
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 



 
Atsisiųskite naudojimo instrukciją įvairiomis kalbomis, apsilankę 
gopro.com/support 
To download this user manual in a different language, 

visit gopro.com/support. 

Pour télécharger ce manuel de l’utilisateur dans une autre 

langue, rendez-vous sur gopro.com/support. 
Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache 

/ Prisijunkite prie GoPro judėjimo herunterladen möchten, besuchen Sie gopro.com/support. 
Per scaricare questo manuale utente in un’altra lingua, 

visita gopro.com/support. 
facebook.com/GoPro youtube.com/GoPro 

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite 
gopro.com/support. 

 
twitter.com/GoPro  instagram.com/GoPro Para baixar este manual do usuário em outro idioma, 

acesse gopro.com/support. 
このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードす

るに は、 gopro.com/supportにアクセスしてくださ。 
若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往

： gopro.com/support。 
如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 

gopro.com/support。 
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/ Pasirenkami priedai 

  
Galvos dirželis + laikiklis Laikiklis ant krūtinės su diržais 

(suaugusiajam) 

 
 

Siurbtukas Lankstus spaustuvas 

  
Laikiklis tvirtinimui prie 

banglentės 
Laikiklis riedlentei 

  
Trieigis laikiklis Laikikliai trikojui 

 

 

/ Wear It. Mount It. Love It.™ 

  
Laikiklis ant šalmo priekio Laikiklis, tvirtinamas prie 

vairo/sėdynės skersinio 

  

Šoninis laikiklis Ventiliuojamo šalmo dirželis 

 
 

Laikiklis ant krūtinės su diržais 
(vaikui) 

Laikiklis šunims 

 

Daugiau rasite gopro.com 

Neskęstančios durelės  
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/ Pagrindinė informacija / Pagrindinė informacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Užrakto/Pasirinkimo mygtukas 3. Maitinimo/Režimo mygtukas 5. microSD kortelės lizdas (microSD kortelė parduodama atskirai) 

2. Kameros būsenos ekranas 4. Kameros būsenos lemputė 6. Mini-USB lizdas 
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/ Pradžia 

BATERIJOS ĮKROVIMAS 
1. Atidarykite galines korpuso dureles. 
Pastaba: HERO kamera, baterija ir korpusas sudaro vieną įrenginį. Kamera yra neišimama 
iš korpuso, o baterija neišimama iš kameros. 
 
 
 
 
 

2. Įkraukite bateriją, prijungę kamerą prie kompiuterio arba kito 

USB įkroviklio, naudodami pridedamą USB kabelį. 
 
 
 
 
 
 
 

PASTABA: Naudokite tik 5V 1A USB įkroviklius, naudodami 

pridedamą USB kabelį, kad įkrautumėte kamerą, prijungę ją prie 

kompiuterio. 

/ Pradžia 

Įkraudami kamerą, prijungus prie kompiuterio, užtikrinkite, kad 

kompiuteris būtų prijungtas prie maitinimo tinklo. Jeigu kameros 

būsenos lemputė nepradeda šviesti, naudokite kitą USB jungtį. 
Norėdami greičiau įkrauti kamerą, įsitikinkite, kad, prijungus 

kamerą prie kompiuterio ar kito USB įkroviklio, ji yra išjungta. 

Įkrovimo metu kameros būsenos lemputė šviečia ir išsijungia, kai 

įkrovimas yra baigtas. 
Integruota ličio-jonų baterija pristatoma iš dalies įkrauta. Ne 

visiškai įkrauta baterija nesugadins kameros ar pačios baterijos. 
Daugiau informacijos apie bateriją rasite skyriuje Baterija (34 psl.). 

ĮSPĖJIMAS: Naudodami GoPro savo aktyviam gyvenimo būdui, 
būkite atsargūs. Visada įvertinkite aplinką, kad nesusižeistumėte 
ir nesužeistumėte kitų. Naudodami GoPro, jos laikiklius ir priedus 
laikykitės visų vietos teisės aktų. 

 

 

10 11



/ Pradžia 

MICROSD KORTELIŲ ĮDĖJIMAS IR IŠĖMIMAS 
HERO kamera yra suderinama su iki 32GB talpos microSD, 

microSDHC ir microSDXC atminties kortelėmis (parduodama 

atskirai). Būtina naudoti 10 klasės arba UHS-1 microSD kortelę. 
GoPro rekomenduoja naudoti žinomų prekių ženklų korteles, 

siekiant užtikrinti maksimalų patikimumą, vykdant aktyvias, 

vibracijų sukeliančias veiklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norint įdėti microSD kortelę: 

Kiškite atminties kortelę į kortelei skirtą lizdą, etiketės puse į 

kameros priekį. 

Įkišus kortelę iki galo, ji užsifiksuos. 

/ Pradžia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norint įdėti microSD kortelę: 
Piršto galu švelniai spustelėkite atminties kortelę į kameros vidų. 

Kortelė atfiksuojama ir ją galima ištraukti. 

PASTABA: Naudodami atminties korteles būkite atsargūs. 

Venkite skysčių, dulkių ir pašalinių medžiagų. Atsargumo 

sumetimais, prieš įdedant arba ištraukiant kortelę, kamerą reikia 

išjungti. Perskaitykite gamintojo nurodymus dėl kortelių 

naudojimui tinkamos temperatūros. 
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/ Pradžia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS 
Įjungimas: 

Paspauskite Maitinimo/Režimo mygtuką vieną kartą. Kameros 

būsenos lemputės sumirksi ir garsinis indikatorius supypsi po tris 

kartus. Kai kameros būsenos informacija rodoma ekrane, kamera yra 

įjungta. 
Išjungimas: 

Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite nuspaudę Maitinimo/Režimo 

mygtuką. Kameros būsenos lemputės sumirksi kelis kartus ir garsinis 

indikatorius supypsi septynis kartus. 

/ Pradžia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO PATARIMAS: Kai kamera išjungta ir Greitas fiksavimas yra 

įjungtas, galite įjungti kamerą ir nedelsiant pradėti filmuoti arba atlikti 

foto-filmą tiesiog paspaudus Užrakto/Pasirinkimo mygtuką. 

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, norėdami filmuoti, arba 

paspauskite ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes, norėdami 

pradėti foto-filmą. Daugiau informacijos rasite skyriuje Greitas 

fiksavimas (29 psl.). 
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/ Pradžia 

KAMEROS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIAI 
Norėdami turėti naujausias ir geriausias HERO kameros 

savybes, užrikinkite, kad naudojate naujausią kameros 

programinę įrangą. Atnaujinti kamerą galite naudodami GoPro 

App arba GoPro programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite 

gopro.com/getstarted. 

NUMATYTIEJI KAMEROS NUSTATYMAI 
Įjungus HERO kamerą, būna nustatyti šie numatytieji parametrai: 

Filmavimas  720p60 SuperView, Automatinis prastas 

apšvietimas 

Fotografavimas  5MP 

Kadrų serija 10 nuotraukų per 2 sekundes (5 fps) 

Foto-filmas  0,5 sekundės 

Greitas fiksavimas  Įjungta 

PRO PATARIMAS: Norėdami pakeisti Filmavimo arba Greito 

fiksavimo nustatymus, žr. Nustatymų režimas (25 psl.). 

/ Kameros būsenos ekranas 
 

HERO kameros priekinėje dalyje yra būsenos ekranas. 
KAMEROS BŪSENOS EKRANAS 
Kameros būsenos ekrane rodoma ši informacija apie režimus ir 

nustatymus: 
1. Kameros režimai/FOV (matymo laukas) 

2. Taškinis matuoklis (kai taškinis matuoklis įjungtas) 
3. Raiška/fps 

(kadrai per sekundę) 
4. Foto-filmo intervalo 

nustatymas (neparodyta) 
5. Skaitiklis 
6. Laikas/Saugykla/Failai 
7. Baterijos įkrova 

  
Pastaba: Piktogramos, kurios yra rodomos kameros būsenos ekrane, gali skirtis, 
atsižvelgiant į režimą. 
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/ Kameros piktogramos / Kameros meniu 

Kameros režimai Nustatymai 

Filmavimas Raiška 

Fotografavimas Taškinis matuoklis 

Kadrų serija Apverstas 

Foto filmas Greitas fiksavimas 

Nustatymai NTSC/PAL 

Lemputės 

Pypsėjimai 

Data/Laikas 

Ištrinti 

Išeiti 
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/ Kameros režimai 

HERO turi kelis kameros režimus. Kelis kartus paspauskite 

Maitinimo/Režimo mygtuką, kad būtų rodomi režimai. 
Režimai: 

Filmavimas (numatyta) Vaizdo įrašymas 

Fotografavimas  Vienos nuotraukos fiksavimas 

Kadrų serija  10 nuotraukų per 2 sekundes 

Foto filmas  Fotografavimas kas 0,5 s 

Nustatymai  Keisti kameros nustatymus 

/ Filmavimo režimas 

FILMAVIMAS 
Norėdami filmuoti, patikrinkite ar įjungtas Filmavimo režimas. 

Jeigu viršutiniame kairiajame kameros būsenos ekrano kampe 

nerodoma Filmavimo piktograma [  ], kelis kartus paspauskite 

Maitinimo/Režimo mygtuką, kol ji atsiras ekrane . 

Norėdami pradėti įrašymą: 
Paspauskite Užrakto/Pasirinkimo mygtuką. Kamera supypsi 

vieną kartą, o įrašymo metu kameros būsenos lemputė mirksi. 
Norėdami sustabdyti įrašymą: 
Paspauskite Užrakto/Pasirinkimo mygtuką. Kameros 

būsenos lemputės sumirksi ir kamera supypsi po tris kartus 

taip nurodydama, kad įrašymas yra sustabdytas. 
Jeigu atminties kortelė yra pilna arba baterija išseko, kamera 

automatiškai nustoja filmuoti. Prieš išsijungiant, vaizdo įrašas 

išsaugomas. 

PRO PATARIMAS: Kai kamera yra išjungta ir Greitas 

fiksavimas yra įjungtas, galite įjungti kamerą ir nedelsiant 

pradėti filmuoti, paspausdami Užrakto/ Pasirinkimo 

mygtuką. Norėdami išjungti greitą fiksavimą, žr. Greitas 

fiksavimas (29 psl.). 
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/ Fotografavimo režimas 

Fotografavimo režime galite fiksuoti 5MP raiškos ir itin plataus 

matymo laiko nuotraukas. 
FOTOGRAFAVIMAS 
Norėdami fotografuoti, patikrinkite, ar įjungtas Fotografavimo 

režimas. Jeigu viršutiniame kairiajame kameros būsenos ekrano 

kampe nerodoma Fotografavimo piktograma [  ], kelis kartus 

paspauskite Maitinimo/Režimo mygtuką, kol ji atsiras ekrane. 

Norėdami fotografuoti: 
Paspauskite Užrakto/Pasirinkimo mygtuką. Kamera supypsi du 

kartus, būsenos lemputės mirksi, o skaitiklis kameros būsenos 

ekrane padidėja vienu žingsniu. 

/ Kadrų serijos režimas 

Kadrų serijos režime galite užfiksuoti 10 nuotraukų per 2 
sekundes (5 kadrai per sekundę). 
KADRŲ SERIJOS FIKSAVIMAS 
Norėdami fotografuoti kadrų seriją, patikrinkite, ar įjungtas 

Kadrų serijos režimas. Jeigu viršutiniame kairiajame 

kameros būsenos ekrano kampe nerodoma Kadrų serijos 

piktograma [  ], kelis kartus paspauskite Maitinimo/Režimo 

mygtuką, kol ji atsiras ekrane. 
Norėdami fiksuoti kadrų seriją: 
Paspauskite Užrakto/Pasirinkimo mygtuką. Kameros 

būsenos lemputės sumirksi ir kamera supypsi kelis kartus. 

Skaitiklis kameros būsenos ekrane padidėja 10 žingsnių. 
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/ Foto filmo režimas 

Foto filmo režime galite fiksuoti po nuotrauką kas 0,5 sekundės. 
FOTO FILMO NUOTRAUKŲ FIKSAVIMAS 
Norėdami fiksuoti Foto filmo nuotraukų serijas, patikrinkite, ar 

įjungtas Foto filmo režimas. Jeigu viršutiniame kairiajame 

kameros būsenos ekrano kampe nerodoma Foto filmo 

piktograma [  ], kelis kartus paspauskite Maitinimo/Režimo 

mygtuką, kol ji atsiras ekrane . 
Norėdami pradėti Foto filmo nuotraukų fiksavimą: 
Paspauskite Užrakto/Pasirinkimo mygtuką. Kameros būsenos 

lemputės sumirksi kiekvieną kartą, kai užfiksuojama nuotrauka. 
Norėdami sustabdyti Foto filmo nuotraukų fiksavimą: 
Paspauskite Užrakto/Pasirinkimo mygtuką. Kameros būsenos 

lemputės sumirksi ir garsinis indikatorius supypsi po tris kartus. 

PRO PATARIMAS: Kai kamera yra išjungta ir Greitas fiksavimas 

yra įjungtas, galite įjungti kamerą ir nedelsiant pradėti 

fotografuoti, paspausdami Užrakto/ Pasirinkimo mygtuką. 

Norėdami išjungti greitą fiksavimą, žr. Greitas fiksavimas (29 

psl.). 

/ Nustatymų režimas 

Nustatymų režime [ ], galite keisti vaizdo raišką ir keisti 

visiems kameros režimams taikomus nustatymus. 
NUSTATYMŲ MENIU NARŠYMAS 
Nustatymų meniu galite naršyti, naudodami kameros mygtukus. 
Norėdami naršyti Nustatymų meniu: 
1. Kelis kartus paspauskite Maitinimo/Režimo mygtuką, kad 

pereitumėte prie Nustatymų meniu [  ], tada paspauskite 

Užrakto/Pasirinkimo mygtuką. 

2. Kelis kartus paspauskite Maitinimo/Režimo mygtuką, kad 
pereitumėte prie įvairių nustatymų. 

3. Paspauskite Užrakto/Pasirinkimo mygtuką, kad atidarytumėte 
nustatymą. 

4. Kelis kartus paspauskite Maitinimo/Režimo mygtuką, kad 
pereitumėte prie to nustatymo pasirinkčių. 

5. Paspauskite Užrakto/Pasirinkimo mygtuką, kad pasirinktumėte. 

6. Norėdami išeiti, paspauskite Maitinimo/Režimo mygtuką, kad 
pereitumėte prie EXIT ir paspauskite Užrakto/Pasirinkimo 
mygtuką. 

PRO PATARIMAS: Norėdami bet kuriuo metu išeiti iš 

Nustatymų meniu, paspauskite ir dvi sekundes palaikykite 

nuspaudę Užrakto/Pasirinkimo mygtuką. 
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/ Nustatymų režimas 

RAIŠKA 
HERO kamerai galima pasirinkti žemiau išvardintas vaizdo raiškas. 

Visi vaizdo įrašai yra filmuojami, naudojant itin platų matymo 

lauką, kuris suteikia didžiausią matymo lauką ir stabiliausią 

vaizdą. Itin platus matymo laukas labiausiai tinka, kai norite 

apimti kiek įmanoma daugiau turinio viename kadre. 
SuperView suteikia neprilygstamą pasaulyje platų matymo 

lauką. Vertikalus 4:3 vaizdo įrašas automatiškai pritaikomas 16:9 

ekranui, kad būtų atkuriamas stulbinamas vaizdas kompiuteryje 

arba televizoriuje. 

Vaizdo raiška NTCS/ 

PAL 

FOV (matymo 

laukas) 

Ekrano raiška 

1080p 30/25 Itin platus 1920x1080, 16:9 

720p* 60/50 Itin platus 1280x720, 16:9 

720p* SuperView 60/50 Itin platus 1280x720, 16:9 

* Visos 720p raiškos turi automatinio prasto apšvietimo funkciją. Ši savybė 
automatiškai optimizuoja kadrų per sekundę skaičių pagal apšvietimo 
sąlygas. 

/ Nustatymų režimas 

Vaizdo raiška Geriausias panaudojimas 

1080p 
Dėl didesnės raiškos vaizdas yra aiškesnis ir 

detalesnis, užtikrinamas įspūdingas rezultatas. 

720p 

Tinka, kai kamera laikoma rankoje ir kai reikalinga 

sulėtinta peržiūra. Labiausiai tinka, fiksuojant 

greitus veiksmus. 

720p SuperView 

Tinka tvirtinti prie kūno arba apdarų, kai norite 

filmuoti tai, ką matote pats ir reikia maksimalaus 

matymo lauko. 

PRO PATARIMAS: Lengvai sukurkite epinį GoPro stiliaus 

vaizdo įrašą, naudodami nemokamą GoPro programinę įrangą. 

Sužinokite daugiau ir atsisiųskite šią programinę įranga iš 

gopro.cpm/getstarted. 
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/ Nustatymų režimas 

TAŠKINIS MATUOKLIS 

Taškinis matuoklis leidžia filmuoti iš tamsesnės aplinkos, kamerą 

nukreipus į šviesesnę, pvz., filmuojate lauką, kai esate 

automobilyje. Taškinis matuoklis nustato išlaikymą pagal vieną 

tašką vaizdo viduryje. Kai įjungtas Taškinis matuoklis, kameros 

ekrane rodoma [  ] piktograma. Šio nustatymo pasirinktys yra 

išjungtos (numatyta) ir įjungtos. 

VIRŠUTINE PUSE Į APAČIĄ 

Jeigu kamerą sumontavote viršutine puse į apačią, jums gali tekti 

paversti failus redagavimo metu. Naudojant šį nustatymą po 

įrašymo nebereikia apversti vaizdo įrašų arba nuotraukų, kai 

kamera yra sumontuota viršutine puse į apačią. Numatytasis 

nustatymas yra į viršų. 

Nustatymas  Aprašymas 

Į viršų Kamera yra viršutine puse į viršų 

Į apačią Kamera yra apversta 

 

/ Nustatymų režimas 

GREITAS FIKSAVIMAS (QUIKCAPTURE) 

Naudodami Greito fiksavimo funkciją galite greitai įjungti kamerą 

ir filmuoti arba fotografuoti Foto filmą. Šio nustatymo pasirinktys: 

įjungta ir išjungta (numatytasis nustatymas). 

Filmavimas su Greito fiksavimo funkcija: 
Kai kamera yra išjungta, paspauskite ir atleiskite Užrakto/ 

Pasirinkimo mygtuką [  ]. Kamera automatiškai įsijungia ir 

pradeda filmuoti. 
Foto filmo fotografavimas su Greito fiksavimo funkcija: 
Kai kamera yra išjungta, paspauskite ir palaikykite nuspaudę 

Užrakto / Pasirinkimo mygtuką, [  ]. Kamera automatiškai 

įsijungia ir pradeda fotografuoti Foto filmo nuotraukas. 

Stabdyti įrašymą: 
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę Užrakto / Pasirinkimo 

mygtuką, [  ], kad sustabdytumėte įrašymą ir išjungtumėte 

kamerą. 
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/ Nustatymų režimas 

NTSC/PAL 

Vaizdo formato nustatymu pasirenkamas įrašo ir atkūrimo kadrų 

dažnis, kai vaizdo įrašą peržiūrite per TV/HDTV. 

Nustatymas  Aprašymas 

NTSC (numatytasis) Vaizdo peržiūrėjimui Šiaurės Amerikoje. 

PAL Vaizdo peržiūrėjimui per PAL TV/HDTV (dauguma televizijų ne 

Šiaurės Amerikoje). 

LED LEMPUTĖS 
Šis nustatymas nurodo, kuri iš kameros būsenos lempučių turi 

šviesti. Šio nustatymo pasirinktys: 2 (priekyje ir gale), abi 

įjungtos, abi išjungtos, priekinė įjungta arba galinė įjungta. 

Numatytasis nustatymas yra abi įjungtos. 

PYPSĖJIMAI 

Galite nustatyti garso indikatorių garsumą: 100% (numatytasis 

nustatymas), 70% arba išjungta. 

/ Nustatymų režimas 

DATA/LAIKAS 

Kameros data ir laikas yra automatiškai nustatomi, kai 

prijungiate kamerą prie GoPro App arba GoPro programinės 

įrangos. Šis nustatymas leidžia, prireikus, nustatyti datą ir laiką. 
 

IŠTRINTI 

Šiuo nustatymu galite ištrinti paskutinį failą arba visus failus ir 
formatuoti atminties kortelę. LED lemputės mirksi tol, kol 
operacija bus užbaigta. 

PASTABA: Jeigu pasirenkate Visi/Formatuoti, atminties kortelė 
formatuojama, ištrinant visus atminties kortelėje esančius vaizdo 
įrašų ir nuotraukų failus. 
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/ Minimalūs sistemos reikalavimai 

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, atkuriant turinį 

kompiuteryje, apsilankykite gopro.com/getstarted ir atsisiųskite 

naujausią GoPro programinę įrangą. Įsitikinkite, kad Mac® arba 

Windows® atitinka šiuos minimalius sistemos reikalavimus: 

 Windows Mac 

OS Windows 7, 8.x 
OS X

®
 10.8 arba vėlesnė 

versija 

CPU 
Intel

®
 Core 2 Duo

™
 (Intel 

Quad Core
™

 i7 arba geresnė 
versija, rekomenduojama) 

Intel
®
 Dual Core

™
 (Intel 

Quad Core i7 arba geresnė 
versija, rekomenduojama) 

Grafikos 
plokštė 

Kortelė, kuri palaiko 
OpenGL 1.2 arba vėlesnė 

Kortelė, pridedama prie Intel 
Dual Core Macs arba geresnė 

Ekrano 
raiška 

1280 x 800 1280 x 768 

RAM 
2GB (rekomenduojama 4GB 

arba daugiau) 
4GB 

Kietasis 
diskas 

5400 RPM vidinis diskas 

(rekomenduojama 7200 RPM 
diskas arba SSD). Jeigu 
naudojamas išorinis, 

naudokite USB 3.0 arba 
eSATA 

5400 RPM vidinis diskas 

(rekomenduojama 7200 
RPM diskas arba SSD). 
Jeigu naudojamas išorinis, 

naudokite Thunderbold, 
FireWire arba USB 3.0 

/ Failų perkėlimas į kompiuterį 

Norėdami atkurti vaizdo įrašus ir nuotraukas savo kompiuteryje, 

pirmiausia turite perkelti šiuos failus į kompiuterį. 
FAILŲ PERKĖLIMAS Į KOMPIUTERĮ: 
1. Iš gopro.com/getstarted atsisiųskite ir įdiekite naujausią 

GoPro programinę įrangą. 
2. Prijunkite kamerą prie kompiuterio, naudodami pridedamą 

USB kabelį. 

3. Įjunkite kamerą. 

4. Kopijuokite failus į kompiuterį arba išorinį kietąjį diską. 

5. Norėdami atkurti failus, naudokite GoPro programinę įrangą. 

PRO PATARIMAS: Failus į kompiuterį taip pat galite perkelti 

naudodami kortelių skaitytuvą (parduodama atskirai). Prijunkite 

kortelių skaitytuvą prie kompiuterio ir į jį įdėkite microSD kortelę. 

Tada failus galite perkelti į kompiuterį arba iš kortelės ištrinti 

pasirinktus failus. 
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/ Baterija 

HERO kamera, baterija ir korpusas sudaro vieną įrenginį. 

Kamera yra neišimama iš korpuso, o baterija neišimama iš 

kameros. 
Baterijos piktograma kameros būsenos ekrane mirksi, kai 

baterijos įkrova yra mažesnė nei 10%. Jeigu įrašymo metu 

baterija išsenka iki 0%, kamera išsaugo failą ir išsijungia. 
ILGESNIO BATERIJOS EKSPLOATAVIMO LAIKO 
UŽTIKRINIMAS 
Itin žemos temperatūros sąlygos trumpina baterijos 

eksploatavimo laiką. Norint užtikrinti, kad baterija veiktų ilgiau, 

prieš naudojimą kamerą laikykite šiltoje vietoje. 

PRO PATARIMAS: Greito fiksavimo funkcija padeda sutaupyti 

baterijos įkrovos. Daugiau informacijos rasite Greitas fiksavimas 

(29 psl.). 
ĮKROVIMO LAIKAS 
Baterija yra įkraunama iki 80% įkrovos daugmaž per vieną 

valandą, o iki 100% per dvi valandas, kai naudojamas GoPro 

USB suderinamas sieninis arba automobilinis įkroviklis. Su kai 

kuriais įkrovikliais kamera įkraunama lėčiau. 

/ Baterija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMEROS NAUDOJIMAS ĮKROVIMO METU 
Įkraunant kameros bateriją, galima filmuoti ir fotografuoti. 

Įrašydami vaizdą arba fotografuodami prijunkite kamerą prie 

įkroviklio, naudodami pridedamą USB kabelį. Tinkamas 

veikimas, naudojant ne „GoPro“ įkroviklius, nėra garantuojamas. 

HERO kameros įkrovimo metu naudoti negalima, jeigu ji yra 

įkraunama, naudojant kompiuterį. 

PASTABA: Naudokite tik 5V 1A galingumo įkroviklius. Jeigu 

nežinote įkroviklio įtampos ir srovės duomenų, naudokite USB 

kabelį, kad įkrautumėte kamerą, prijungę ją prie kompiuterio. 
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/ Baterija 

BATERIJOS SAUGOJIMAS IR NAUDOJIMAS 
Kamerą sudaro jautrūs komponentai, įskaitant bateriją. Venkite 

naudoti kamerą, esant labai šaltoms arba karštoms aplinkos 

sąlygoms. Žemos arba aukštos temperatūros sąlygos gali 

laikinai sutrumpinti baterijos eksploatavimo laiką arba kamera 

gali pradėti netinkamai veikti. Naudodami kamerą venkite didelių 

temperatūros arba drėgmės pokyčių, nes gali kauptis 

kondensato tiek ant kameros tiek ir jos viduje. 

Kameros korpusas apsaugo kamerą ir bateriją nuo vandens. 

Daugiau informacijos rasite Kameros korpusas (39 psl.). Neįjunkite 

kameros, kai ji yra šlapia. Jeigu kamera jau yra įjungta, nedelsiant 

išjunkite ją ir išimkite bateriją. Prieš naudodami kamerą, 

išdžiovinkite ją. Nedžiovinkite kameros arba baterijos, naudodami 

išorinį šilumos šaltinį, pvz., mikrobangų krosnelės arba plaukų 

džiovintuvo. Kameros arba baterijos gedimams, kuriuos sukelia 

sąlytis su skysčiais, garantija netaikoma. 

ĮSPĖJIMAS: Nemėtykite, neardykite, neatidarykite, netraiškykite, 
nelankstykite, nedeformuokite, nebadykite, nesmulkinkite, 
neveikite mikrobangomis, nedeginkite ir nedažykite kameros. 
Nekiškite pašalinių objektų į kameros baterijų skyrelį. 
Nenaudokite sugedusios kameros arba baterijos – pvz., jeigu ji 
įskilusi, pradurta arba pažeista vandens. Ardant arba badant 
bateriją gali kilti sprogimas arba gaisras. 

/ Svarbūs pranešimai 

MICROSD KORTELĖS PRANEŠIMAI 
NO SD  Nėra kortelės. Kamera rodo pranešimą, kad, norint 

filmuoti arba fotografuoti, reikia įdėti microSD, 
microSDHC arba microSDXC kortelę 
(parduodama atskirai). 

FORMAT SD Kortelė nėra formatuota arba netinkamai 

formatuota. Pasirinkite Taip, jeigu norite formatuoti 
kortelę, arbe Ne, jeigu norite pakeisti kortelę. 

FULL  Kortelė yra pilna. Ištrinkite failus arba pakeiskite 
kortelę. 

SD ERR Kamera negali nuskaityti kortelės formatavimo. 
Formatuokite kortelę iš naujo. 

PRO PATARIMAS: Reguliariai formatuokite microSD kortelę, 

siekiant užtikrinti, kad kortelė išliktų rinkamos būklės. 
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/ Svarbūs pranešimai 

FAILO TAISYMO PIKTOGRAMA 

Jeigu kameros ekrane rodoma Failo taisymo 

piktograma, tai reiškia, kad įrašymo metu paskutinis 

vaizdo įrašo failas buvo iškraipytas. Paspauskite bet 

kurį mygtuką, kad ištaisytumėte failą. 

TEMPERATŪROS PIKTOGRAMA 

Temperatūros Piktograma pasirodo kameros būsenos 

ekrane, kai kamera pernelyg daug įkaista ir jai reikia 

atvėsti. Prieš naudodami tiesiog leiskite jai atvėsti. 

Kamera buvo sukurta taip, kad nurodytų pernelyg 

karštas sąlygas ir į jas atitinkamai reaguotų. 

/ Kameros korpusas 

HERO kamera pristatoma su dviejų tipų galinėmis durelėmis: 

Standartinėmis (atsparios vandeniui) ir Skeleton (neatsparios 

vandeniui). 

Standartinės galinės korpuso durelės yra 

atsparios vandeniui iki 131’ (40m). Naudokite 

šias dureles, kai reikia apsaugoti kamerą nuo 

vandens, purvo, smėlio ir kitų aplinkos 

veiksnių. 

Skeleton galinės durelės (neatsparios 

vandeniui) suteikia geresnę garso kokybę, 

nes per jas kameros mikrofoną pasiekia 

daugiau garsų. Jos slopina vėjo sukeliamą 

triukšmą, esant iki 100 m/h greičiui, kai 

kamera sumontuota ant šalmo, motociklo, 

dviračio ar kitų greitai važiuojančių transporto 

priemonių. Naudokite šias dureles tik tada, kai 

nėra rizikos, kad į vidų pateks smėlio, 

dulkių/purvo ir vandens. Šias dureles taip pat 

rekomenduojama naudoti automobilio viduje 

PRO PATARIMAS: Naudokite Rain-X arba panašų nuo lašų 

formavimosi apsaugantį skystį, norėdami, kad ant korpuso lęšio 

nesiformuotų vandens lašų, lyjant lietui arba naudojant vandenyje. 
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/ Kameros korpusas 

GALINIŲ DURELIŲ KEITIMAS 
HERO kameros korpuso dureles galite keisti, kad pritaikytumėte 

kamerą veiklai ir filmavimo/fotografavimo sąlygoms. 
Pastaba: HERO negalima išimti iš korpuso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

/ Kameros korpusas 

KAMEROS APSAUGOJIMAS NUO VANDENS DAROMOS 
ŽALOS 
Kameros korpuso guminiai tarpikliai apsaugo HERO 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 GoPro 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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/ Laikiklių naudojimas 

KAMEROS TVIRTINIMAS PRIE LAIKIKLIŲ 
Norėdami pritvirtinti HERO kamerą prie laikiklio, jums reikės 

tvirtinimo sagties, varžto su sparneliais arba kitos techninės 

įrangos, atsižvelgiant į laikiklį, ant kurio norite montuoti. Daugiau 

informacijos apie laikiklius rasite internete, adresu: 

gopro.com/support. 

 
 

Tvirtinimo sagtis Varžtas Korpusas Visas blokas 

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. 

 
Plokščias lipnus laikiklis Lenktas lipnus laikiklis 

/ Laikiklių naudojimas 

TVIRTINIMO NURODYMAI 
Tvirtindami laikiklius, laikykitės šių nurodymų: 
• Lipnius laikiklius pritvirtinkite likus mažiausiai 24 valandoms iki 

naudojimo. Palaukite 72 val., kad tinkamai priliptų. 
• Lipnūs laikikliai turi būti tvirtinami ant lygių paviršių. Prie akyto 

arba gruoblėto paviršiaus laikikliai netinkamai prilips. Tvirtinant 

laikiklį prie paviršiaus, tvirtai jį prispauskite ir užtikrinkite, kad 

visas lipdukas tinkamai priliptų. 

• 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. 

Daugiau informacijos apie laikiklius rasite gopro.com/support. 

ĮSPĖJIMAS: Jeigu naudojate kamerą su GoPro laikikliu arba 
dirželiu, visada pasirinkite tokį šalmą, kuris atitinka taikomus 
saugos standartus. Pasirinkite sportui arba veiklai tinkantį šalmą ir 
užtikrinkite, kad jis būtų tinkamo dydžio. Patikrinkite šalmą ir 
įsitikinkite, ar jis yra geros būklės, ir laikykitės šalmo gamintojo 
pateiktų saugaus naudojimo instrukcijų. Bet koks stipriai 
apgadintas šalmas turi būti pakeistas. Joks šalmas negali 
apsaugoti nuo susižalojimo kiekvieno nelaimingo atsitikimo metu. 
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/ Laikiklių naudojimas 

FIKSAVIMO KAIŠTIS 
Jeigu naudojate HERO ekstremaliam sportui, tokiam kaip 
banglenčių sportas arba slidinėjimas, 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 
 
 
 
 
 
 
 
Norėdami pritvirtinti fiksavimo kaištį:  
1. Užkabinkite žiedą ant varžto. Žiedas veikia kaip pasaitėlis, 

kuris neleidžia fiksavimo kaiščiui atsileisti ir pasimesti. 
2. Užmaukite tvirtinimo sagtį ant laikiklio, kad ji užsifiksuotų. 
3. Paspauskite kištuko U formos dalį į U formos vietą tvirtinimo 

sagtyje. 
ĮSPĖJIMAS: Siekiant išvengti susižalojimo nelaimingo atsitikimo 
metu, nenaudokite fiksavimo kaiščio arba pasaitėlio, kai laikiklį 
naudojate ant šalmo arba kitų asmeninės apsaugos priemonių. 

/ Dažniausiai užduodami klausimai 

MANO GOPRO NEĮSIJUNGIA 
Įsitikinkite, kad GoPro yra įkrauta. Norėdami įkrauti kamerą, 
naudodami pridedamą USB kabelį prijunkite prie kompiuterio. 
Taip pat galite naudoti GoPro įkroviklį arba automobilinį įkroviklį. 
MANO GOPRO NEREAGUOJA Į MYGTUKŲ PASPAUDIMUS 

Norėdami iš naujo paleisti kamerą paspauskite ir 8 sekundes 
laikykite nuspaudę Maitinimo/Režimo mygtuką [  ]. Kai iš naujo 
paleidžiama tokiu būdu, išsaugomas visas turinys ir nustatymai ir 
kamera išsijungia. 

ATKURIAMAS VAIZDAS STRINGA 
Stringantis atkuriamas vaizdas, paprastai nėra failo problema. 
Jeigu filmuota medžiaga neatitinka bent vieno iš šių reikalavimų, 
greičiausiai tai ir bus vaizdo strigimo priežastimi: 
• Naudojamas nesuderinamas vaizdo grotuvas. Ne visi vaizdo 

grotuvai palaiko H.264 kodeką. Norėdami pasiekti geriausių 
rezultatų, naudokite naujausią GoPro programinę įrangą, kurią 
nemokamai galite atsisiųsti iš gopro.com/getstarted. 

• Kompiuteris neatitinka minimalių HD kokybės vaizdo atkūrimui 
keliamų reikalavimų. Kuo didesnė vaizdo įrašo raiška ir kadrų 
dažnis, tuo daugiau kompiuterio resursų reikia vaizdo atkūrimui. 
Įsitikinkite, kad kompiuteris atitinka minimalius reikalavimus, 
nurodytus skyriuje Minimalūs sistemos reikalavimai (32 psl.). 

• Jeigu vaizdą atkuriate naudodami USB kabelį, failą perkelkite į 
kompiuterį. Jeigu kompiuteris neatitinka minimalių reikalavimų, 
užtikrinkite, kad jame būtų išjungtos visos kitos programos. 
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/ Pagalba klientui 

GoPro siekia užtikrinti geriausią įmanomą klientų 
aptarnavimą. Pagalbos GoPro klientams ieškokite 
gopro.com/support. 

/ Prekių ženklai 

GoPro, HERO, GoPro logotipas, the GoPro Be a Hero logotipas, 

BacPac, Protune, SuperView, ir Wear It. Mount It. Love It. yra 

GoPro, Inc. prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir 

tarptautiniu mastu. Kiti pavadinimai ir prekių ženklai yra jų 

atitinkamų savininkų nuosavybė. 

/ Teisinė informacija 

Norėdami peržiūrėti visą šalių sertifikatų sąrašą, žiūrėkite prie jūsų 

kameros pridedamą svarbios produkto + saugos informacijos 

vadovą. 
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