizdui slinkti atgal ir 

pirmyn naudokite  ir . 

7. Pažymėkite failą, kurį norite peržiūrėti ir paspauskite . 

8. Atsižvelgiant į tai, ar peržiūrite vaizdo įrašus ar nuotraukas, pasirodo skirtingos valdymo 
pasirinktys. Naršymui naudokite  ir  mygtukus.  

Pastaba: Kadrų serijos ir foto-filmo failuose bus rodoma pirma serijos nuotrauka. Norėdami 
peržiūrėti visą nuotraukų seriją, naudodami , pasirinkite VIEW ir paspauskite . 
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ATKŪRIMAS PER LIEČIAMĄ LCD BACPAC 

Atkūrimo per liečiamą LCD BacPac procedūra yra panaši į jau aprašytą atkūrimo per TV/HDTV 
procedūrą. 

� Daugiau informacijos rasite liečiamo LCD BacPac naudotojo instrukcijoje. 
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BATERIJOS TARNAVIMO LAIKAS 

BATERIJOS ĮKROVIMAS 

Kameros LCD ekrane rodoma baterijos piktograma pradeda mirksėti, kai baterijos įkrova tampa 
mažesnė nei 10%. Jeigu filmuojant baterijos įkrovos lygis pasiekia 0%, kamera išsaugo failą ir 
išsijungia.  

Norėdami įkrauti bateriją:  
  

1. Prijunkite kamerą prie kompiuterio arba 
USB maitinimo šaltinio (tokio kaip 
„GoPro“ įkroviklio arba „GoPro“ 
automobilinio įkroviklio). 

2. Įkraunant bateriją šviečia raudonas 
būsenos indikatorius. 

3. Kai baterija pilnai įkraunama raudonas 
būsenos indikatorius išsijungia. 

 

Naudojant „GoPro“ 1000mAh su USB suderinamą įkroviklį arba automobilinį įkroviklį, per 
vieną valandą įkraunama 80% baterijos įkrovos, per dvi valandas pasiekiama 100% įkrova. Kiti 
įkrovikliai gali įkrauti tik pusę baterijos talpos.  

Jeigu prieš pilnai įkraunant, baterija bus naudojama, tai nepadarys jokios žalos nei kamerai, nei 
baterijai. Atsarginių baterijų ir papildomų įkrovimo priedų galite įsigyti per gopro.com. 
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KAMEROS NAUDOJIMAS ĮKROVIMO METU 

Įkraunant kameros bateriją, galima filmuoti ir fotografuoti. Įrašydami vaizdą arba 
fotografuodami prijunkite kamerą prie „GoPro“ automobilinio, sieninio ar telefono įkroviklio. 
Kai kamera naudojama įkrovimo metu geriausia įkrauti su „GoPro“ 1 AMP (1000 mAh) 
automobiliniu arba sieniniu įkrovikliu, taip bus pasiektas maksimalus įkrovimo efektyvumas. 
Tinkamas veikimas, naudojant ne „GoPro“ įkroviklius, nėra garantuojamas.  

BATERIJOS IŠĖMIMAS IŠ KAMEROS 

HERO3 baterija sukurta taip, kad tvirtai priglustų ir būtų užtikrintas maksimalus patikimumas, 
esant didelėms vibracijoms.  

Norėdami išimti bateriją: 

  

1. Atidarykite akumuliatoriaus dangtelį, įstatydami nykštį į dangtelio išpjovą (galinėje kameros 
dalyje) ir stumdami jį į kairę. 

2. Nuimkite dangtelį. Suimkite bateriją už kraštelio iš ištraukite iš kameros. 
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SVARBŪS ĮSPĖJAMIEJI PRANEŠIMAI 

PRANEŠIMAI APIE MICROSD KORTELĘ 

NO SD Nėra kortelės. Kamerai reikalingai microSD, microSDHC arba 
microSDXC kortelė, kad būtų galima filmuoti arba fotografuoti.  

SD FULL Kortelė yra pilna. Ištrinkite failus arba pakeiskite kortelę. 

SD ERROR Kamera neturi prieigos prie kortelės. 

FAILŲ TAISYMO PIKTOGRAMA LCD EKRANE 

 

LCD ekrane pasirodžius Failų taisymo piktogramai, tai reiškia, kad vaizdo įrašas, 
kurį jūs įrašinėjote, buvo iškraipytas. Paspauskite bet kurį mygtuką ir kamera sutaisys 
failą. 

ĮSPĖJIMO APIE TEMPERATŪRĄ PIKTOGRAMA LCD EKRANE 

 

Įspėjimo apie temperatūrą piktograma bus rodoma ekrane, kai kamera per daug 
įkaista ir jai reikia atvėsti. Tiesiog nenaudokite jos ir leiskite jai atvėsti prieš vėl ją 
naudodami. Kameroje yra funkcija, kuri neleidžia jai perkaisti, todėl nesirūpinkite, 
jai nebuvo pakenkta. 
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KAMEROS SURINKIMAS 

KAMEROS SURINKIMAS 

Siekiant užtikrinti kameros ilgaamžiškumą, HERO3 kameros korpusas yra atsparus vandeniui iki 
197’/60 m ir pagamintas iš polikarbonato ir nerūdijančio plieno. HERO3 turi naują patobulintą 
atidarymo/uždarymo mechanizmą, kuris yra lengvai atidaromas ir uždaromas viena ranka. 

 

Norėdami įdėti HERO3 kamerą į korpusą: 

1. Įdėkite kamerą į korpusą. 

2. Įstatykite galines dureles. 

3. Pakelkite fiksatorių į vertikalią poziciją taip, kad šarnyrinis mechanizmas atsidarytų į 
apačią. 

4. Užkabinkite fiksatorių už galinių durelių, kad jis užsifiksuotų griovelyje, esančiame 
durelių viršuje. 

Norėdami išimti HERO3 kamerą iš korpuso: 

1. Laikykite korpusą kairėje rankoje. 

2. Dešinės rankos nykštį uždėkite iš kairės rodyklės pusės, o rodomąjį pirštą po 
fiksatoriumi. 

3. Suglauskite pirštus, pastumdami fiksatorių į dešinę rodyklės pusę. 

4. Pirštų galiukais pastumkite į viršų, kad fiksatorius lengvai atsilenktų į vertikalią 
poziciją. 

5. Atlenkite šarnyrinį mechanizmą ir ištraukite HERO3 kamerą. 

Norėdami tinkamai uždaryti, įsitikinkite, kad fiksatoriaus ir galinių durelių grioveliai būtų 
tinkamai sukabinti. 
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HERO3 korpusas gaminamas su dviejų tipų galinėmis durelėmis – „Skeleton“ ir „Standard“. 

 
„Skeleton“ galinės durelės 

 
„Standard“ galinės durelės 

„Skeleton“ galinės durelės (neatsparios 
vandeniui) suteikia geresnę garso kokybę, 
leisdamos garsui geriau pasiekti kameros 
mikrofoną. Jis taip pat sumažina iki 100 m/h 
stiprumo vėjo keliamą triukšmą, kai kamera 
yra pritvirtinta prie šalmo, motociklo, dviračio 
ar kitos greitai judančios transporto priemonės. 
Šias dureles galima naudoti tik tada, kai esate 
įsitikinę, kad į vidų nepateks smėlio, 
purvo/dulkių ir vandens, kuris gali pakenkti. 
Šias galines dureles rekomenduojama naudoti 
transporto priemonės viduje. 

„Standard“ galinės durelės yra atsparios 
vandeniui iki 197’/60 m. Naudokite jas, kai 
reikia kamerą apsaugoti nuo vandens ir kitų 
kenksmingų aplinkos sąlygų. 

PRO 
patarimas: 

Naudokite RAIN-X arba panašų nuo lašų formavimosi apsaugantį skystį, 
norėdami, kad ant korpuso lęšiuko nesiformuotų vandens lašų, lyjant lietui arba 
patekus vandens. Jeigu RAIN-X neturite, galima kartkartėmis palaižyti lęšiuką. 

Patikėkite, tai tikrai padeda.  
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KORPUSO DURELIŲ PAKEITIMAS 

HERO3 kameros korpusas gaminamas su dviejų tipų galinėmis durelėmis – „Standard“ ir 
„Skeleton“ (neatsparios vandeniui). 

Norėdami pakeisti galines dureles: 

 
1. Atidarykite galines korpuso dureles taip, kad jos atsilenktų į apačią. 
2. Pastumkite dureles į apačią, kol jos išsikabins iš vyrių. 
3. Nutaikykite keičiamas dureles į vyrius. 
4. Pastumkite dureles į viršų, kol jos užsifiksuos. 
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KAMEROS APSAUGOJIMAS NUO VANDENS DAROMOS ŽALOS 

Kameros korpuso guminiai tarpikliai apsaugo HERO3 kamerą nuo vandens, kai ją naudojate 
esant drėgnoms aplinkos sąlygoms ir vandenyje. Užtikrinkite, kad guminiai tarpikliai būtų visada 
švarūs, nes bet koks plaukas arba smėlio grūdelis gali praleisti vandens. 

Po kiekvieno naudojimo sūriame vandenyje, korpuso išorės paviršių reikia nuplauti nesūriu 
vandeniu ir nusausinti. To nepadarius, ant vyrių gali pradėti formuotis rūdys, o ant tarpiklių 
kauptis druskos, tai gali sugadinti korpusą. 

Norėdami nuvalyti tarpiklius, praskalaukite juos gėlame vandenyje, gerai išpurtykite ir leiskite 
išdžiūti ( sausinant su šluoste, gali likti pūkelių, o tai gali sugadinti tarpiklį). Įstatykite tarpiklius 
atgal į galinių durelių griovelius. 

ĮSPĖJIMAS: Nesilaikydami šių nurodymų, kiekvieną kartą naudodami HERO3 kamerą 
rizikuojate jai pakenkti arba ją sugadinti dėl į korpuso vidų pratekėjusio vandens. Nesilaikant 
šių nurodymų, garantija netaikoma žalai, kurią sukėlė į vidų patekęs vanduo. 
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KAMEROS TVIRTINIMAS PRIE LAIKIKLIO 

Norėdami pritvirtinti HERO3 kamerą prie laikiklio, jums reikės tvirtinimo sagties, varžto su 
sparneliais ir kitos techninės įrangos, atsižvelgiant į laikiklį, ant kurio norite montuoti. Daugiau 
informacijos apie laikiklius rasite internete, adresu: gopro.com/support. 

 

LENKTŲ ARBA PLOKŠČIŲ LIPNIŲ LAIKIKLIŲ NAUDOJIMAS 

Naudojant lenktus arba plokščius laikiklius, kamerą lengva pritvirtinti prie lenktų ir plokščių 
šalmų, transporto priemonių ir įrenginių paviršių. Naudodami tvirtinimo sagtį, pritvirtintą 
kameros korpusą galima uždėti/nuimti nuo saugiai prilipdyto laikiklio. 

 

Tvirtinimo 
sagtis 

Varžtas Vandeniui 
atsparus korpusas 

Surinktas 
blokas 

Plokščias lipnus 
laikiklis 

Lenktas lipnus 
laikiklis 
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LIPNIŲ LAIKIKLIŲ TVIRTINIMAS 

PRO 
patarimai: 

Tvirtinkite tik ant švaraus paviršiaus. Vaškas, alyva, purvas ir kiti nešvarumai 
neleis laikikliui tinkamai prilipti, dėl to laikiklis laikysis netvirtai ir, jam 
atsilipdžius, galite pamesti kamerą.  

Laikiklį tvirtinkite kambario temperatūros sąlygomis. Laikiklio lipdukas 
tinkamai neprilips, jeigu jis bus lipdomas, esant drėgnoms arba šaltoms aplinkos 
sąlygoms, ant šalto arba drėgno paviršiaus, arba jeigu paviršiaus temperatūra 
neatitinka kambario temperatūros. 

Lipnūs laikikliai turi būti tvirtinami ant lygių paviršių: prie akyto arba gruoblėto 
paviršiaus laikikliai netinkamai prilips. Tvirtinant laikiklį prie paviršiaus, tvirtai 
jį prispauskite ir įsitikinkite, kad visas lipdukas tinkamai priliptų. 

Siekiant geriausių rezultatų, laikiklį pritvirtinkite likus 24 valandoms iki 
naudojimo. 

� Daugiau informacijos apie laikiklius rasite internete, adresu: gopro.com/support. 

Fiksavimo kaištis 

 

Norite naudoti HERO3 ekstremaliam sportui, tokiam kaip banglenčių sportas arba 
slidinėjimas, kur gilimas stiprus poveikis? Naudokite specialų fiksavimo kaištį, 
kuris patikimai užfiksuoja tvirtinimo sagties pirštus ir prilaiko juos vietoje, taip 
užtikrinama, kad korpusas neiškristų iš laikiklio. Apvalus žiedas yra užmaunamas 
ant varžto ir yra kaip pasaitėlis, kuris užtikrina, kad fiksavimo kaištis neiškristų ir 
nepasimestų. 
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WI-FI NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO NAUDOJIMAS 

ĮSPĖJIMAS 
Nesilaikydami šių saugos instrukcijų galite pakenkti Wi-Fi nuotolinio valdymo pulteliui arba 
kitam turtui. 

NAUDOJIMAS 
Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelyje yra jautrių dalių. Nenumeskite, neardykite, neatidarykite, 
nespauskite, nelankstykite, nedeformuokite, nepradurkite, nesmulkinkite, nešildykite 
mikrobangų krosnelėje, nedeginkite, nedažykite ir nekiškite pašalinių daiktų į jokį produktą. 
Nenaudokite Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelio, jeigu jis yra sugadintas, pvz. jeigu produktas 
yra suspaustas, įskilęs, arba sušlapęs. 

UŽTIKRINKITE, KAD WI-FI NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO LCD EKRANAS 
BŪTŲ VISADA ŠVARUS 
Jeigu ant LCD ekrano pateko nešvarumų, dėl kurių gali atsirasti dėmių, tokių kaip rašalas, 
dažikliai, makiažo priemonės, purvas, maistas, alyva arba losjonas, nedelsiant juos nuvalykite. 
Norėdami nuvalyti LCD ekraną, naudokite minkštą, šiek tiek sudrėkintą šluostę be pūkelių. 
Pasistenkite, kad į angas nepatektų drėgmės. Norėdami nuvalyti LCD ekraną, nenaudokite langų 
ploviklių, šveitiklių, aerozolinių purškiklių, tirpiklių, alkoholio, amoniako ir abrazyvinių 
medžiagų. 

ATSPARUMAS VANDENIUI 
Nepanardinkite Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelio giliau nei 10 pėdų/3 m į vandenį. 
Nedžiovinkite Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelio, naudodami išorinį šilumos šaltinį, tokį kaip 
mikrobangų krosnelė arba plaukų džiovintuvas. Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelio gedimams, 
atsiradusiems dėl per didelio vandens slėgio, garantija nėra taikoma. 

JUNGČIŲ IR LIZDŲ NAUDOJIMAS 
Niekada nekiškite jungties į lizdą, naudodami jėgą. Patikrinkite, ar lizde nėra kliūčių. Jeigu, 
jungiant įprastai, jungties nepavyksta lengvai įkišti į lizdą, jei greičiausiai neatitinka. 
Užtikrinkite, kad jungtis atitiktų lizdą ir kad tinkamai įstatėte jungtį į lizdą. 

SAUGOKITE WI-FI NUOTOLINIO VALDYMO PULTELĮ, ESANT TINKAMAI 
TEMPERATŪRAI 
Wi-Fi nuotolinis valdymo pultelis yra skirtas naudoti, esant 0-40°C temperatūrai, o saugojimo 
temperatūra 0-70°C. Ekstremalios temperatūros gali turėti įtakos baterijos tarnavimo laikui, arba 
paveikti Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelio veikimą. Naudodami Wi-Fi nuotolinio valdymo 
pultelį venkite didelių temperatūros arba drėgnumo pokyčių, nes ant prietaiso arba jo viduje gali 
susiformuoti kondensato. Kai naudojate Wi-Fi nuotolinio valdymo pultelį arba įkraunate bateriją, 
įprastai prietaisas įkaista. Produkto išorė veikia kaip vėsinantis paviršius, kuris išleidžia šiltą orą 
iš prietaiso vidaus į išorę. 

NAUDOJIMAS SU KITAIS ELEKTRONINIAIS PRIETAISAIS 
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Skaitmeninių imtuvų (lavinų radijo švyturių) naudotojai turi perskaityti naudojimo instrukcijas 
dėl „GoPro“ kamerų ir kitų GPS arba elektroninių prietaisų naudojimo kartu su skaitmeniniais 
imtuvais. 

PAGALBA KLIENTAMS 

„GoPro“ yra skirtas tam, kad suteiktų geriausias įmanomas paslaugas. Norėdami susisiekti su 
„GoPro“ Klientų aptarnavimo komanda, apsilankykite gopro.com/support. 
Oficialus platintojas Lietuvoje: UAB Promaksa,  www.promaksa.lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




