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Hero5 SeSSion začínáMe

naBíjení BaTerie

Před prvním použitím kamery doporučujeme baterii plně nabít.

1. otevřete dvířka. 2. nabijte baterii pomocí 
přiloženého USB kabelu.

Poznámka: Baterii nelze vyjmout z kamery. 

Stavová světla kamery se zapnou během nabíjení a jakmile je nabíjení 
dokončeno, vypnou se. Při nabíjení přes počítač se ujistěte, že je připojen ke 
zdroji napětí. Pokud se stavové světlo kamery nezapne, použijte jiný USB port.

Baterie se nabije na 100% za přibližně 2 hodiny. Více informací najdete v sekci 
Baterie (strana 68).

PRO TIP: abyste baterii nabili rychleji, použijte GoPro Supercharger (prodává 
se samostatně). Kameru můžete nabít USB-kompatibilní síťovou nabíječkou 
nebo autonabíječkou.
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Pro stažení manuálu v jiném jazyce navštivte web: 
gopro.com/help.

Přidejte se k hnutí GoPro

twitter.com/GoPro

facebook.com/GoPro youtube.com/GoPro

instagram.com/GoPro

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NASTAVENÍ NAHRÁVÁNÍ VIDEA + FOCENÍ PŘICHYCENÍ KAMERY

Vložte microSD™ kartu
(prodává se samostatně)
+ baterii (součástí balení).

Upozornění:
S otevřenými dvířky není
kamera vodotěsná.

Vyberte požadovaný režim
pomocí dotykového displeje
nebo tlačítkem MODE.

Zakřivený lepící držák

Stiskněte tlačítko spouště
pro zahájení nebo zastavení
záznamu.

Tip:
Kameru můžete ovládat také
hlasovými povely. V nastavení
otevřete List of commands.

Za pokojové teploty
přilepte lepící držák
na čistý odmaštěný
povrch.

 
Vložte kameru
do rámečku.

Zacvakněte
rychloupínací
přezku do držáku.Zapněte kameru. Průvodce vás provede

nastavením kamery.

MOBILNÍ APLIKACE DESKTOPOVÁ APLIKACE GOPRO CARE + GOPRO PLUS

GoPro aplikace vám usnadní ovládání kamery,
vytváření úžasných videí a sdílení s přáteli.

Díky desktopové aplikace GoPro máte přístup ke všem
vašim záznamům. Vytvářejte úžasná videa v pár krocích.
►gopro.com/apps

UPDATE KAMERY:
Pomocí aplikace můžete snadno aktualizovat firmware
GoPro kamery a tím tak získat vylepšené vlastnosti
a optimalizace výkonu.

CAPTURE APP
Ovládejte svou GoPro kameru a na místě sdílejte

QUIK™ APP
Úžasné automatické střihy

SPLICE APP (pouze pro iOS®)
Profesionální video v pár krocích

Nyní si můžete zaznamenat svůj život bez obav.
Ale pozor - šance uplatnit rozšířenou dvouletou
záruku GoPro CARE máte pouze po dobu 60 dnů
od zakoupení kamery. Vztahuje se na:

-  Náhodné poškození
-  Rychlou výměnu kamery
-  Prémiovou zákaznickou podporu
-  Záruku výrobce

Podrobnosti na shop.gopro.com/care

Kamera HERO5 Black dokáže automaticky nahrát vaše fotky a videa
do Cloudu, odkud máte snadný přístup k videím, jejich editaci a sdílení
na sociálních sítích. Založte si účet GoPro Plus a užijte si své GoPro
naplno. Více na gopro.com/plus

-  Přístup k obsahu přes Cloud
-  Snadná úprava videa z mobilu
-  Rozsáhlá knihovna hudby 
-  20% sleva na příslušenství a držáky
-  Prvotřídní podpora

ZÁRUKA VAROVÁNÍ
Na výrobní vady se k tomuto výrobku vztahuje záruka po dobu dvou (2) let od data zakoupení. 
Během této doby budou v případě vyskytnutí defektů tyto odstraněny nebo díly vyměněny nebo 
bude vyměněn produkt za stejný nebo srovnatelný. Pokud je defekt či ztráta způsobena 
nedbalostí nebo jinou chybou spotřebitele, nebo běžným opotřebením, záruka se na takovouto 
situaci nevztahuje. Škoda způsobená nevhodným použitím či nehodou není kryta touto ani 
žádnou jinou zárukou. Výrobce ani dovozce nepřebírá zodpovědnost za nehody, zranění, smrt, 
ztrátu, ztrátu dat nebo jiný nárok, který má souvztažnost nebo přímo vznikl zvláště při 
nevhodném používání produktu. Výrobce ani dovozce nenese zodpovědnost za náhodné nebo 
následné škody, které mají souvztažnost nebo přímo vznikly zvláště při nevhodném používání 
produktu nebo jakékoliv jeho části, stejně tak pokud jsou výsledkem opravy neautorizovaným 
servisem. V žádném případě nemůže odpovědnost za škody přesáhnout částku, která byla za 
produkt zaplacena, v rozsahu povoleném zákonem. Protože může vzniknout lidská chyba při 
nutnosti utěsnit vodotěsné pouzdro, nevztahuje se záruka na natečení vody nebo následné 
škody. Škody, způsobené použitím neoriginálních ne-GoPro baterií, nabíjecích kabelů nebo 
jiných nabíjecích příslušenství nebo zařízení rovněž není kryto touto nebo jinou zárukou.

POZOR: POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ EXPLOZE. NIKDY 
BATERIE NEHÁZEJTE DO OHNĚ, PROTOŽE BY MOHLY EXPLODOVAT. BATERIE VYHAZUJTE 
DLE INSTRUKCÍ.

Open Source Sostware: Údaje a zřeknutí se ve spojení se zahrnutím určitého open-source 
sostware do produktů GoPro můžete najít na http://gopro.com/support/open-source.+

Tento symbol znamená, že podle místního práva a nařízení by měl být produkt 
zlikvidován odděleně od domácího odpadu. Když produkt dosáhne konce své 
životnosti, odneste ho do sběrného místa určeného místními úřady. Některá 
taková místa produkty přijímají zdarma. Oddělené shromažďování a recyklace 
produktu ve chvíli, kdy ho vyhazujete, pomáhá chránit přírodní zdroje a zajišťuje, 
že recyklace probíhá tak, aby bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí.

Tímto GoPro, Inc. prohlašuje, že rádiové zařízení GoPro HERO5 je ve shodě s
direktivou 2014/53/EU.
Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: 
gopro.com/help.
GoPro, Inc. 3000 Clearview Way, San Mateo, CA94402, USA
GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369, Mnichov, Německo

Kamera GoPro HERO5 Black (ASST1) přenáší na 2412 MHz - 2462 MHz. 
Maximální hodnota výkonu přenášená v tomto frekvenčním pásmu je 100mW. 
Přenáší také ve frekvenčních pásmech 5.15 GHz - 5.25 GHz a 5.725 GHz - 5.85 
GHz. Maximální hodnota výkonu přenášená v těchto frekvenčních pásmech je
200mW.

Elektrická hodnota
5V             1A Chyby v tisku vyhrazeny.

Důležité bezpečnostní a produktové informace
Více detailních informací o funkcích a nastaveních kamery najdete v manuálu ke kameře.

VAROVÁNÍ: Buďte opatrní, pokud GoPro používáte jako součást aktivního životního stylu. Vždy sledujte 
okolí, abyste zabránili zranění vás a druhých. Dávejte pozor při manipulaci s bateriemi. Baterie mohou 
vytékat nebo explodovat, pokud se s produkty s bateriemi nesprávně zachází. Držte se následujících 
opatření, abyste se vyhnuli explozi baterie nebo ohni:
• Nepouštějte, nedemontujte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, 
nekrájejte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nepalte ani nanabarvujte kameru.
• Nevkládejte cizí objekty do jakéhokoliv otvoru v kameře, jako je např. USB port.
• Nepoužívejte baterii ani kameru, pokud byla poškozena - např. pokud je naprasklá, propíchnutá nebo 
poškozená vodou. Rozebírání nebo propichování baterie (ať už integrované nebo vyjímatelné) může způsobit 
explozi nebo požár.
• Nevysoušejte kameru nebo baterii externím zdrojem tepla jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.

VAROVÁNÍ: Neumisťujte na nebo poblíž produktu obnažený zdroj plamenů (jako je např. plamen svíčky). 
Během nabíjení zástrčku nebo nabíjecí zařízení neberte do rukou, pokud je máte mokré. Pokud tak neučiníte, 
může dojít k úrazu elektrickým proudem. Použití jiné síťové nabíječky než GoPro Wall Charger může 
poškodit baterii kamery a může vyústit v požár nebo vytečení baterie. Používejte jen nabíječky označené 
Output 5V 1A. Pokud neznáte napětí a proud vaší nabíječky, použijte přiložený USB kabel pro nabití kamery 
přes počítač. Pokud kameru používáte spolu s GoPro držákem na helmu, vždy vyberte helmu, která splňuje 
příslušné bezpečnostní standardy. Vyberte správnou helmu pro konkrétní sport nebo aktivitu a ujistěte se, 
že vám pasuje. Prohlédněte helmu a ujistěte se, že je v dobrém stavu a řiďte se instrukcemi výrobce helmy 
ohledně bezpečného používání. Jakákoliv helma, která utrpěla větší náraz, by měla být vyměněna. Žádná 
helma nemůže ochránit proti zranění při každé nehodě. Čočka kamery je skleněná. Pokud se čočka rozbije, 
musíte dát pozor, abyste zabránili zranění kvůli rozbitému sklu. Udržujte z dosahu dětí. Kontaktujte 
technickou podporu.
Ikona TEMPERATURE (teplota) a CAMERA TOO HOT se zobrazí na stavové obrazovce kamery, když je 
kamera příliš horká a potřebuje vychladnout. Jednoduše ji odložte a nechte před dalším použitím 
vychladnout. Pokud používá produkty GoPro poblíž jiného zařízení, přečtěte si nejdřív uživatelskou příručku 
tohoto zařízení ohledně bezpečnostních instrukcí. Pro co největší zamezení potenciálního rušení digitálních 
vysílačů/přijímačů jako jsou lavinová signální zařízení nastudujte uživatelskou příručku tohoto 
vysílače/přijímače co se týká jiných GPS nebo elektronických zařízení, jako je GoPro kamera, když je 
lavinové signální zařízení v režimu hledání. Vypněte kameru vždy, když je zakázáno ji používat nebo když 
může způsobovat rušení. Neblokujte žádné ventilační otvory v kameře, protože vytvářené horko vám může 
ublížit a poškodit přístroj. Zabraňte vystavení kamery a baterie velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. 
Podmínky s nízkou nebo vysokou teplotou mohou dočasně snížit životnost baterie nebo způsobit, že kamera 
dočasně přestane fungovat správně. Zabraňte při používání kamery dramatickým změnám v teplotě nebo 
vlhkosti, protože může dojít ke tvorbě kondenzace na kameře nebo uvnitř kamery či dálkového ovladače. 
Mikrofon v kameře je zkonstruován tak, aby poskytnul optimální nahrávání zvuku v různých prostředích. 
Když je Wi-Fi zapnutá, mikrofon může detekovat a nahrávat zvuky na nízké hladině. Abyste tomu zabránili, 
vypněte během nahrávání Wi-Fi. Při použití kamery a veškerého příslušenství a držáků se řiďte místními 
zákony. Ve vaší jurisdikci mohou existovat zákony, které nějakým způsobem upravují používání kamer. V 
některých případech (oblastech) je zakázáno používat kamery jako dodatek k určitému vybavení, jako jsou 
palné zbraně, nebo určitým způsobem, jako je použití kamery kvůli narušení soukromí.

1. Přečtěte si tyto instrukce
2. Řiďte se těmito instrukcemi
3. Dbejte všech upozornění
4. Řiďte se všemi instrukcemi
5. Čistěte jen suchou látkou (tkaninou)

6. Neblokujte žádné ventilační otvory.
7. Neinstalujte poblíž jakéhokoliv zdroje tepla jako je radiátor, sporák, kamna, nebo jiný přístroj, 
který vytváří teplo.
8. Chraňte elektrický kabel, aby se po něm nechodilo nebo se neskřípnul, hlavně v místě zástrčky 
a zásuvky a místo, kde vychází z přístroje.
9. Používejte jen příslušenství/držáky, specifikované výrobcem.
10. Odpojte přístroj během bouřek nebo když je delší dobu nepoužívaný.
11. Servis svěřte vždy kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud se přístroj jakkoliv 
poškodil, když došlo např. k poškození zástrčky, byla na něj vylita tekutina nebo do přístroje 
zapadly objekty, nebo se přístroj nechová normálně nebo spadnul.

VAROVÁNÍ - BATERIE
Baterie by neměla být vystavována nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň apod.
• Nerozebírejte, neotvírejte nebo nekrájejte baterii nebo články
• Nevystavujte baterii teplu nebo ohni. Neskladujte na přímém slunečním světle.
• Nezkratujte baterii. Neskladujte je tak, aby se mohly vzájemně zkratovat nebo být zkratovány jinými 
kovovými objekty.
• Nevyjímejte baterii z originálního obalu, dokud ji nechcete použít.
• Nevystavujte baterii mechanickým nárazům/otřesům.
• Pokud baterie vyteče, nedovolte, aby se kapalina dostala na ruce nebo do očí. Pokud již kontakt nastal,
umyjte postižené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
• Nepoužívejte jinou nabíječku, než tu, která byla výslovně dodána pro použití s přístrojem.
• Pozorně si prohlédněte označení plus (+) a minus (-) na baterii a přístroji, abyste vždy vložili baterii správně.
• Nepoužívejte baterii nebo články, které nejsou určeny pro použití s produktem.
• Nemíchejte články různách výrobců, kapacity, velikosti nebo typu v jednom zařízení.
• Udržujte mimo dosah dětí.
• Pokud jste baterii spolkli, okamžitě hledejte lékařskou pomoc.
• Vždy objednávejte pro přístroj správnou baterii.
• Udržujte bateri čisté a suché.
• Kontakty baterie utírejte v případě zašpinění čistou suchou látkou.
• Baterie je nutno před použitím nabít. Vždy používejte správnou nabíječku a řiďte se instrukcemi 
výrobcenebo manuálem k produktu pro správné nabíjení.
• Nenechávejte baterie nabíjet po delší časový úsek, když se nepoužívají.
• Po dlouhém čase skladování může být nutné několikrát nabít a vybít baterie pro dosažení maximálního
výkonu.
• Baterie mají nejlepší výdrž, když jsou provozovány při běžné pokojové teplotě (20 st. Celsia +/- 5 st.)
• Používejte baterie pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny.
• Pokud je to možné, vyjměte baterii ze zařízení, když není používáno.
• Baterie, která byla dodána, není určena pro údržbu uživatelem. Jakékoliv problémy s baterií řešte s
výrobcem nebo dovozcem.
• Baterii neskladujte s kovovými předměty, jako jsou řetízky, mince nebo klíče. Pokud kontakty baterie
přijdou do styku s kovovými předměty, může to způsobit požár.
• Udržujte baterie suché. Kamera chrání baterii před poškozením vodou. Zajistěte, aby se k baterii nedostala
voda. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Poškození
baterie způsobené kontaktem s tekutinou není kryto zárukou.
• používejte pouze originální baterie GoPro.

Kompletní manuál v českém jazyce ke kameře HERO5 Black najdete již brzy ke stažení na 
adrese: http://www.gohd.cz/podporahero5/hero5black.pdf

dostupnost těchto služeb je závislá na regionu. Více info na gopro.com/plus a shop.gopro.com/care

hero5 session umí

www.gohd.czwww.gohd.cz
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Kameru také můžete aktualizovat ručně pomocí microSD karty a čtečky 
karet/adaptéru (prodává se samostatně). Podrobnosti a informace o 
nejnovější softwarové verzi najdete na gopro.com/update.

PRO TIP: Aktuálně používanou verzi software zobrazíte stisknutím tlačítka 
Menu. Kamera projde několika nastaveními, včetně číselné verze.

 
zAPínání + vyPínání

HERO5 Session se zapne, když stisknete tlačítko 
Spoušť (Shutter) [  ], kterým začnete pořizovat 
video nebo Časosběr. 

Kamera se kvůli šetření baterie vypne automaticky, 
když stisknete tlačítko Spoušť pro ukončení 
zaznamenávání nebo po určité době nečinnosti.

PRO TIP: Když nosíte kameru v kapse nebo v tašce, umístěte ji ve Frame 
vzhůru nohama (s tlačítkem Spouště zakrytým), abyste náhodou nezačali 
natáčet nebo fotit. Aby se Frame nezarýval do povrchu kamery, nechte 
západku od Frame otevřenou. 

VAROVÁNÍ: Buďte opatrní, pokud GoPro používáte jako 
součást aktivního životního stylu. Vždy sledujte okolí, abyste 
zabránili zranění vás a druhých. 

Při používání kamery, držáků a příslušenství dodržujte 
platné zákony, včetně zákonů na ochranu soukromí, které 
mohou zakazovat natáčení v určitých oblastech.

zAČínámEzAČínámE

vKláDání + vyjímání mICROSD KAREt

•	 vložte kartu (prodává se samostatně) směrem dolů, se štítkem směrem dolů. 
•	 Pro vyjmutí karty na ni zatlačte nehtem dovnitř, dokud nevyskočí.

Používejte značkové paměťové karty, které splňují tyto požadavky:

•	 microSD, microSDHC nebo microSDXC
•	 Class 10 nebo UHS-I rating

Seznam doporučených microSD karet najdete na gopro.com/workswithgopro. 
Doporučujeme značky SanDisk® Extreme nebo lexartm.

POZNÁMKA: Při manipulaci s kartami buďte opatrní. vyvarujte se tekutin, 
prachu a špíny. Pro jistotu před vkládáním nebo vyjímáním karty kameru vypněte. 
Ohledně teplot přípustných pro používání se podívejte do návodu výrobce karty. 

AKtUAlIzACE SOFtWARE KAmERy

nejnovější funkce a nejlepší výkonnost kamery GoPro zajistíte tím, že budete 
používat nejnovější software. Když se připojíte k aplikaci Capture nebo Quik for 
desktop, automaticky budete informováni, že je k dispozici aktualizace.

1. Stáhněte si tyto aplikace:
•	 Capture z Apple© App Store© nebo Google Play™
•	 Quik for desktop z gopro.com/apps

2. Připojte kameru k chytrému telefonu/tabletu nebo počítači. Když je 
dostupná aktualizace, aplikace poskytne instrukce ohledně instalace.
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QuikCapture

pomocí QuikCapture  
s kamerou HerO5 Session  
nejrychleji zaznamenáte  
video nebo časosběrný  
obsah. protože kamera  
je zapnuta pouze při  
natáčení, zvýšíte  
rovněž výdrž baterie.

ZÁZNaM ViDea S QuikCapture

1. S kamerou vypnutou stiskněte tlačítko Spoušť [  ]. 
 kamera se zapne, několikrát pípne a automaticky začne natáčet video v 

režimu, který jste naposledy používali (Video, Video + photo nebo Looping 
(Smyčka)). Stavová světla kamery blikají, zatímco kamera nahrává. 

2. Nahrávání ukončíte tím, že stisknete znovu tlačítko Spoušť. 
 kamera přestane nahrávat, několikrát zapípá a automaticky se vypne, aby 

šetřila výdrž baterie.

ZÁZNaM ČaSOSBĚrNéHO OBSaHu pOMOCÍ QuikCapture

1. S kamerou vypnutou zmáčkněte a podržte na několik sekund tlačítko 
Spoušť [  ], dokud nezačne kamera nahrávat. 

 kamera se zapne, několikrát zapípá a automaticky začne pořizovat 
časosběrný obsah v režimu, který jste naposledy používali (time Lapse 
photos (Časosběrné fotografie), time Lapse Video (Časosběrné video) 
nebo Night Lapse (Noční časosběr)). Stavová světla kamery blikají, 
zatímco kamera nahrává.  

2. pro ukončení záznamu stiskněte znovu tlačítko Spoušť. 
 kamera přestane nahrávat, několikrát zapípá a automaticky se vypne, aby 

šetřila baterii.

ZaČÍNÁMe

ZOBraZeNÍ StaVOVýCH iNfOrMaCÍ

Stiskněte tlačítko Menu pro procházení stavových informací o kameře.

82

7

9

1

654

3

1. Zbývající paměť na microSD 
kartě pro každý režim

2. režim
3. Nastavení
4. Stav protune (není zobrazen)
5. Stav bodového měření  

(není zobrazen)

6. Stav Video stabilizace  
(není zobrazen)

7. Stav bezdrátového připojení
8. Stav baterie
9. Stav hlasového ovládání kamery

Poznámka: ikony a nastavení, která se objevují na stavové obrazovce kamery, se liší dle 
režimu. Výše uvedené jsou pro režim Video.
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Auto Low Light

Auto Rotation 
(Automatický směr 
obrazu)

Beeps (Pípnutí)

Burst Photos 
(Fotografie v režimu 
Burst)

Color (Barva)

Date/Time (Datum/čas)

Delete (Vymazat)

Exposure Value  
Compensation 
(Kompenzace hodnoty 
expozice)

Field of View  
(Zorné pole) 

Frames per Second 
(Snímky za sekundu)

Interval

ISO Limit

IKOny KAmERy

Language (Jazyk)

LEDs

Looping (Smyčka)

megapixels

night Lapse Photo 
(noční časosběrné 
foto) 

night Photo (noční 
foto)

Photo (Single)  
(Foto (jednotlivé))

Protune

Rate (Počet)

Sharpness (Ostrost)

Shutter (Závěrka)

Spot meter  
(Bodové měření)

IKOny KAmERy

Time Lapse Photos 
(Časosběrné fotografie)

Time Lapse Video 
(Časosběrné video)

Video

Video + Photo

Video Format 
(Formát videa)

Video Resolution 
(Rozlišení videa)

Video Stabilization 
(Stabilizace videa)

White Balance 
(Vyvážení bílé)

Wireless  
(Bezdrátové připojení)

www.gohd.czwww.gohd.cz
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seznámení s kamerou

kamera Hero5 session má 3 režimy.  

•	 Video
•	 Foto (Photo)
•	 Časosběr (Time Lapse)

každý z těchto režimů má 3 režimy záznamu.

Režim Režim záznamu Popis

Video
Video 
Video + Photo 
Looping (smyčka)

Natáčení (strana 16)

Photo
single (Jedna) 
Burst 
night (noční)

Focení (strana 18)  

Time Lapse 
(Časosběr)

Time Lapse Photo 
(Časosběrné foto) 
Time Lapse Video 
(Časosběrné video) 
night Lapse Photo 
(noční časosběrné 
foto)

Pořizování časosběrných 
záběrů (strana 20)

změny režimů + nasTaVení 
Téměř všechna nastavení pro video a fotografie můžete měnit pomocí tlačítek 
na kameře. Pro přístup ke všem nastavením a režimům se podívejte do sekce 
Přístup ke všem režimům a nastavením (strana 28).

1. stiskněte tlačítko Menu a stavová obrazovka se zapne. 
2. mačkejte opakovaně tlačítko Menu, až dojdete k Nastavení kamery 

(Camera settings), poté stiskněte tlačítko Spoušť [  ] pro potvrzení.
3. Pro změnu režimu mačkejte opakovaně tlačítko Spoušť pro zobrazení 

režimu, který požadujete (Video, Časosběr (Time Lapse), nebo Foto 
(Photo)).

4. stiskněte tlačítko Menu pro posun na další pole.

5. mačkejte opakovaně tlačítko Spoušť, až se objeví požadovaný režim 
záznamu.

6. stiskněte tlačítko Menu a přejděte na nastavení, poté stiskněte tlačítko 
Spoušť pro zobrazení požadované možnosti.

7. když jste hotoví, stiskněte tlačítko Menu pro přesun na  [  ], poté 
stiskněte tlačítko Spoušť pro potvrzení výběru.

změny režimů + nasTaVení
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natáčení

V režimu Video má HeRO5 Session tři režimy záznamu: 

Video: Zaznamenává video. Dostupné ve všech rozlišeních.

Video + Photo: Při nahrávání videa fotí v pravidelných intervalech. 
Dostupné v 1440p24, 1080p30, 1080p24 a 720p30. 

Looping (Smyčka): Umožňuje kontinuální nahrávání a ukládání 
pouze okamžiků, které chcete uchovat. Dostupné v 1080p30, 
960p100, 720p120 a 720p60.

PRO TIP: Když je kamera vypnutá a stisknete tlačítko Spoušť, kamera se 
zapne a začne zaznamenávat video v režimu, který jste používali naposledy 
(Video, Video + Photo nebo Looping (Smyčka)).

natáčení ViDea 
nejrychlejší způsob natáčení videa ve stejném režimu, jaký jste použili naposledy, 
je QuikCapture (strana 11). Pokud ale chcete změnit režim videozáznamu nebo 
nastavení, postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítko Menu pro zapnutí stavové obrazovky. 
2. Vyberte režim záznamu (Video, Video + Photo nebo Looping (Smyčka)) a nastavení:

a. Mačkejte opakovaně tlačítko Menu, až dojdete ke Camera Settings (nastavení 
kamery), poté stiskněte tlačítko Spoušť [  ] pro potvrzení.

b. Mačkejte opakovaně tlačítko Spoušť, dokud se nedostanete k ikoně Video [  ].  
c. Stiskněte tlačítko Menu pro posun na další políčko, poté mačkejte opakovaně 

tlačítko Spoušť pro vybrání režimu záznamu.
d. Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko Menu pro přesun na nastavení, poté 

mačkejte opakovaně tlačítko Spoušť pro zobrazení požadované možnosti.
e. Stiskněte tlačítko Menu pro přesun na [  ], poté stiskněte tlačítko Spoušť pro 

potvrzení výběru.

3. Stiskněte tlačítko Spoušť. Kamera zapípá a stavová světla budou během 
nahrávání blikat. 

4. Pro zastavení nahrávání stiskněte znovu tlačítko Spoušť. Kamera 
přestane nahrávat, několikrát zapípá a automaticky se vypne, aby šetřila 
výdrž baterie.

PRO TIP: Když je kamera vypnutá a vy stisknete tlačítko Spoušť, kamera se 
zapne a začne natáčet ve video režimu, který jste používali naposledy (Video, 
Video + Photo nebo Looping (Smyčka)).

HiLiGHt taGOVání

Určité okamžiky můžete ve svém videu označit pomocí HiLight tagů. HiLight 
tagy usnadňují nalezení nejlepších záběrů, které můžete sdílet.

Pro přidání HiLight tagu stiskněte tlačítko Menu. HiLight tagy jsou viditelné 
během přehrávání v aplikaci Capture nebo Quik for desktop.

PRO TIP: Během nahrávání můžete HiLight tagy také přidávat pomocí 
aplikace Capture, hlasového ovládání kamery nebo pomocí dálkového 
ovladače Smart Remote.

natáčení
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focení

V režimu Foto (Photo) má HeRo5 Session tři režimy záznamu. fotografie jsou 
pořizovány v rozlišení 10MP. 

Photo (foto): Vyfotí 1 fotografii.

Burst: Zaznamená až 30 fotek za 1 sekundu, což je perfektní pro 
zachycení toho pravého momentu v rychlých akčních sportech.

night (noc): Pro focení, když je tma. Závěrka zůstává otevřena 
déle, aby v tmavém prostředí vpustila dovnitř více světla.  

 
focení

1. Stiskněte tlačítko Menu pro zapnutí stavové obrazovky. 
2. Vyberte režim záznamu (Photo (foto), Burst nebo night (noc)) a nastavení:

a. Mačkejte opakovaně tlačítko Menu, až dojdete ke Camera Settings, poté 
stiskněte tlačítko Spoušť [  ] pro potvrzení.

b. Mačkejte opakovaně tlačítko Spoušť, dokud se nedostanete k ikoně 
foto (Photo)  [  ]. 

c. Stiskněte tlačítko Menu pro posun na další políčko, poté stiskněte 
tlačítko Spoušť pro vybrání režimu záznamu.

d. Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko Menu pro přesun na nastavení, 
poté mačkejte opakovaně tlačítko Spoušť pro zobrazení požadované 
možnosti.

e. Stiskněte tlačítko Menu pro přesun na zatržítko, poté stiskněte 
tlačítko Spoušť pro potvrzení.

focení

3. Stiskněte tlačítko Spoušť. Kamera jednou pípne a poté pípne pokaždé, když 
vyfotí fotku. Stavová světla kamery budou během pořizování fotek blikat. 
Poznámka: Pro záznam kontinuálních fotek rychlostí 5 snímků za sekundu vyberte 
režim záznamu Photo (foto), poté stiskněte a držte tlačítko Spoušť. Kamera bude 
fotit, dokud tlačítko nepustíte.

4. Pro vypnutí kamery stiskněte tlačítko Menu pro přesun k Exit Photo 
Mode (Ukončení režimu foto), poté stiskněte tlačítko Spoušť pro potvrzení. 

focení V RežiMU, KteRý jSte PoUžíVali MinUle

Pro focení v režimu, který jste používali posledně (Photo (foto), Burst nebo 
night (noc)), použijte následující zkratku. 

1. Stiskněte tlačítko Menu pro zapnutí stavové obrazovky. 
2. Stiskněte tlačítko Menu pro přesun na Enter Photo Mode (Vstup do režimu 

focení), poté stiskněte tlačítko Spoušť  [  ] pro potvrzení.
3. Stiskněte tlačítko Spoušť. Kamera jednou pípne a poté pípne pokaždé, když 

vyfotí fotku. Stavová světla kamery budou během pořizování fotek blikat. 
4. Pro vypnutí kamery stiskněte tlačítko Menu pro přesun k Exit Photo Mode 

(Ukončení režimu foto), poté stiskněte tlačítko Spoušť pro potvrzení.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


