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HERO7 White'ınızla Tanışın HERO7 White'ınızla Tanışın
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GoPro'nuzla birlikte verilen aksesuarları nasıl kullanacağınızı öğrenin. 
Bkz. GoPro’nuzu Monte Etme (sayfa 56).
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1. Deklanşör Düğmesi 

2. Durum Işığı

3. Mikrofon

4. Kapak

5. Mandal Açma Düğmesi

6. microSD Kart Yuvası

7. USB-C Bağlantı Noktası 

8. Dokunmatik Ekran 

9. Hoparlör

10. Mod Düğmesi  
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MİCROSD KARTLAR 
Videolarınızı ve fotoğraflarınızı kaydedebilmeniz için bir microSD kart 
gerekir (Ayrı satılır). Şu gereksinimleri karşılayan, markalı bir kart kullanın:

• microSD, microSDHC veya microSDXC

• Class 10 veya UHS-I sınıfı

• Maksimum 128 GB kapasiteli

Önerilen microSD kartların listesi için gopro.com/microsdcards adresini 
ziyaret edin.

Uyarı: SD kartınızı elinize almadan önce ellerinizin temiz ve kuru olduğundan 
emin olun. Kartınızın kabul edilebilir sıcaklık aralığını ve diğer önemli 
bilgileri görmek için üreticinin kılavuzuna bakın. 

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: SD kartınızı düzenli şekilde yeniden 
biçimlendirerek iyi durumda tutun. Bu işlem tüm ortam içeriklerinizi siler, 
bu yüzden önce ortam içeriklerinizi kaydedin. 

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > Reset (Sıfırla) > Format SD Card (SD Kartı 
Biçimlendir) öğesine dokunun.

Videolarınızı ve fotoğraflarınızı nasıl kaydedeceğinizi öğrenmek için bkz. 
Ortam İçeriklerinizi Aktarma (sayfa 42).

Kameranızı Kurma Kameranızı Kurma

MICROSD KARTINIZI TAKMA

1. Yan kapaktaki Mandal Açma düğmesini basılı tutun, ardından kapağı 
kaydırarak açın. 

2. Kameranız kapalıyken SD kartı, etiketli taraf USB bağlantı noktasına 
bakacak biçimde kart yuvasına yerleştirin. 

Kartı, tırnağınızla yuvanın içine doğru bastırarak çıkarabilirsiniz. 

https://gopro.com/help/articles/block/microSD-Card-Considerations


8 9

BATARYAYI ŞARJ ETME 
HERO7 White'ınız yerleşik bataryaya sahiptir. Maceranıza başlamadan önce 
bataryanın tamamen şarj edildiğinden emin olun. 

1. Yan kapaktaki Mandal Açma düğmesini basılı tutun, ardından kapağı 
kaydırarak açın.  

2. Birlikte verilen USB-C kablosunu kullanarak kameranızı bilgisayara 
veya başka bir USB şarj cihazına bağlayın.  

Bataryanın tamamen şarj olması yaklaşık 2 saat sürer. Şarj işlemi 
tamamlandığında kameranın durum ışıkları söner. Bkz. Batarya Bilgileri 
(sayfa 65).

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: En hızlı şarj için GoPro Hızlı Şarj Cihazını 
kullanın (ayrı satılır).

Kameranızı Kurma Kameranızı Kurma

KAMERANIZIN YAZILIMINI GÜNCELLEME 
En son özelliklere sahip olmak ve GoPro'nuzdan en iyi performansı almak 
için kameranızın en güncel yazılımı kullandığından emin olun. 

GoPro App ile Güncelleme

1. Uygulamayı Apple App Store veya Google Play'den indirin.

2. Kameranızı mobil cihazınıza bağlamak için uygulama ekranındaki 
talimatları izleyin. Yeni bir kamera yazılımı varsa uygulama, bu yazılımı 
nasıl yükleyeceğinizi açıklayacaktır. 

Quik Masaüstü Uygulaması ile Güncelleme

1. Uygulamayı gopro.com/apps adresinden indirin.

2. Birlikte verilen USB-C kablosunu kullanarak kameranızı bilgisayarınıza 
bağlayın. Yeni bir kamera yazılımı varsa uygulama, bu yazılımı nasıl 
yükleyeceğinizi açıklayacaktır. 

Manuel Güncelleme

1. gopro.com/update adresini ziyaret edin.

2. Kamera listesinden HERO7 White'ı seçin. 

3. Update your camera manually (Kameranızı manuel olarak güncelleyin) 
öğesini seçin ve talimatları izleyin.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Kullandığınız yazılım sürümünü 
öğrenmek mi istiyorsunuz? Şu adımları izleyin. 

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > About (Hakkında) > Camera Info (Kamera Bilgileri) 
öğesine dokunun.

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/update
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AÇMA 
HERO7 White'ınızı açmak için Mod düğmesine basın.

KAPATMA 
Kapatmak için Mod düğmesini basılı tutun.

3 sn.

UYARI: GoPro'nuzu, ilgili bağlantı parçalarını ve aksesuarları 
kullanırken dikkatli olun. Kendinizi ve başkalarını yaralamamak 
için her zaman çevrenize dikkat edin. 

Belirli bölgelerde kayıt yapmayı yasaklama ihtimali olan 
tüm gizlilik yasaları da dahil olmak üzere tüm yerel yasalara 
mutlaka uyun.

ÇEKİM MODLARI 
GoPro'nuzun üç ana çekim modu vardır: Video, Fotoğraf ve Time Lapse 
Video (Hızlandırılmış Çekim Video). 

VIDEO

İstediğiniz modu seçmek için modları sola veya sağa kaydırarak değiştirin.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: GoPro'nuz su geçirmez olsa da 
dokunmatik ekran su altında çalışmaz. Modlar arasında geçiş yapmak için 
kamera açıkken Mod düğmesine  basabilirsiniz. 

GoPro'nuzu Yakından Tanıyın GoPro'nuzu Yakından Tanıyın 
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GoPro'nuzu Yakından Tanıyın GoPro'nuzu Yakından Tanıyın 

KAMERA YÖNÜ 
GoPro'nuz yatay ve dikey çekim arasında kolaylıkla geçiş yapabilir. Ayrıca 
baş aşağı monte edilmiş olsa bile videoları ve fotoğrafları doğru taraf 
yukarı bakacak şekilde çeker. Dokunmatik ekran menüsü bu duruma 
otomatik olarak uyum sağlar ve ortam içeriğiniz doğru taraf yukarı bakacak 
şekilde oynatılır.

Deklanşör düğmesine  bastığınızda yön kilitlenir. Kameranız kayıt 
sırasında eğilirse (ör. hız treninde) çekim görüntünüz de kamerayla birlikte 
eğilir. Bu sayede her hareketi yakalayabilirsiniz.

Yatay Yön Kilidi 
Bu özellik kameranızı yatay yönde kilitler. Kameranızı dikey yöne 
çevirdiğiniz zaman ekrandaki kamera menüsü değişmez. 

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > Touch Screen (Dokunmatik Ekran) > 
Landscape Lock (Yatay Yön Kilidi) öğesine dokunun. 

Uyarı: Yatay Yön Kilidi açıkken dikey yönde çekilen videolar ve fotoğraflar 
yana yatık oynatılır.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Yatay Yön Kilidini, yanlışlıkla dikey yönde 
video başlatmayı önlemek için kullanın. Bu özellik vücut ve elle kullanım 
bağlantılarını kullanırken idealdir.

ÇEKİM EKRANI 
Bu ekran, kameranızın çekim ayarlarına tam erişim imkanı sunar ve 
GoPro'nuz hakkında bilgi sağlar. Gösterilen ayarlar, moda göre değişir. 

1H:36 100% 100%

1. Kamera Modu

2. Kalan Kayıt Süresi/Fotoğraf

3. Batarya Durumu

4. Çekim Seçenekleri

1

2

4

3
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GoPro'nuzu Yakından Tanıyın 

DOKUNMATİK EKRANI KULLANMA

Dokunma 
Bir öğeyi seçer; bir ayarı açar veya kapatır.

Sola veya Sağa Kaydırma
Video, Fotoğraf ve Hızlandırılmış Çekim modları arasında 
geçiş yapar.

Ekranın Kenarından Aşağı Kaydırma
Kameranız yatay yöndeyken Kontrol Panelini açar.

Ekranın Kenarından Yukarı Kaydırma
Videolarınızı ve fotoğraflarınızı Ortam Galerisinde 
görüntülemenizi sağlar. 

Basılı Tutma
Pozlama Kontrolünü açar ve ayarlar.

HERO7 White, iki standart çözünürlükte HD video çekimi olanağı sunar: 
1440p ve 1080p.

• 1440p: Sahneyi kadraja olabildiğince sığdırmak için maksimum değerde 
çerçeve yüksekliğini kullanır. Selfie’ler ve POV çekimleri için idealdir. 
Çekim görüntüsünü TV’nizde oynatırken ekranın iki yanında siyah 
çubuklar görünür.

• 1080p: TV’nizde tam ekran oynatma deneyimi sunmak için çerçevenin üst 
ve alt kısımlarını biraz kırpar.

VARSAYILAN VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME 
GoPro’nuz varsayılan olarak 1440p çözünürlükte kayıt yapar ancak çözünürlük 
kolayca 1080p olarak değiştirilebilir. 

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > Defaults (Varsayılanlar) > Video Resolution 
(Video Çözünürlüğü) öğesine dokunun.

VİDEO KAYDETME

1.  ekranına geçmek için ekranı sola veya sağa kaydırın. 

1H:36 100% 100%

2. Kaydı başlatmak için Deklanşör düğmesine  basın. 

3. Kaydı durdurmak için tekrar Deklanşör düğmesine  basın.

Video Kaydetme
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Video Kaydetme

Uyarı: Ekran, güç tasarrufu yapmak için 1 dakikalık kaydın arkasından 
uykuya geçer. Açmak için ekrana dokunun. Ekran 10 saniyeliğine 
uyandıktan sonra tekrar uykuya geçer.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Sesli komutları kullanarak da video 
kaydedebilirsiniz. Bkz. GoPro’nuzu Sesinizle Kontrol Etme (sayfa 33).

KISA KLİPLER KAYDETME 
HERO7 White ile hızlı ve kolay bir şekilde telefonunuza kaydedip sosyal 
medyada paylaşabileceğiniz kısa video klipler çekebilirsiniz. Kısa klipler, 
GoPro app ile QuikStory'ler oluşturmak için de idealdir. 

1. Video ekranından  öğesine dokunun. 

1H:36 100% 100%

Video Kaydetme

2. Kaydı başlatmak için Deklanşör düğmesine  basın. Klibinizde 
ne kadar süre kaldığını göstermek için ekranınızda bir çerçeve 
dönmeye başlar. 

Klibin sonunda kameranız kaydı otomatik olarak durdurur. 
Klip tamamlanmadan Deklanşör düğmesine  basarak da 
kaydı durdurabilirsiniz. 

KLİP UZUNLUĞUNU DEĞİŞTİRME 
Varsayılan klip uzunluğu 15 saniyedir fakat uzunluğu 30 saniyelik klipler 
kaydedecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. 

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > Defaults (Varsayılanlar) > Clip Length (Klip 
Uzunluğu) öğesine dokunun.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Klipler normal hızda veya Ağır Çekim 
modunda çekilebilir.
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Video Kaydetme

AĞIR ÇEKİM KAYIT YAPMA 
HERO7 White ile saniyede 60 kare (fps) hızda aksiyon çekimi yapıp 
çekiminizi 2 kat ağır çekim hızında oynatabilirsiniz. 

1. Video ekranından  öğesine dokunun.

1H:36 100% 100%

2. Kaydı başlatmak için Deklanşör düğmesine  basın. 

3. Kaydı durdurmak için tekrar Deklanşör düğmesine  basın.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Ağır Çekim modunda kaydettiğiniz 
videoları 2 kat ağır çekim hızında veya normal hızda oynatabilirsiniz. 
Bkz. Ortam İçeriklerinizi Oynatma (sayfa 37).

Video Kaydetme

DOKUNMATİK YAKINLAŞTIRMAYI KULLANMA 
Dokunmatik Yakınlaştırma, aksiyonu daha yakından yakalamanıza 
yardımcı olur. 

1. Video ekranından  öğesine dokunun. 

1H:36 100% 100%

2. Görüntüyü ne kadar yakınlaştırmak istediğinizi seçmek için kaydırıcıyı 
kullanın. Yakınlaştırma seviyesini kayıt yaparken de ayarlayabilirsiniz. 

3. Çıkmak için herhangi bir yere dokunun. Yakınlaştırma seviyesi yeniden 
ayarlanana, çekim modu değiştirilene veya kameranız kapatılana kadar 
kilitli kalır. 
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VİDEO SABİTLEME 
GoPro'nuz, elde kullanılırken veya ekipmanınıza takılıyken kamera 
titremesini ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için çekim görüntünüzü 
otomatik olarak sabitler. Bu özellik bisiklet, kaykay, kayak ve diğer aksiyon 
sporlarını yaparken kusursuz çekim görüntüleri elde etmek için idealdir. 

QUIKCAPTURE İLE VİDEO KAYDETME 
QuikCapture, GoPro'nuzu açıp kaydı başlatmanın en hızlı ve kolay yoludur. 
Tek yapmanız gereken, bir düğmeye basmaktır. 

1. Kameranız kapalıyken Deklanşör düğmesine  basın. 

2. Kaydı durdurup kameranızı kapatmak için tekrar Deklanşör 
düğmesine  basın. 

QUIKCAPTURE'I KAPATMA 
QuikCapture varsayılan olarak açıktır fakat kapatılabilir.

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2.  öğesine dokunun.

Uyarı: Kameranız 12 saatten uzun süredir kapalıysa açılıp kaydı başlatması 
biraz daha uzun sürer. Kaydı bitirdiğiniz zaman kameranız hazır durumda 
bekler ve QuikCapture'ı sonraki 12 saat içinde kullandığınızda hemen açılır. 

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: QuikCapture, kamerayı yalnızca kayıt 
yaparken açtığından batarya ömrünü en üst düzeye çıkarmak için harika 
bir yoldur.

Video Kaydetme

Uyarı: Dokunmatik Yakınlaştırma işlevini etkinleştirdiğinizde, HERO7 White 
Ağır Çekim modunu otomatik olarak kapatır. 

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Videonuzun kenarlarındaki balık gözü 
görünümünü ortadan kaldırmak için görüntüyü yakınlaştırabilirsiniz. 

Video Kaydetme
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HILIGHT ETİKET EKLEME 
Videolarınızın en beğendiğiniz anlarını, kayıt veya oynatma sırasında Mod 
düğmesine  basarak işaretleyin. Çekim görüntülerinizi izlerken, video 
oluştururken veya belirli bir çekimi ararken o anları bulmayı kolaylaştıran 
bir HiLight Etiket eklenir. 

Uyarı: QuikStories video oluştururken HiLight Etiketleri arar. Bu, favori 
anlarınızın öykülerinize dahil edilmesine yardımcı olur.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: HiLight Etiketleri GoPro app'i kullanarak 
veya Sesli Kontrol açıkken "GoPro HiLight" diyerek de ekleyebilirsiniz. 

Video Kaydetme

HERO7 White, geniş görüş alanına (FOV) sahip 10 MP fotoğraflar çeker. 
Geniş FOV, sahneyi kadraja olabildiğince sığdırmanıza yardımcı olur. 

TEK FOTOĞRAF ÇEKME

1.   ekranına geçmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

999+ 100% 100%

2. Fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesine  basın.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Kadrajın kenarlarındaki balık gözü 
görünümünü ortadan kaldırmak istiyorsanız GoPro app'i kullanarak 
fotoğraflarınızı kırpabilirsiniz. 

Fotoğraf Çekme
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Fotoğraf Çekme

SÜREKLİ FOTOĞRAF ÇEKME 
Saniyede 4 kare hızda fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesini  basılı 
tutun. Çekimi durdurmak için düğmeyi bırakın. 

BURST FOTOĞRAF ÇEKME 
Burst işlevi 1 saniyede 15 fotoğraf çeker. Hızlı aksiyon sahnelerini 
yakalamak için idealdir. 

1. Fotoğraf ekranından   öğesine dokunun.

999+ 100% 100%

2. Burst çekmek için Deklanşör düğmesine  basın.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Burst fotoğraflarınızı Ortam Galerisinde 
kontrol edin ve yalnızca en iyi çekimleri saklayın. Bu sayede SD kartınızda 
yer açılır. Bkz. Ortam İçeriklerinizi Oynatma (sayfa 37).

FOTOĞRAF ZAMANLAYICISINI AYARLAMA 
Selfie'ler, grup çekimleri ve daha fazlası için Zamanlayıcıyı kullanın.

1. Fotoğraf ekranından  öğesine dokunun.

999+ 100% 100%

2. 3 saniye (selfie'ler için idealdir) veya 10 saniyeyi (grup çekimleri için 
idealdir) seçin. 

10s

3s

Fotoğraf Çekme
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3. Deklanşör düğmesine  basın. Kameranız geri sayımı başlatır. Ayrıca bip 
sesi çıkarır ve ön durum ışığı yanıp söner. Fotoğraf çekilmeden önce geri 
sayım ilerlerken her ikisi de hızlanır.

3

Uyarı: Fotoğraf Zamanlayıcısı, fotoğraf çekildikten sonra dokunarak 
kapatılana kadar açık kalır.

Fotoğraf Çekme

DOKUNMATİK YAKINLAŞTIRMAYI KULLANMA
Dokunmatik Yakınlaştırma, aksiyonu daha yakından yakalamanıza 
yardımcı olur.

1. Fotoğraf ekranından  öğesine dokunun.

999+ 100% 100%

2. Görüntüyü ne kadar yakınlaştırmak istediğinizi seçmek için 
kaydırıcıyı kullanın. 

3. Çıkmak için herhangi bir yere dokunun. Yakınlaştırma seviyesi yeniden 
ayarlanana, çekim modu değiştirilene veya kameranız kapatılana kadar 
kilitli kalır. 

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Çekiminizi Burst, Fotoğraf Zamanlayıcısı 
ve Dokunmatik Yakınlaştırma işlevlerinin istediğiniz kombinasyonunu 
kullanarak ayarlayabilirsiniz. 

Fotoğraf Çekme
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Hızlandırılmış Çekimli Video, her 0,5 saniyede bir kare yakalayarak 
aksiyonu hızlandırır. Video normal hızda oynatıldığında her şey normalden 
15 kat hızlı hareket eder. 

HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİMLİ VİDEO ÇEKME

1.  ekranına geçmek için ekranı sola kaydırın. 

2H:11 100% 100%

2. Kaydı başlatmak için Deklanşör düğmesine  basın. 

3. Kaydı durdurmak için tekrar Deklanşör düğmesine  basın.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Hızlandırılmış Çekimli Video, her şeyi 
15 kat hızlandırdığı için 5 dakikalık kayıtla 20 saniyelik video oluşturur.

Hızlandırılmış Çekim Yapma Hızlandırılmış Çekim Yapma

DOKUNMATİK YAKINLAŞTIRMAYI KULLANMA 
Dokunmatik Yakınlaştırma, aksiyonu daha yakından yakalamanıza 
yardımcı olur.

1. Hızlandırılmış Çekim ekranından  öğesine dokunun. 

2H:11 100% 100%

2. Görüntüyü ne kadar yakınlaştırmak istediğinizi seçmek için 
kaydırıcıyı kullanın.

3. Çıkmak için herhangi bir yere dokunun. Yakınlaştırma seviyesi yeniden 
ayarlanana, çekim modu değiştirilene veya kameranız kapatılana kadar 
kilitli kalır. 
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HERO7 White, çekiminiz için pozlama seviyesini seçmek amacıyla tüm 
sahneyi tarar. Pozlama Kontrolü, pozlamayı ayarlamak için çekimin yalnızca 
bir bölümünün kullanılmasına karar vermenizi sağlar. 

Çekim önizlemesini dokunmatik ekranınızda kontrol edin. Çok koyu veya 
çok aydınlık bölümler varsa Pozlama Kontrolü işlevini kullanmayı deneyin. 

OTOMATİK POZLAMAYI KULLANARAK POZLAMA 
KONTROLÜNÜ AYARLAMA 
Bu seçenek sayesinde kamera, pozlamayı otomatik olarak seçtiğiniz alana 
göre ayarlar.

Kameranızın araç panelinize takılı olduğunu düşünün. Pozlamayı 
panele göre değil, aracın dışındaki sahneye göre ayarlamak istersiniz. 
Bu, çekimlerinizin aşırı pozlanmasını (çok parlak olmasını) önlemeye 
yardımcı olur.

1. Ortalarında nokta bulunan braketler ekranın merkezinde görünene 
kadar dokunmatik ekrana basın. Buna Spot Ölçer denir. Pozlamayı 
çekimin merkezine göre ayarlar. 

2. Pozlamayı çekimin başka bir alanını kullanarak ayarlamak istiyorsanız 
braketleri merkezden sürükleyerek uzaklaştırın. (Braketleri sürüklemek 
yerine o alana dokunabilirsiniz.) 

3. Pozlamanın iyi görünüp görünmediğini ekrandan kontrol edin. Sağ alt 
köşedeki  öğesine dokunun. 

AUTO EXPOSURE

Pozlama Kontrolü

KİLİTLİ POZLAMAYI KULLANARAK POZLAMA 
KONTROLÜNÜ AYARLAMA 
Bu seçenek sayesinde kameranız pozlamayı kilitler ve siz iptal edene kadar 
kilitli tutar. 

Güneşli bir günde snowboard yapıyorsanız pozlamayı, çektiğiniz kişinin 
ceketine kilitlemeyi deneyebilirsiniz. Bu, çekimlerinizin parlak kara kıyasla 
yetersiz pozlanmasını (çok koyu olmasını) önlemeye yardımcı olur.

1. Ortalarında nokta bulunan braketler ekranın merkezinde görünene 
kadar dokunmatik ekrana basın. Buna Spot Ölçer denir. Pozlamayı 
çekimin merkezine göre ayarlar. 

2. Pozlamayı çekimin başka bir alanını kullanarak ayarlamak istiyorsanız 
braketleri merkezden sürükleyerek uzaklaştırın. (Braketleri sürüklemek 
yerine o alana dokunabilirsiniz.)

3. Pozlamayı kilitlemek için braketlerin iç kısmına dokunun.

4. Pozlamanın iyi görünüp görünmediğini ekrandan kontrol edin. 
Kilitlemek için sağ alt köşedeki  öğesine dokunun.

LOCKED EXPOSURE

Pozlama Kontrolü
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Pozlama Kontrolünü Kapatma 
Pozlama Kontrolü, çekim modunu değiştirdiğinizde veya kameranızı 
yeniden başlattığınızda otomatik olarak kapanır. Ayrıca el ile de kapatılabilir. 

1. Ortada bir kare görünene kadar dokunmatik ekrana basın.

2. Sol alt köşedeki  öğesine dokunun.

Uyarı: Pozlama Kontrolü iptal edildikten sonra kameranız otomatik olarak 
tüm sahneyi kullanarak pozlama seviyesini ayarlamaya geri döner.

Pozlama Kontrolü

Sesli Kontrol, ellerinizi kullanmadan GoPro'nuzu kolayca kontrol 
etmenizi sağlar. Bu işlev gidonu, kayak sopalarını vs. tutarken 
kullanmak için idealdir. Tek yapmanız gereken, GoPro'nuza ne yapmasını 
istediğinizi söylemektir.

SESLİ KONTROLÜ AÇMA VE KAPATMA

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Sesli Kontrolü açmak veya kapatmak için  öğesine dokunun.

GoPro'nuzu Sesinizle Kontrol Etme
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SESLİ KOMUTLARIN LİSTESİ 
İşlem komutları ve Mod komutları olmak üzere iki tip sesli komut bulunur. 

İşlem Komutlarını Kullanma. 
Bu komutlar, hareket halindeyken modlar arasında geçiş yapmanızı sağlar. 
Bir video kaydettikten sonra modlar arasında el ile geçiş yapmadan fotoğraf 
çekmek için "GoPro take a photo" (GoPro fotoğraf çek) diyebilirsiniz.

İşlem Komutu Açıklama

GoPro start recording Video kaydetmeye başlar.

GoPro HiLight Kayıt sırasında videonuza HiLight 
Etiket ekler.

GoPro stop recording Video kaydetmeyi durdurur.

GoPro take a photo Tek fotoğraf çeker.

GoPro shoot burst Burst fotoğraf çeker.

GoPro start time lapse Hızlandırılmış çekimli video 
çekmeye başlar.

GoPro stop time lapse Hızlandırılmış çekimli video 
çekmeyi durdurur.

GoPro turn off Kameranızı kapatır. 

Uyarı: GoPro'nuzu sesinizle 
kapatabilirsiniz fakat açmak için Mod 
düğmesini  kullanmanız gerekir. 

GoPro'nuzu Sesinizle Kontrol Etme

Mod Komutlarını Kullanma 
Hareket halindeyken çekim modları arasında geçiş yapmak için bu 
komutları kullanın. Ardından çekim yapmak için "GoPro Capture" (GoPro 
Çek) deyin veya Deklanşör düğmesine basın. 

Mod Komutu Açıklama

GoPro Video mode Kameranızı Video moduna geçirir 
(kaydı başlatmaz).

GoPro Photo mode Kameranızı Fotoğraf moduna geçirir 
(fotoğraf çekmez).

GoPro Burst mode Kameranızı Burst moduna geçirir 
(burst fotoğraf çekmeye başlamaz).

GoPro Time Lapse mode Kameranızı Hızlandırılmış Çekimli Video 
moduna geçirir (kaydı başlatmaz).

GoPro Capture Seçtiğiniz modda video veya fotoğraf 
çekmeye başlar.

GoPro Stop Capture  Video ve Hızlandırılmış Çekimli Video 
modunda çekimi durdurur. Fotoğraf ve 
Burst modları kendi kendine durur. 

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Video veya hızlandırılmış 
çekim kaydediyorsanız yeni bir komut denemeden önce kaydı 
durdurmanız gerekir. 

GoPro'nuzu Sesinizle Kontrol Etme
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KOMUTLARIN TAM LİSTESİNİ KAMERANIZDA GÖRME

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > Voice Control (Sesli Kontrol) > Commands 
(Komutlar) öğesine dokunun.

SESLİ KONTROL DİLİNİZİ DEĞİŞTİRME

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > Voice Control (Sesli Kontrol) > Language (Dil) 
öğesine dokunun.

Uyarı: Sesli Kontrol rüzgardan, gürültüden ve kamerayla aranızdaki 
mesafeden etkilenebilir. En iyi performansı almak için kameranızı 
temiz tutun.

GoPro'nuzu Sesinizle Kontrol Etme

Çektiğiniz son videoyu, fotoğrafı veya burst fotoğrafı görmek için ekranı 
yukarı kaydırın. SD kartınızdaki diğer ortam içeriklerine geçiş yapmak için 
ekranı sola veya sağa kaydırın.   

00:00 / 00:00 00:00 / 00:00

Ortam Galerisi şu oynatma seçeneklerini içerir:

Oynatmayı duraklatma

Oynatmayı sürdürme

SD kartınızdaki tüm ortam içeriklerini görme

Dosyayı SD kartınızdan silme

Ağır çekim/normal hızda oynatma

Videolar, burst'ler ve hızlandırılmış çekimli fotoğraflarınız arasında 
tarama yapmak için kaydırıcı kullanın

HiLight Etiketini ekleme/kaldırma

Ortam İçeriklerinizi Oynatma
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Oynatma ses seviyesini ayarlama

Burst'te veya sürekli fotoğraf grubunda önceki ya da sonraki 
fotoğrafa gitme

Uyarı: Oynatma seçenekleri görüntülemekte olduğunuz ortam içeriğinin 
türüne göre değişir. 

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Bazı oynatma seçenekleri, kamerayı 
dikey yönde tutarken kullanılamaz. Bu ayarları kameranızı döndürmeden 
önce, kamera yatay yöndeyken yapın. 

Ortam İçeriklerinizi Oynatma

GALERİ GÖRÜNÜMÜNÜ KULLANMA 
Galeri görünümü, SD kartınızda kayıtlı olan tüm videolara ve fotoğraflara 
hızlı erişim sunar. 

1. Oynatma ekranından  öğesine dokunun. 

00:10   

MEDIA (34)

2. Ortam içerikleriniz arasında gezinmek için ekranı yukarı kaydırın. 

3. Bir videoyu veya fotoğrafı tam ekran görünümünde görmek için 
üzerine dokunun.

4. HiLight Etiket eklemek için  öğesine dokunun. 

5. Oynatma ekranına geri dönmek için  öğesine dokunun.

Uyarı: Galeri görünümü, kamerayı dikey yönde tutarken kullanılamaz. Ayrıca 
SD kartınızda ne kadar fazla içerik varsa yüklenmesi de o kadar uzun sürer. 

Ortam İçeriklerinizi Oynatma
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Birden Fazla Dosyayı Silme

1.  öğesine dokunun. 

2. Silmek istediğiniz tüm dosyalara dokunun. Bir dosyanın seçimini 
kaldırmak istiyorsanız dosyaya tekrar dokunun.

3. Seçilen dosyaları silmek için  öğesine dokunun.

VİDEOLARI VE FOTOĞRAFLARI MOBİL CİHAZDA GÖRÜNTÜLEME

1. Kameranızı GoPro app'e bağlayın. Ayrıntılar için bkz. GoPro App’e 
Bağlanma (sayfa 41).

2. Videolarınızı ve fotoğraflarınızı oynatmak, düzenlemek ve paylaşmak 
için uygulamadaki kontrolleri kullanın.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Videolardan fotoğraf oluşturmak, tam 
uzunluktaki çekim görüntülerinden paylaşılabilir kısa videolar oluşturmak, 
ortam içeriklerini telefonunuza kaydetmek ve daha fazlası için GoPro 
app'i kullanın. 

VİDEOLARI VE FOTOĞRAFLARI BİLGİSAYARDA GÖRÜNTÜLEME 
Ortam içeriklerinizi bilgisayarda görebilmek için önce dosyaları 
bilgisayara kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. Ortam İçeriklerinizi 
Aktarma (sayfa 42).

Ortam İçeriklerinizi Oynatma

HERO7 White'ınızı kontrol etmek, hareket halindeyken video/fotoğraf 
paylaşmak ve çekim görüntülerinizi otomatik olarak QuikStory'lere 
(efektler ve müzikle senkronize edilmiş muhteşem videolar) dönüştürmek 
için GoPro mobil uygulamasını kullanın.

İLK KEZ BAĞLANMA

1. GoPro app'i, Apple App Store veya Google Play'den indirin.

2. Kameranızı bağlamak için uygulama ekranındaki talimatları izleyin. 

iOS İçin Uyarı: Bir QuikStory hazır olduğunda haberdar olmak için 
sorulduğu zaman GoPro app'ten gelen bildirimlere izin verin. Bkz. 
QuikStory Oluşturma (sayfa 42).

İLK SEFERDEN SONRA 
Bir kez bağlandıktan sonra bağlantıyı kameranızın Connections 
(Bağlantılar) menüsünden başlatabilirsiniz.

1. Kameranızın kablosuz bağlantısı açık değilse Kontrol Paneline erişmek 
için ekranı aşağı kaydırın. 

2. Preferences (Tercihler) > Connections (Bağlantılar) > GoPro App (GoPro 
Uygulaması) öğesini seçin. 

3. Bağlanmak için GoPro app ekranındaki talimatları izleyin.

BAĞLANTI HIZINI AYARLAMA 
GoPro'nuz diğer mobil cihazlara bağlanırken 5 GHz Wi-Fi bandını 
(en hızlı bant) kullanmaya ayarlanmıştır.

Cihazınız veya bölgeniz 5 GHz'yi desteklemiyorsa Wi-Fi bandını 
2,4 GHz'ye değiştirin.

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > Connections (Bağlantılar) > Wi-Fi Band  
(Wi-Fi Bandı) öğesini seçin.

GoPro App'e Bağlanma
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QUIKSTORY OLUŞTURMA 
GoPro'nuzu, videoları ve fotoğrafları telefonunuza otomatik olarak 
gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz. GoPro app, bunları kullanarak 
QuikStory'ler (müzikli, efektli, tamamen düzenlenmiş videolar) oluşturur. 

1. Kameranızı GoPro app'e bağlayın. Bkz. GoPro App’e Bağlanma 
(sayfa 41).

2. Uygulamanın ana ekranını aşağı kaydırın. Son maceranızda yaptığınız 
çekimler telefonunuza kopyalanır ve QuikStory haline dönüştürülür. 

3. QuikStory'nizi görüntülemek için üzerine dokunun. Quik uygulaması 
yüklü değilse yüklemeniz istenir.

4. İstediğiniz düzenlemeleri Quik uygulamasında yapın.

5. QuikStory'nizi kaydedin veya arkadaşlarınızla paylaşın.

Ortam İçeriklerinizi Aktarma

ORTAM İÇERİKLERİNİZİ BİLGİSAYARA AKTARMA  
Videolarınızı ve fotoğraflarınızı, oynatmak ve düzenlemek için 
bilgisayara kopyalayabilirsiniz.

1. Bilgisayarınızın, en yeni işletim sistemi sürümünü çalıştırdığından 
emin olun.

2. Quik masaüstü uygulamasını gopro.com/apps adresinden indirin 
ve yükleyin.

3. Birlikte verilen USB-C kablosunu kullanarak kameranızı 
bilgisayarınıza bağlayın. 

4. Kameranızı açın ve Quik uygulaması ekranındaki talimatları izleyin.

DOĞRUDAN SD KARTINIZDAN AKTARMA
1. SD kartı kameranızdan çıkarın. 

2. Kartı SD kart okuyucuya veya adaptörüne yerleştirin.

3. Kart okuyucu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın veya adaptörü 
SD kart yuvasına takın. 

4. Dosyaları bilgisayarınıza kopyalayın.

Ortam İçeriklerinizi Aktarma

http://gopro.com/apps
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BULUTA OTOMATİK YÜKLEME 
GoPro Plus aboneliğiniz varsa ortam içeriklerinizi otomatik olarak 
buluta yükleyip herhangi bir cihazdan görüntüleyebilir, düzenleyebilir 
ve paylaşabilirsiniz. 

1. GoPro Plus'a abone olun:

a. GoPro app'i, Apple App Store veya Google Play'den 
cihazınıza indirin.

b. Kameranızı bağlamak için uygulama ekranındaki 
talimatları izleyin.

c. İlk kez bağlanıyorsanız GoPro Plus'a abone olmak için ekrandaki 
talimatları izleyin. İlk kez bağlanmıyorsanız, kamera seçme 
ekranında  öğesine dokunun. 

2. Kameranızı elektrik prizine takın. Otomatik Yükleme, batarya tamamen 
şarj olduğunda başlar.

İlk kurulumdan sonra Otomatik Yükleme işleminin başlaması için 
kameranızın uygulamaya bağlanması gerekmez. 

Uyarı: Orijinal dosyalarınız, buluta yedeklendikten sonra bile 
kameranızda kalır.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Dosyaları bilgisayarınıza 
kaydediyorsanız Quik masaüstü uygulaması dosyaları GoPro Plus 
hesabınıza otomatik olarak yükler.

Ortam İçeriklerinizi Aktarma

BULUTA EL İLE YÜKLEME 
Ortam içeriklerinizi, kameranızın tamamen şarj olmasını beklemeden 
buluta aktarın. (GoPro'nuz yine de elektrik prizine takılı olmalıdır.)

1. GoPro Plus'a abone olun. Bkz. Buluta Otomatik Yükleme (sayfa 44).

2. Kameranızı elektrik prizine takın.

3. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

4. Preferences (Tercihler) > GoPro Plus > Manual Upload (El ile Yükleme) 
öğesine dokunun. 

OTOMATİK YÜKLEMEYİ KAPATMA 
Kameranızın elektrik prizine takılıp tamamen şarj olduğu her seferde 
yükleme yapmayı denemesini önleyebilirsiniz. 

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > GoPro Plus > Auto Upload (Otomatik Yükleme) 
öğesine dokunun

3. Off (Kapalı) öğesine dokunun

BULUTTAKİ ORTAM İÇERİKLERİNİZE ERİŞME

1. Cihazınızda GoPro app'i açın.

2. İçeriğinizi görüntülemek, düzenlemek ve paylaşmak için  öğesine 
dokunup Cloud (Bulut) sekmesini seçin.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Buluttaki ortam içeriklerinizi kullanarak 
QuikStory oluşturmak için  öğesine dokunun, ardından GoPro Plus'ı seçin.

Ortam İçeriklerinizi Aktarma
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FARKLI BİR KABLOSUZ AĞA BAĞLANMA

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > GoPro Plus > Networks (Ağlar) 
öğesine dokunun.

3. Bir ağ seçin. Ağ gizli olmamalı veya son kullanıcı lisans sözleşmesi 
istememelidir (ör. bir otel ağı).

4. Gerekiyorsa şifreyi girin. 

5. Ağı kaydetmek için  öğesine dokunun. 

GOPRO PLUS TERCİHLERİNİZİ DEĞİŞTİRME 
Otomatik Yükleme ayarlarınızı, yönetin, kablosuz ağınızı ayarlayın ve diğer 
ayarları düzenleyin.

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > GoPro Plus öğesine dokunun. 

Uyarı: GoPro Plus'ın Preferences (Tercihler) altında görünmesi için hizmete 
kaydolmanız gerekir.

Ortam İçeriklerinizi Aktarma

KONTROL PANELİNİ KULLANMA 
Kontrol Paneline ve Preferences (Tercihler) menüsüne erişmek için 
kameranız yatay yönde dururken ekranı aşağı kaydırın.

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

KONTROL PANELİNİN ÖZELLİKLERİ 
Kontrol Paneli, dokunarak şu ayarları hızla açmanızı ve kapatmanızı sağlar:

Sesli Kontrol

Kamera Bip Sesleri

QuikCapture

Ekran Kilidi

GoPro'nuzu Kişiselleştirme
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GoPro'nuzu Kişiselleştirme

03/06/18AM PM07:00

Preferences

10/07/18

BAĞLANTI DURUMU 
Bağlantı durumunuzu görmek için Kontrol Panelinin üst kısmına bakın. 

Kamera GoPro app'e bağlı (beyaz)

Kamera GoPro app ile eşleştirilmemiş (gri) 

Kamera GoPro app'e bağlı değil (gri)

Otomatik Yükleme açık ve hazır (beyaz)

Otomatik Yükleme kapalı (gri) 

Otomatik Yükleme açık fakat hazır değil (gri)

TERCİHLERİNİZİ AYARLAMA 
GoPro'nuzu istediğiniz gibi ayarlamak için Preferences (Tercihler) 
öğesine dokunun. 

CONNECTİONS (BAĞLANTILAR) 
Kablosuz bağlantıları açın, yeni cihazlara bağlanın, Wi-Fi bandını ayarlayın 
ve diğer ayarları düzenleyin. Bkz. GoPro App’e Bağlanma (sayfa 41) ve 
Bağlantı Hızını Ayarlama (sayfa 41). 

DEFAULTS (VARSAYILANLAR) 
Varsayılan modunuzu (Mod düğmesini  kullanarak GoPro’nuzu 
açtığınızda çekim yapılan mod ), Kısa Klip uzunluğunu ve varsayılan Video 
Çözünürlüğünü seçin. 

GENERAL (GENEL) 
General (Genel) ayarlar menüsünde bulabilecekleriniz şunlardır:

Beep Volume (Bip Seviyesi) 
High (Yüksek, varsayılan), Med (Orta), Low (Düşük) ve Off (Kapalı) arasından 
seçim yapın. Burada ayarladığınız ses seviyesi, Kontrol Paneli kullanılarak 
açılabilir veya kapatılabilir.

Auto Power Off (Otomatik Kapama) 
5 Min (5 Dk), 15 Min (15 Dk, varsayılan), 30 Min (30 Dk) ve Never (Hiçbir 

GoPro'nuzu Kişiselleştirme



50 51

GoPro'nuzu Kişiselleştirme

Zaman) arasından seçim yapın. 

LEDs (LED'ler) 
Hangi durum ışıklarının yanıp söneceğini ayarlayın. All On (Hepsi Açık, 
varsayılan), All Off (Hepsi Kapalı) ve Front Off (Ön Kapalı) arasından 
seçim yapın. 

Time and Date (Saat ve Tarih) 
Saat ve tarihi manuel olarak ayarlamak için kullanın. Kameranızı GoPro 
app'e veya Quik masaüstü uygulamasına bağladığınız zaman her iki ayar da 
otomatik olarak güncellenir.

Date Format (Tarih Biçimi) 
Bu ayar, kurulum sırasında seçtiğiniz dile göre otomatik olarak belirlenir. 
Ayarı buradan manuel olarak değiştirebilirsiniz. 

VOICE CONTROL (SESLİ KONTROL) 
Sesli Kontrol dilinizi seçin ve komutların tam listesini görün. 

GoPro'nuzu Kişiselleştirme

TOUCH SCREEN (DOKUNMATİK EKRAN) 
Yatay Yön Kilidini açın, Ekran Koruyucuyu belirleyin ve dokunmatik ekranın 
parlaklığını ayarlayın. 

Uyarı: Kamera düğmeleri ve Sesli Kontrol, ekran kapalıyken çalışmaya 
devam eder. 

REGIONAL (BÖLGESEL)
Dilinizi seçin ve GoPro'nuzu bölgenizde çalışacak şekilde ayarlayın. 

Language (Dil) 
Kameranızda görünen dili seçin. 

Video Format (Video Biçimi) 
Kuzey Amerika'daysanız NTSC'yi, Kuzey Amerika dışındaysanız PAL'ı seçin. 
Bölgeniz için doğru video biçimini seçmek, kapalı alanda çektiğiniz bir 
videoyu TV/HDTV'de oynatırken titreme olmasını önlemeyi sağlar.

Regulatory (Düzenleyici) 
Kameranızın tüm sertifikalarını görün.
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GoPro'nuzu Kişiselleştirme

ABOUT (HAKKINDA) 
GoPro'nuzu güncelleyin ve kameranızın adını, seri numarasını ve yazılım 
sürümünü görün.

RESET (SIFIRLA) 
SD kartınızı biçimlendirin, kameranızı varsayılan ayarlara sıfırlayın, 
kamera ipuçlarını sıfırlayın veya Fabrika ayarlarına sıfırlama ile kameranızı 
temizleyip orijinal ayarlarına geri yükleyin.

Sorunlar nadir görülse de, bir sorun olduğunda HERO7 White size haber 
verir. Görebileceğiniz mesajlardan bazıları şunlardır.

YÜKSEK SICAKLIK 
Kameranız çok ısındıysa ve soğuması gerekiyorsa dokunmatik ekranda 
Sıcaklık simgesi görünür. Kameranız, aşırı ısınma riskiyle karşı karşıya 
olduğunu anlayacak ve gerektiğinde kapanacak şekilde tasarlanmıştır. 
Kameranızı tekrar kullanmadan önce soğumasını bekleyin. 

Uyarı: Yüksek sıcaklıklar kameranızın daha fazla güç kullanmasına ve 
bataryayı daha hızlı bitirmesine neden olur.

DOSYA ONARIMI 
HERO7 White zarar görmüş dosyaları otomatik olarak düzeltmeye çalışır. 
Kameranız kayıt sırasında güç kaybı yaşarsa veya dosya kaydedilirken bir 
sorunla karşılaşırsa dosyalar zarar görebilir. Onarım işlemi gerçekleşirken 
dokunmatik ekranda Dosya Onarımı simgesi görünür. Kameranız, işlemin 
bittiğini ve dosyanın düzeltilip düzeltilmediğini size bildirir. 

BELLEK KARTI DOLU 
Kameranız, SD kartınızın dolduğunu size haber verir. Kayıt yapmaya devam 
etmek istiyorsanız bazı dosyaları taşımanız veya silmeniz gerekir.

Önemli Mesajlar
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GOPRO'NUZU YENİDEN BAŞLATMA 
Kameranız yanıt vermiyorsa Mod düğmesini  10 saniye basılı tutun. Bu 
işlem kameranızı yeniden başlatır. Ayarlarınızda hiçbir değişiklik olmaz.

TÜM AYARLARI VARSAYILANLARA GERİ YÜKLEME 
Bu işlem kameranızın adı ve şifresi, Dil ve Video Biçimi ayarları dışında tüm 
kamera ayarlarınızı varsayılanlara sıfırlar.

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > Reset (Sıfırla) > Reset Defaults (Varsayılanlara 
Sıfırla) öğesine dokunun. 

BAĞLANTILARI SIFIRLAMA 
Bu işlem cihaz bağlantılarınızı siler ve kameranızın şifresini 
sıfırlar. Bağlantıları sıfırladığınız zaman tüm cihazlarınızı yeniden 
bağlamanız gerekir.

Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

1. Preferences (Tercihler) > Connections (Bağlantılar) > Reset Connections 
(Bağlantıları Sıfırla) öğesine dokunun.

KAMERA İPUÇLARINI SIFIRLAMA 
Kamera ipuçlarını yeniden görmek mi istiyorsunuz? Şu adımları izleyerek 
hepsini baştan görebilirsiniz.

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > Reset (Sıfırla) > Reset Camera Tips (Kamera 
İpuçlarını Sıfırla) öğesine dokunun. 

Kameranızı Sıfırlama Kameranızı Sıfırlama

FABRİKA AYARLARINI GERİ YÜKLEME 
Bu işlem, kameranızın orijinal ayarlarının hepsini geri yükler, tüm cihaz 
bağlantılarını ve kameranızın GoPro Plus kaydını siler. Kameranızı bir 
arkadaşınıza veriyorsanız ve tamamen orijinal durumuna sıfırlamak 
istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. 

1. Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın.

2. Preferences (Tercihler) > Reset (Sıfırla) > Factory Reset (Fabrika 
Ayarlarına Sıfırla) öğesine dokunun. 

Uyarı: Fabrika ayarlarını geri yüklemek, SD kartınızdaki içerikleri silmez ve 
kameranızın yazılımını etkilemez.
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BAĞLANTI DONANIMI
1. Çerçeve

2. Bağlantı Tokası 
 

3. Ayar Cıvatası

4. Eğik + Düz Yapışkanlı 
Bağlantı Parçaları

4

1 2

3

GoPro'nuzu Monte Etme

ÇERÇEVEYİ KULLANMA  
Çerçeve, kameranızı GoPro bağlantı parçalarına takmak için kullanılır. 

1. Mandalın kilidini açıp kapıyı açın.

2. Kameranızı kaydırarak yerleştirin. Kameranızın, çerçevenin ön kenarına 
tam oturduğundan emin olun. 

3. Kapağı kapatın.

4. Mandalı kilitleyin. 

GoPro'nuzu Monte Etme
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GoPro'nuzu Monte Etme

KAMERANIZI BAĞLANTI PARÇALARINA TAKMA 
Kameranızı çerçeveye yerleştirdikten sonra bağlantı parçalarına 
takabilirsiniz. Kullandığınız bağlantı parçasına bağlı olarak ya bir 
bağlantı tokası kullanmanız ya da çerçeveyi doğrudan bağlantı parçasına 
takmanız gerekir. 

Yapışkanlı bağlantı parçalarının kullanımı ile ilgili ipuçları için bkz. Montaj 
İpuçları (sayfa 60).

1. Çerçevedeki bağlantı parmaklarını, tokadaki bağlantı 
parmaklarına kenetleyin. 

2. Çerçeveyi bağlantı tokasına ayar cıvatasıyla sabitleyin. 

GoPro'nuzu Monte Etme

3. Bağlantı tokasını bağlantıya takın.
a. Bağlantı tokası soketini yukarı çevirin.
b. Tokayı yerine oturuncaya kadar kaydırarak bağlantı 

parçasına yerleştirin.
c. Tokaya tam oturması için soketi bastırın.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Kameranızı, bağlantı parçasına takılı 
olmasa bile çerçeve içinde tutmak isteyebilirsiniz. Çerçeve, kameranızı 
düşürdüğünüzde ekstra koruma sağlar. 
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MONTAJ İPUÇLARI 
Yapışkanlı bağlantı parçalarını kasklara, araçlara ve ekipmanlara takarken 
şu talimatları izleyin:

• Bağlantı parçalarını kullanmadan en az 24 saat önce takın.

• Bağlantı parçalarını yalnızca pürüzsüz yüzeylere takın. Gözenekli veya 
dokulu yüzeylere düzgün yapışmazlar.

• Bağlantı parçalarını sıkıca bastırarak yerleştirin. Yapışkanın yüzeyle 
tamamen temas ettiğinden emin olun.

• Yalnızca temiz, kuru yüzeylerde kullanın. Cila, yağ, kir veya diğer 
birikintiler bağı zayıflatır ve kameranızı kaybedebilirsiniz.

• Bağlantı parçalarını oda sıcaklığı koşullarında takın. Soğuk veya nemli 
ortamlarda ya da soğuk veya nemli yüzeylere düzgün yapışmazlar.

• Ekipmanlara (ör. avcılık ekipmanı) kamera takmanın yasal olduğundan 
emin olmak için devlet ve bölge yönetmelikleri ile yasalarını kontrol 
edin. Tüketici elektroniği ürünlerinin veya kameraların kullanımını 
kısıtlayan yönetmeliklere her zaman uyun.

UYARI: Yaralanmaları önlemek için kamerayı kaska takarken 
kayış kullanmayın. Kamerayı doğrudan kayaklara veya 
snowboard'lara takmayın.

Bağlantı parçaları hakkında daha fazla bilgi için gopro.com adresini 
ziyaret edin.

GoPro'nuzu Monte Etme

UYARI: GoPro kask bağlantı parçası veya kayışını kullanıyorsanız 
her zaman geçerli güvenlik standartlarını karşılayan bir 
kask kullanın. 

Sporunuz veya aktiviteniz için doğru kaskı seçin ve kaskınızın 
sizin için doğru boyutta ve yapıda olduğundan emin olun. İyi 
durumda olup olmadığını görmek için kaskınızı kontrol edin ve 
üreticinin güvenli kullanım talimatlarını her zaman izleyin. 

Şiddetli darbe aldıysa kaskınızı değiştirin. Hiçbir kask, her kazada 
yaralanmalara karşı koruma sunamaz. Güvenliğinize önem verin.

GOPRO'NUZU SU İÇİNDE VE SU KENARINDA KULLANMA 
HERO7 White, kapağı kapalıyken 10 metreye kadar (33 ft) su geçirmez. 
Dalmadan önce ek bir muhafaza takmanız gerekmez. 

Uyarı: Çerçeve ek su geçirmezlik koruması sağlamaz.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Kameranızın bağlantı parçasından 
ayrılması halinde suda yüzmesi için bir kamera kayışı ve Floaty (ayrı satılır) 
kullanın. Daha fazla bilgi için gopro.com adresini ziyaret edin. 

GoPro'nuzu Monte Etme

http://gopro.com
http://gopro.com
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Kameranızın kapağını çıkarmanız gereken durumlar olabilir. Örneğin, 
kameranızı çerçeveden çıkarmadan şarj etmek isteyebilirsiniz. 

UYARI: Kapağı yalnızca kuru, tozsuz bir ortamda çıkarın. 
Kapak açıldığında veya çıkarıldığında, kamera su 
geçirmezliğini kaybeder. 

KAPAĞI ÇIKARMA

1. Mandal Açma düğmesini basılı tutun ve kapağı kaydırarak açın.

2. Kapağı çekerek çıkarın. 

Kapağı Çıkarma

KAPAĞI GERİ TAKMA

1. Mandal Açma düğmesini basılı tutun ve kapağın çıkıntısını uzatın.

2. Çıkıntıyı küçük gümüş çubuğa bastırın.

Kapağı Çıkarma
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Kameranızdan en iyi performansı almak için şu ipuçlarını izleyin:

• GoPro'nuz 10 metreye kadar (33 ft) kadar su geçirmez; muhafaza 
gerekmez. Suyun içinde veya su kenarında, toprakta ya da kumda 
kullanmadan önce kapağın kapalı olduğundan emin olun. 

• Kapağı kapatmadan önce contada kir olmadığından emin olun. 
Gerekirse contayı bezle temizleyin.

• Kapağı açmadan önce GoPro'nuzun kuru ve temiz olduğundan emin 
olun. Gerekirse kameranızı temiz suyla durulayın ve bezle kurulayın.

• Kapak çevresinde kum veya kir birikintisi varsa kapakları açmadan 
önce kiri temizlemek için kameranızı 15 dakika ılık musluk suyunda 
bekletin ve ardından iyice durulayın.

• Kameranız ıslanırsa dokunmanızı algılayabilmesi için dokunmatik 
ekranı yumuşak bir bezle kurulayın. 

• En iyi ses performansını almak için kameranızı sallayarak veya 
mikrofona üfleyerek mikrofon deliklerindeki suyu ve kiri temizleyin. 
Mikrofon deliklerine basınçlı hava vermeyin. Bu, iç kısımdaki su 
geçirmez kaplamalara zarar verebilir.

• Kameranızı tuzlu suda kullandıktan sonra temiz suyla durulayın ve 
yumuşak bezle kurulayın.

• Lens kapağı olağanüstü sağlam, güçlendirilmiş camdan üretilmiştir 
fakat gene de çizilebilir ya da çatlayabilir. Yumuşak, tüy bırakmayan bir 
bezle temizleyin. 

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Bakım soruları için GoPro Destek ile 
iletişime geçin. Daha fazla bilgi için gopro.com/support adresine göz atın. 

Bakım

BATARYA ÖMRÜNÜ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMA 
HERO7 White çıkarılamayan, yerleşik bataryaya sahiptir. Bataryanın şarj 
seviyesi %10'un altına indiği zaman dokunmatik ekranda düşük batarya 
mesajı görürsünüz. 

Video kaydı yapılırken şarj biterse (veya SD kartınız dolarsa) kameranız 
kaydı durdurur, videoyu kaydeder ve kendisini kapatır.

Batarya ömrünü en üst düzeye çıkarmak için yapabileceklerinizden 
bazıları şunlardır:

• Kablosuz bağlantıları kapatın

• Şu ayarları kullanın:

• QuikCapture (sayfa 21)

• Otomatik Kapama (sayfa 49)

• Dokunmatik Ekran (sayfa 51)

GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLIYKEN KAYIT YAPMA 
Kameranız USB şarj adaptörüne, GoPro Hızlı Şarj Cihazına, başka bir 
GoPro şarj cihazına veya GoPro Taşınabilir Güç Kaynağına bağlıyken video 
ve fotoğraf çekmek için kameranızla birlikte gelen USB-C kablosunu 
kullanabilirsiniz. Bu, uzun videolar ve hızlandırılmış çekimli videolar 
çekmek için idealdir.

Kameranız güç kaynağına bağlı olsa bile batarya kayıt sırasında şarj olmaz. 
Kaydı durdurduğunuz zaman şarj olmaya başlar. Bilgisayarla şarj ederken 
kayıt yapamazsınız.

Uyarı: Şarj sırasında kapak açık olduğu için kameranız su geçirir.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Batarya ömrünü en üst düzeye çıkarmak 
için kameranızı saklamadan önce tamamen şarj edin. 

Batarya Bilgileri

http://gopro.com/support
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UYARI: GoPro markalı olmayan bir duvar tipi şarj ünitesi 
kullanmak, kameranızın bataryasına zarar verebilir ve yangına 
veya bataryanın akmasına neden olabilir. GoPro Hızlı Şarj Cihazı 
(ayrı satılır) dışında yalnızca şu işareti taşıyan şarj cihazlarını 
kullanın: Çıkış 5 V 1 A. Şarj cihazınızın gerilimini ve akımını 
bilmiyorsanız birlikte verilen USB kablosunu kullanarak 
kameranızı bilgisayar ile şarj edin.

BATARYAYI SAKLAMA VE KULLANMA 
HERO7 White hassas parçalarla doludur ve bunlardan biri de bataryadır. 
Kameranızı çok yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmaktan 
kaçının. Aşırı sıcaklıklar batarya ömrünü geçici olarak kısaltabilir ya da 
kameranızın geçici olarak düzgün çalışmamasına neden olabilir. Kameranın 
üzerinde veya içinde buğu oluşabileceği için aşırı sıcaklık veya nemlilik 
değişikliklerinden kaçının.

Yerleşik batarya, bakım yapılabilir bir parça değildir. Batarya ile ilgili tüm 
sorunlar için GoPro Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. 

Kameranızı mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici bir ısı 
kaynağı ile kurutmayın. Kameranın içine giren sıvıyla temasın neden olduğu 
kamera veya batarya hasarı, garanti kapsamında değildir.

Kameranızda izinsiz değişiklikler yapmayın. Bunu yapmak güvenliğe, 
yönetmeliklerle uyumluluğa ve performansa zarar verebilir ve garantiyi 
geçersiz kılabilir. 

Batarya Bilgileri

UYARI: Kameranızı veya bataryayı düşürmeyin, demonte etmeyin, 
açmayın, ezmeyin, bükmeyin, deforme etmeyin, delmeyin, 
parçalamayın, mikrodalga fırına koymayın, yakmayın ya da 
boyamayın. Kameranın açıklıklarına (ör. USB-C bağlantı noktası) 
yabancı nesneler sokmayın. Kameranız hasarlıysa (ör. çatlamışsa, 
delinmişse veya sudan zarar görmüşse) kullanmayın. Yerleşik 
bataryanın demonte edilmesi ya da delinmesi, patlamaya veya 
yangına yol açabilir.

Batarya Bilgileri



68 69

GOPRO KAMERAM AÇILMIYOR 
GoPro'nuzun şarjı olduğundan emin olun. Bkz. Bataryayı Şarj Etme 
(sayfa 8). Bataryayı şarj etmek işe yaramadıysa kameranızı tekrar 
başlatmayı deneyin. Bkz. GoPro’nuzu Yeniden Başlatma (sayfa 54).

GOPRO KAMERAM BİR DÜĞMEYE BASTIĞIMDA YANIT VERMİYOR 
Bkz. GoPro’nuzu Yeniden Başlatma (sayfa 54).

VİDEOLAR BİLGİSAYARIMDA KESİK KESİK OYNATILIYOR 
Oynatmanın kesik kesik olması genellikle dosyadan kaynaklanan bir sorun 
değildir. Çekim görüntünüzde atlama oluyorsa sorunun nedeni muhtemelen 
şunlardan biridir:

• Bilgisayarınız, H.264 dosyaları desteklemiyordur. Quik masaüstü 
uygulamasının en yeni sürümünü gopro.com/apps adresinden ücretsiz 
indirmeyi deneyin.

• Bilgisayarınız, oynatma için kullandığınız yazılımın minimum 
gereksinimlerini karşılamıyordur.

KAMERAMIN KULLANICI ADINI VEYA ŞİFRESİNİ UNUTTUM 
Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın, ardından Preferences 
(Tercihler) > Connections (Bağlantılar) > Camera Info (Kamera Bilgileri) 
öğesine dokunun. 

HANGİ YAZILIM SÜRÜMÜNE SAHİP OLDUĞUMU BİLMİYORUM 
Kontrol Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırın, ardından Preferences 
(Tercihler) > About (Hakkında) > Camera Info (Kamera Bilgileri) 
öğesine dokunun. 

Sorun Giderme

KAMERAMIN SERİ NUMARASINI BULAMIYORUM 
Seri numarası kameranızın kapağının iç kısmına damgalanmıştır. Kontrol 
Paneline erişmek için ekranı aşağı kaydırıp Preferences (Tercihler) > About 
(Hakkında) > Camera Info (Kamera Bilgileri) öğesine dokunarak da seri 
numarasını bulabilirsiniz.

Sıkça sorulan diğer soruların yanıtları için bkz. gopro.com/help.

Sorun Giderme

http://gopro.com/apps
http://gopro.com/help
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GoPro, mümkün olan en iyi hizmeti sağlamayı amaçlar. GoPro Müşteri 
Desteğine ulaşmak için gopro.com/help adresini ziyaret edin.

GoPro, HERO ve bunların logoları, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 
ülkelerde bulunan GoPro Inc. şirketinin ticari veya tescilli ticari markalarıdır. 
© 2018 GoPro, Inc. Tüm hakları saklıdır. Çin’de üretilmiştir. Hecho en China. 
Patent bilgileri için gopro.com/patents adresini ziyaret edin. GoPro, Inc., 
3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 
81369 Munich, Germany

Ülke sertifikalarının tam listesini görmek için kameranızla birlikte verilen 
Önemli Ürün ve Güvenlik Talimatları belgesine bakın veya gopro.com/help 
adresini ziyaret edin.

Müşteri Desteği

Ticari Markalar

Düzenleyici Bilgiler

130-27413-000 REVB

http://gopro.com/help
http://gopro.com/patents
http://gopro.com/help

