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ZOBAcZ WiĘceJ NA GOprO.cOM

MOCOWANIA + AKCESORIA

Helmet Front Mount Chesty Handlebar/Seatpost/
Pole Mount

Surfboard Mounts 

Floaty Backdoor Head Strap  
+ QuickClip 

Suction Cup Vented Helmet 
Strap

Roll Bar Mount Tripod Mounts Anti-Fog Inserts Jaws Flex  
Clamp Mount

Curved + Flat 
Adhesive Mounts

Side Mount Camera Tethers Dual Battery 
Charger

POLECANE AKCESORIA

LCD Touch BacPac™

Battery BacPac™

Wi-Fi Remote

The Frame

WeAr it. MOuNt it. lOve it.

AKCESORIA hERO3+

Wrist Housing

Standard Housing

Rechargeable Battery

Dive Housing  
Lens Replacement Kit

Protective Lens + Covers

Więcej akcesoriów HERO3+ 
zobaczysz na gopro.com
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cecHY HerO3+ 

   9. Port HERO 

10. Drzwiczki baterii 

11. Przycisk Wi-Fi On/Off  

12. Sygnalizator dźwiękowy

13. Mikrofon

cecHY HerO3+

1.  Wskaźnik stanu kamery 
(Czerwony) 

2. Przycisk Shutter/Select   

3. Wyświetlacz LCD kamery

4. Wskaźnik stanu Wi-Fi (Niebieski ) 

5. Przycisk  Power/Mode  

6.  Gniazdo Micro HDMI  
 (kabel nie jest częścią zestawu)

7.  Gniazdo karty MicroSD  
(Karta SD nie jest częścią zestawu)

8.  Gniazdo Mini-USB  
(Kompatybilne z kablem 
kompozytownym A/V i kablem 
mikrofonowym 3.5mm stereo)
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scHeMAt iNterfeJsu użYtkOWNikA

MODES

CAMERA SETTINGS

CAPTURE SETTINGS WI-FI

SET UP

* Odtwarzanie pojawia się na wyświetlaczu LCD kamery, jeśli kamera 
jest podłączona do TV lub LCD Touch BacPac™ (akcesorium dodatkowe, 
sprzedawane oddzielnie).

**White Balance pojawia się tylko wtedy, gdy tryb Protune™ jest WŁĄCZONY.

WYśWietlAcZ lcD kAMerY

Ekran LCD wyświetla następujące informacje o trybach i ustawieniach kamery 
HERO3+:

1.  Tryb kamery/FOV (kąt widzenia)

2. Ustawienia trybów rejestracji (nie pokazano)

3. Rozdzielczość/Klatkaż (fps - liczba klatek na sekundę)

4. Ustawienia interwałów: (nie pokazano)

5. Licznik

6. Czas/Miejsce/Pliki

7. Stan baterii

UWAGA:    Ikony wyświetlane powyżej będą się różnić w zależności od tego w jakim 
trybie jest kamera.
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5.  Naładuj baterię. Dołączony akumulator litowo-jonowy jest częściowo 
naładowany. W celu jego naładowania podłącz załączony kabel USB 
do kamery, a jego drugi koniec wepnij do źródła zasilania takiego jak 
komputer, ładowarka GoPro lub samochodowa ładowarka GoPro. Żadne 
uszkodzenie kamery lub baterii nie wystąpi, jeśli zostanie ona użyta przed 
pełnym naładowaniem.

PRO  
RADA:

Kiedy kamera jest WYŁĄCZONA i ładuje się:
•  Czerwony Wskaźnik stanu kamery zapali się kiedy kamera  

ładuje się.
•  Czerwony Wskaźnik stanu kamery zgaśnie kiedy ładowanie 

zakończy się.

▶Zobacz ŻYWOTNOŚĆ BATERII w celu uzyskania bliższych informacji. 
▶Zobacz PROTUNE w celu uzyskania bliższych informacji.

DOMYŚLNE USTAWIENIA KAMERY
Kamera HERO3+ Black Edition włącza się z następującymi ustawieniami 
domyślnymi:

Rozdzielczość Video 1080p SuperView 30fps

Rozdzielczość zdjęć 12MP

Zdjęcia seryjne 30 zdjęć w 1 sekundę

Zdjęcia poklatkowe 0.5 sekundy

Wi-Fi OFF

PRO  
RADA:

Chcesz zmienić ustawienia VIDEO i FOTO? 
▶Zobacz USTAWIENIA NAGRYWANIA by je zmienić.

użYtkOWANie HerO3+: pODstAWY

użYtkOWANie HerO3+: pODstAWY

ROZPOCZĘCIE PRACY
1.  Wyjmij kamerę z obudowy

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit

 

2.  Wyjmij boczne drzwiczki i wsuń kartę microSD,  
microSDhC™ lub microSDXC™ do gniazda karty. 
Wymagana jest karta microSD klasy 10.  
      

 
 
3. Otwórz tylne drzwiczki, umieść baterię, zamknij tylne drzwiczki.

AktuAliZAcJe OprOGrAMOWANiA

   By uzyskać najlepszą wydajność swojej kamery HERO3+, upewnij się 
że kamera ma wgrane najnowsze oprogramowanie. Aby sprawdzić, 
czy masz najnowszą wersję firmware, odwiedź: gopro.com/update.
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INFORMACJE OGÓLNE
HERO3+ oferuje kilka trybów działania kamery. Aby przełączać się pomiędzy nimi, 

naciskaj przycisk Power/Mode . Tryby pojawią się w następującej kolejności:   

VIDEO Nagrywanie Filmu

PhOTO Rejestracja pojedynczego Zdjęcia

BURST PhOTO Rejestracja do 30 Zdjęć w sekundę

TIME LAPSE Rejestruje serię Zdjęć w odstępach czasowych

SETTINGS Ustawienia kamery

PLAYBACK

Odtwarzaj Filmy i Zdjęcia. Pojawia się tylko wtedy, 
kiedy kamera jest podłączona do TV lub LCD Touch 
BacPac™ (akcesorium opcjonalne, sprzedawane 
osobno). 

PRO 
RADA:

Użyj BURST PhOTO, by zarejestrować szybko poruszające 
się obiekty.

▶Zobacz ODTWARZANIE by uzyskać więcej informacji.

użYtkOWANie HerO3+: trYBY kAMerY

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

WŁĄCZANIE: 
Naciśnij przycisk Power/Mode . Czerwona Dioda wskaźnika stanu 
zamruga trzy razy, a Sygnalizator dźwiękowy wyemituje trzy dźwięki. 
 
WYŁĄCZANIE 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power/Mode . Czerwona Dioda wkaźnika 
stanu mrugnie kilka razy, a Sygnalizator dźwiękowy wyemituje 7 sygnałów.

PRO 
RADA:

Chcesz by HERO3+ zmieniło się w “jednoprzyciskową” 
kamerę, która zaczyna automatycznie rejestrować Zdjęcia 
lub Film zaraz po Włączeniu? Ustaw kamerę w tryb ONE 
BUTTON.  

▶Zobacz tryb ONE BUTTON  w celu uzyskania informacji.

użYtkOWANie HerO3+: pODstAWY
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użYtkOWANie HerO3+: trYBY kAMerY

PhOTO

Aby wykonać  Zdjęcie, upewnij się że kamera jest w trybie Photo. Jeśli ikona 
Photo  na wyświetlaczu LCD kamery nie jest widoczna, naciskaj Przycisk 
Power/Mode   dopóki się nie pojawi. 

Aby zrobić zdjęcie: 
Naciśnij i zwolnij Przycisk Shutter/Select . Kamera wyemituje dwa sygnały, 
a czerwona dioda Wskaźnika stanu kamery mrugnie. 

▶ Zobacz tryb PhOTO w celu uzyskania informacji, jak zmienić rozdzielczość i inne 
parametry trybu PhOTO.

użYtkOWANie HerO3+: trYBY kAMerY

VIDEO

Aby nagrać Video, sprawdź czy kamera jest w trybie Video. Jeśli ikona Video 
 na wyświetlaczu twojej kamery nie wyświetla się, naciskaj przycisk Power/

Mode  dopóki się nie pojawi.

Aby rozpocząć nagrywanie: 
Naciśnij Przycisk Shutter/Select . Kamera wyemituje jeden sygnał 
dźwiękowy, a czerwona dioda Wskaźnika stanu kamery będzie mrugać 
podczas nagrywania.

Aby zatrzymać nagrywanie: 
Naciśnij Przycisk Shutter/Select . Czerwona dioda Wskaźnika stanu 
kamery zamruga trzy razy, a kamera wyemituje trzy sygnały, by powiadomić o 
zatrzymaniu nagrywania.

HERO3+ automatycznie zatrzymuje nagrywanie, jeśli karta pamięci zostanie 
zapełniona lub bateria wyczerpana. Twój film zostanie zapisany przed 
Wyłączeniem się kamery.

▶Zobacz tryb VIDEO by dowiedzieć się, jak zmienić rozdzielczość nagrywanego 
obrazu.
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użYtkOWANie HerO3+: trYBY kAMerY

TIME LAPSE
Tryb Time Lapse rejestruje zdjęcia poklatkowe w odstępach czasowych 
wynoszących 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 lub 60 sekund.

By zarejestrować serię zdjęć w trybie Time Lapse, sprawdź czy kamera jest w 
trybie Time Lapse. Jeśli ikona  trybu Time Lapse nie wyświetla się na 
ekranie LCD kamery, naciśnij kilkakrotnie przycisk Power/Mode  dopóki nie 
pojawi się. 

By wykonać zdjęcia poklatkowe Time Lapse:   
Naciśnij przycisk Shutter/Select . Kamera rozpocznie odliczanie, a czerwona 
Dioda Wskaźnika Stanu mrugnie za każdym razem, kiedy Zdjęcie jest robione

By zatrzymać Time Lapse: 
Naćiśnij przycisk Shutter/Select . Czerwona Dioda Wskaźnika Stanu 
mrugnie trzy razy, a kamera wyemituje trzy sygnały dźwiękowe informując o tym, 
że tryb poklatkowy został zatrzymany.

▶Zobacz instrukcję trybu TIME LAPSE żeby dowiedzieć się jak zmienić ustawienia 
interwałów.

użYtkOWANie HerO3+: trYBY kAMerY

BURST PhOTO

W trybie Burst Photo kamera robi kilka zdjęć w krótkich odstępach czasowych—  
3 zdjęcia /1 sekundę, 5 zdjęć /1 sekundę, 10 zdjęć /1 sekundę, 10 zdjęć /2 
sekundy, 30 zdjęć /1 sekundę, 30 zdjęć /2 sekundy lub 30 zdjęć /3 sekundy.

By zrobić serię zdjęć w trybie Burst Photo, upewnij się czy kamera jest w trybie 
Burst Photo. Jeśli ikona trybu Burst Photo  na wyświetlaczu LCD kamery 
nie jest widoczna, naciśnij kilkakrotnie przycisk Power/Mode  dopóki nie 
pojawi się. 

By wykonać serię zdjęć w trybie Burst Photo: 
Naciśnij przycisk Shutter/Select . Czerwona Dioda wskaźnika stanu 
mruginie kilka razy, a kamera wyemituje kilka sygnałów dźwiękowych.

PRO 
RADA:

Czasami tryb 30 zdjęć /1 sekundę jest  za szybki. Wypróbuj 
inne ustawienie trybu BURST PhOTO, o dłuższym czasie 
rejestracji, by uchwycić całą akcję.  

▶Zobacz instrukcję trybu PhOTO BURST, żeby dowiedzieć się jak zmienić ustawienia  
trybu.
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użYtkOWANie HerO3+: trYBY kAMerY

ODTWARZANIE
Odtwarzaj Video i Zdjęcia po podłączeniu kamery HERO3+ do telewizora  
(wymagany kabel Micro HDMI, Composite lub Combo Cable, sprzedawany 
oddzielnie).  
Możesz również odtwarzać Video i Zdjęcia na wyświetlaczu LCD Touch 
BacPac™ (dodatkowe akcesorium, sprzedawane oddzielnie). Ikona Odtwarzania 

 pojawi się tylko wtedy, kiedy kamera zostanie podłączona do TV lub LCD 
Touch BacPac.

▶Zobacz instrukcję ODTWARZANIE w celu uzyskania szerszych informacji na 
temat odtwarzania Filmów i Zdjęć.

użYtkOWANie HerO3+: trYBY kAMerY

SETTINGS
Menu Ustawienia pozwala na dostosowanie wielu parametrów kamery, w tym:

     Rozdzielczość Video

     Rozdzielczość Zdjęć

    Time Lapse

     Burst Photo

    Continuous Photo

▶ Zobacz instrukcję USTAWIENIA KAMERY, żeby dowiedzieć się, jak poruszać się 
po opcjach menu i poznać szczegóły na temat każdego z ustawień.
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ustAWieNiA kAMerY

USTAWIENIA ROZDZIELCZOśCI FILMóW/FPS/FOV

Możesz zmienić Rozdzielczość, fps (klatki na sekundę) i FOV (kąt widzenia)  
w menu trybu Video. Możesz także przełączyć tryb Auto Low Light na ON/
OFF.

Będąc już w menu Ustawień:

1. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wejść do .

2. Użyj przycisku Power/Mode  do poruszania się po menu. 

3. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wejść do pożądanych ustawień. 

4.  Użyj przycisku Power/Mode  do poruszania się po opcjach ustawień i 
przycisku Shutter/Select  do wybrania jednej z nich.

5. By zmienić pozostałe ustawienia powtórz krok 4. 

6.  By wyjść, przytrzymaj przycisk Shutter/Select  przez dwie sekundy 
lub przejdź przez  menu do  i naciśnij przycisk Shutter/Select  
by zatwierdzić.

Włącz tryb AUTO LOW LIGhT, jeśli nagrywasz w 
niedostatecznych warunkach oświetleniowych lub jeśli szybko 
przemieszczasz się pomiędzy dobrymi i niedostatecznymi 
warunkami oświetleniowymi. Kamera automatycznie 
dostosuje klatkaż, by uzyskać optymalny czas naświetlenia i 
najlepsze rezultaty.

ustAWieNiA kAMerY

USTAWIENIA
By wejść do meny Ustawień:

1.  Sprawdź czy kamera jest w menu Ustawień. Jeśli ikona  Ustawień nie 
jest widoczna na ekranie LCD kamery, naciśnij przycisk Power/Mode  
kilkakrotnie dopóki nie pojawi się.

2. Naciśnij przycisk Shutter/Select , by wejść do menu Ustawień .

3.  Użyj przycisku Power/Mode  do poruszania się po opcjach menu 
Ustawień.

4.  Naciśnij przycisk Shutter/Select , by wybrać pożądaną opcję.

5.   By wyjść, przytrzymaj przycisk Shutter/Select  przez dwie sekundy lub 
przejdź przez menu do  i naciśnij przycisk Shutter/Select . 

PRO 
RADA:

Jeśli na którymś z etapów MENU ustawień chcesz z niego 
wyjść, naciśnij i przytrzymaj  przez dwie sekundy.  
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ustAWieNiA kAMerY

Rozdzielczość  
Video

Najlepsze przeznaczenie

4K / 
4K 17:9

Oszałamiająca rozdzielczość wideo 8MP o profesjonalnej jakości w słabych 
warunkach oświetleniowych pozwoli Ci wyciągnąć 8MP kadry z filmu. Zaleca 
się użycia statywu lub wybrania stałej pozycji kamery podczas filmowania.  

2.7K / 
2.7K 17:9

16:9 / 17:9 rozdzielczość ta zapewnia wspaniałe, kinowej jakości nagrania 
przydatne przy profesjonalnych produkcjach. Zaleca się użycia statywu lub 
wybrania stałej pozycji kamery podczas filmowania.

1440p Rozdzielczość rekomendowana do ujęć z ciała, zapewnia większy 
kąt widzenia, a wyższy klatkaż gwarantuje płynność obrazu podczas 
rejestrowania dynamicznej akcji. 

1080p 1080p60 jest świetna dla każdego rodzaju ujęć, wysoka rozdzielczość i wysoki 
klatkaż gwarantują oszałamiające rezultaty. Dla rozdzielczości 1080p 48 i 30fps 
zalecamy używania statywu lub stabilnego mocowania. Tryb 1080p24 jest 
idealny do kinowych produkcji filmowych.

1080p SuperView Rekomendowany do ujęć z ciała lub sprzętu. Szerszy kąt widzenia 4:3 jest 
automatycznie rozciągany do pełnoekranowego16:9 dla większej satysfakcji 
z oglądania.

960p Rozdzielczość rekomendowana do ujęć z ciała, gdy pożądane są ujęcia 
w zwolnionym tempie. Dostarcza większe pole widzenia i płynność w 
dynamicznych scenach. 

720p Do ujęć z ręki lub w zwolnionym tempie.

720p SuperView Dobry do ujęć z ciała lub sprzętu. Szerszy kąt widzenia 4:3 jest automatycznie 
rozciągany do pełnoekranowego16:9 dla większej satysfakcji z oglądania.

WVGA Do ujęć w super zwolnionym tempie w standardowej rozdzielczości obrazu.

PRO 
RADA:

Włącz tryb PROTUNE, by nagrać wysokiej jakości filmy o neutralnej 
kolorystyce lub o klatkażu 24 fps przydatnym przy profesjonalnych 
produkcjach. 

▶Zobacz PROTUNE i uzyskaj więcej informacji.

ustAWieNiA kAMerY

hERO3+ Black Edition oferuje następujące tryby nagrywania Video:

Rozdzielczość  
Video

NTSC 
 fps

PAL 
 fps

Protune Kąt widzenia  
(FOV)

Rozdzielczość  
obrazu

4K / 
4K 17:9

15  
12

12.5 
12

Tak Ultra Wide 3840x2160, 16:9 
4096x2160, 17:9

2.7K / 
2.7K 17:9

30 
24

25 
24

Tak Ultra Wide 
Medium

2704x1524, 16:9 
2704x1440, 17:9

1440p 48  
30 
24

48  
25 
24

Tak Ultra Wide 1920x1440, 4:3

1080p 60 
48 
30 
24

50 
48 
25 
24

Tak Ultra Wide 
Medium 
Narrow 

1920x1080, 16:9

1080p SuperView* 48  
30 
24

48  
25 
24

Tak Ultra Wide 1920x1080, 16:9 

960p 100 
60 
48

100 
50 
48

Tak 
Tak 
Nie

Ultra Wide 1280x960, 4:3

720p 120 
 
60

100 
 
50

Tak 
 
Tak

Ultra Wide 
Medium** 
Narrow

1280x720,16:9

720p SuperView* 100 
60 
48

100 
50 
48

Tak Ultra Wide 1280x720,16:9

WVGA 240 240 Nie Ultra Wide 848x480, 16:9

* SuperView dostarcza najgłębszą perspektywę pola widzenia na świecie.

** 720p120 i 720p100 wspierają tylko FOV (kąt widzenia) Ultra Wide i Narrow.

UWAGA:  Tryb Protune jest dostępny w wybranych rozdzielczościach Video.
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ustAWieNiA kAMerY

 
CONTINUOUS PHOTO

Tryb Continuous Photo pozwala na ciągłą rejestrację serii Zdjęć podczas 
przytrzymywania przycisku Shutter/Select .

3 zdjęcia co 1 sekundę

5 zdjęć co 1 sekundę

10 zdjęć co 1 sekundę

UWAGA:  Twoja kamera będzie w trybie Continuous Photo dopóki nie zostanie 
przestawiona z powrotem do trybu Zdjęć pojedynczych.

ustAWieNiA kAMerY

    

 
USTAWIENIA ROZDZIELCZOśCI ZDJĘĆ

HERO3+  może robić zdjęcia w rozdzielczościach 12MP, 7MP i 5MP. Jakakolwiek 
zmiana rozdzielczości wpływa także na zdjęcia robione w trybach Photo, Photo 
Burst i Time Lapse.

Rozdzielczość  
zdjęć

Kąt widzenia 
(FOV)

12MP Szeroki (Domyślny)

7MP Szeroki 

7MP średni

5MP Szeroki
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ustAWieNiA kAMerY

MENU USTAWIEń NAGRYWANIA 

Ustawienia rejestracji obrazu pozwalają dostosować następujące 
zaawansowane ustawienia kamery:

   Orientacja kamery

 Punktowy pomiar światła

 Jednoczesne nagrywanie Video i Zdjęć

  Nagrywanie w pętli

 Protune

 Balans bieli

▶Zobacz dział USTAWIENIA NAGRYWANIA, by dowiedzieć się więcej na ten 
temat.

UWAGA: Menu Balans bieli pojawia się jedynie w trybie Protune.

ustAWieNiA kAMerY

OPCJE ZDJĘĆ SERYJNYCH (BURST PHOTO)

Tryb Burst Photo rejestruje serię Zdjęć po naciśnięciu przycisku Shutter/
Select . Zdjęcia mogą być zarejestrowane w następujących trybach: 

3 zdjęcia w 1 sekundę

5 zdjęć w 1 sekundę

10 zdjęć w 1 sekundę

10 zdjęć w 2 sekundy

30 zdjęć w 1 sekundę (Domyślny)

30 zdjęć w 2 sekundy

30 zdjęć w 3 sekundy

ZDJĘCIA POKLATKOWE (TIME LAPSE)

W trybie Time Lapse jest dostępnych kilka opcji wyboru interwału czasu, w 
tym 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 i 60 sekund.  



28 29

ustAWieNiA kAMerY

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE  

Wbudowane Wi-Fi kamery pozwala na podłączenie Pilota Wi-Fi lub 
smartfona/tabletu przez aplikację GoPro App. Po włączeniu Wi-Fi, ikona 
Wi-Fi pojawi się na Wyświetlaczu LCD kamery, a niebieska Dioda Stanu 
Wi-Fi będzie mrugać co jakiś czas. Po Wyłączeniu Wi-Fi, Dioda Stanu Wi-
Fi zamruga siedem razy. 

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE Wi-Fi:

Naciśnij przycisk Wi-Fi On/Off , by WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ Wi-Fi. Po 
WŁĄCZENIU Wi-Fi ostatnio użyty tryb Wi-Fi zostanie aktywowany.  

▶Zobacz dział WI-FI + PILOT WI-FI, by dowiedzieć się więcej na ten temat.

UWAGA:  Twoja kamera nie może być podłączona jednocześnie do Pilota Wi-Fi i 
aplikacji GoPro.

ustAWieNiA kAMerY

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Menu Ustawień systemowych umożliwia dostosowanie następujących 
ustawień kamery:

 Domyślny tryb po włączeniu

 Tryb jednoprzyciskowy

 NTSC/PAL

 Informacje funkcyjne na LCD BacPac™

 Diody wskaźnika stanu

   Sygnalizator dźwiękowy

  Miesiąc/Dzień/Rok/Czas

▶Zobacz dział USTAWIENIA SYSTEMOWE, żeby dowiedzieć się, jak poruszać się 
po opcjach menu i poznać szczegóły na temat każdego z ustawień.
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ustAWieNiA kAMerY

 WYJśCIE

By wyjść z Ustawień wybierz  i naciśnij przycisk Shutter/Select .

PRO 
RADA:

Jeśli na którymś z etapów MENU ustawień chcesz z niego 
wyjść, naciśnij i przytrzymaj przycisk Shutter/Select  przez 
dwie sekundy.  

ustAWieNiA kAMerY

 USUWANIE PLIKóW

Usuń ostatnio zarejestrowany plik lub wszystkie pliki i sformatuj kartę 
pamięci. Podczas usuwania LAST (ostatniego pliku) lub ALL (wszystkich), 
Dioda wskaźnika stanu będzie mrugać do czasu, aż operacja nie zostanie 
zakończona. 

CANCEL (Domyślnie)

LAST

ALL             (Formatuje kartę SD)

By skasować OSTATNI plik lub WSZYSTKIE: 
1.  Sprawdź czy kamera jest w trybie Ustawień. Jeśli ikona Ustawień  na 

wyświetlaczu LCD Twojej kamery nie jest widoczna, naciśnij kilkakrotnie 
przycisk Power/Mode .

2. Naciśnij przycisk Shutter/Select , by wejść w menu Ustawień  .
3.  Użyj przycisku Power/Mode  do poruszania się po Ustawieniach, by 

znaleźć .

4. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wybrać Delete. 

5. Użyj przycisku Power/Mode  by wybrać jedną z opcji.

6. Potwierdź podświetloną opcję naciskając przycisk Shutter/Select .

7.  By wyjść przytrzymaj przycisk Shutter/Select  przez dwie sekundy lub 
przejdź przez menu, wybierz  i naciśnij przycisk Shutter/Select . 

PRO 
RADA:

Zachowaj ostrożność - wybierając ALL, karta pamięci zostanie 
sformatowana, a wszystkie pliki na karcie SD usunięte.
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ustAWieNiA NAGrYWANiA

Możesz dostosować sposób nagrywania filmów i robienia zdjęć twojej kamery 
HERO3+ w menu Ustawień Nagrywania, dostępne opcje to Upside Down, 
Looping Video i White Balance.

UPSIDE DOWN

Mocując HERO3+ do góry nogami (Upside Down) i chcąc by pliki po otwarciu 
wyświetlały poprawnie obraz, należy skorzystać z tego ustawienia, żeby obrócić 
Film lub Zdjęcia już podczas nagrywania.

Kamera we właściwej orientacji (Domyślnie)

Kamera do góry nogami

SPOT METER

Włącz Spot Meter podczas filmowania jasnej scenerii z zaciemnionego 
miejsca, na przykład filmując drogę z wnętrza samochodu. Kiedy Spot Meter 
jest WŁĄCZONY, ikona  pojawia się na wyświetlaczu LCD.

OFF (Domyślnie)

ON

ustAWieNiA NAGrYWANiA

USTAWIENIA NAGRYWANIA

By wejść do menu Ustawień Nagrywania:

1.  Sprawdź czy kamera jest w trybie Ustawień. Jeśli ikona Ustawień  na 
wyświetlaczu LCD kamery nie wyświetla się, naciśnij przycisk Power/Mode 

 kilkakrotnie dopóki nie pojawi się.

2. Naciśnij przycisk Shutter/Select , by wejść do menu Ustawień  .

3.  Użyj przycisku Power/Mode  do poruszania się po Ustawieniach i 
znajdź menu Ustawień Nagrywania  .

4..  Naciśnij przycisk Shutter/Select , by wejść w Ustawienia 
Nagrywania.

5.  Użyj przycisku Power/Mode , by odnaleźć pożądane opcje do zmiany 
ustawień.

6. Naciśnij przycisk Shutter/Select , by wybrać pożądaną opcję.

7.  Niektóre opcje posiadają podmenu. Użyj przycisku Power/Mode ,  
by się po nich poruszać. 

8. Naciśnij przycisk Shutter/Select , by wybrać podświetloną opcję.

9.  Żeby wyjść przytrzymaj przycisk Shutter/Select  przez dwie sekundy  
lub przejdź przez menu do  i naciśnij przycisk Shutter/Select   
by zatwierdzić. 
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ustAWieNiA NAGrYWANiA

LOOPING VIDEO

Nagrywanie w pętli pozwala na ciągłe filmowanie, najstarsze dane są 
nadpisywane dopóki nie naciśniesz przycisku Shutter/Select , by 
zatrzymać nagrywanie. Nagrywanie w pętli jest niedostępne, jeśli tryb 
Protune jest WŁĄCZONY.

Opcje Looping Video:

OFF (Domyślnie)

Max video Kamera nagrywa dopóki nie zostanie zapełniona karta, następnie 
nadpisuje najstarsze zapisy.  

5 min video Kamera nagrywa przez 5 minut, następnie rozpoczyna nagrywać 
od nowa sukcesywnie nadpisując poprzednie 5 minut filmu

20 min video Kamera nagrywa przez 20 minut, następnie rozpoczyna nagrywać 
od nowa sukcesywnie nadpisując poprzednie 20 minut filmu.

60 min video Kamera nagrywa przez 60 minut, następnie rozpoczyna nagrywać 
od nowa sukcesywnie nadpisując poprzednie 60 minut filmu.

120 min video Kamera nagrywa przez 120 min., następnie rozpoczyna nagrywać 
od nowa sukcesywnie nadpisując poprzednie 120 min. filmu.

PRO 
RADA:

Na karcie pamięci zapisywane są pliki w postaci segmentów 
czasowych. Pozwala to na nadpisywanie krótkich segmentów 
materiału filmowego. Przeglądajac zapis na ekranie komputera 
zobaczymy osobne pliki dla każdego segmentu czasowego. Użyj 
edytora wideo jeśli chcesz połączyć pliki w dłuższy film.

UWAGA: Nagrywanie w pętli jest niedostępne w trybie Protune.

ustAWieNiA NAGrYWANiA

SIMULTANEOUS VIDEO AND PHOTO

Tryb Simultaneous Video and Photo pozwala na jednoczesną rejestrację 
Video i Zdjęć. Można ustawić kamerę tak by robiła Zdjęcie co 5 sekund, 10 
sekund, 30 sekund lub 60 sekund podczas nagrywania Video. By ustawić 
kamerę w trybie Simultaneous Video and Photo sprawdź czy tryb jest 
dostępny w wybranej rozdzielczość Video, a Protune jest Wyłączony.

OFF

5 sekund

10 sekund

30 sekund

60 sekund

UWAGA:  Simultaneous Video and Photo jest dostępne dla następujących 
ustawień:  1080p 24 fps, 1080p 30 fps, 720p 60fps lub 1440p 24 fps.

PRO 
RADA:

Rozmiar zdjęć jest determinowany wybraną rozdzielczością Video.

Rozdzielczość Video   Megapiksele

16:9 (1080p, 720p) 8MP

4:3 (1440p) 12MP

Podczas nagrywania Video można w każdej chwili manualnie zrobić 
Zdjęcie naciskając przycisk Power/Mode .
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ustAWieNiA NAGrYWANiA
 
ROZDZIELCZOŚCI PROTUNE (kontynuacja): 
Protune jest dostępny w następujących rozdzielczościach HERO3+: Black Edition:

ROZDZIELCZOśĆ  fps

4K / 4K 17:9 15/12.5,12

2.7K / 2.7K 17:9 30/25, 24

1440p 48, 30, 25, 24

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

1080p SuperView 48, 30, 25, 24

960p 100, 60, 50

720p 120, 100, 60, 50

720p SuperView 100, 60, 50

KOMPATYBILNOŚĆ: Protune jest kompatybilny z profesjonalnymi narzędziami do 
korekcji kolorów, edycji i z GoPro Studio.

ustAWieNiA NAGrYWANiA

PROTUNE

Protune jest trybem wideo, który odblokowuje pełen potencjał kamery i pozwala 
uzyskać niezwykłą jakość obrazu oraz kinową jakość przy profesjonalnych 
produkcjach. Filmowcy mają teraz znacznie większą elastyczność i efektywność 
obróbki materiału filmowego, niż kiedykolwiek wcześniej.

KLUCZOWE KORZYŚCI TRYBU PROTUNE:

Rejestracja wysokiej jakości filmów 
Wysoka szybkość przepływu danych trybu Protune pozwala rejestrować obrazy 
z mniejszą kompresją, pozwalając autorom zdjęc tworzyć wyższej jakości 
produkcje.

Neutralny kolor 
Neutralny profil kolorów trybu Protune zapewnia większą elastyczność podczas 
korekcji kolorów w postprodukcji. Krzywa Protune Log Curve rejestruje więcej 
szczegółów w cieniach i światłach. 

Standardowy klatkaż Film/TV 
Nagrywaj filmy w kinowym  standardzie 24fps, dzięki czemu sceny kręcone 
kamerą GoPro będzie można łączyć ze scenami filmowanymi z innych kamer bez 
konieczności konwersji plików. 

Włączenie trybu Protune wpływa na różne ustawienia i funkcje, takie jak 
Rozdzielczość video, klatkaż (fps), FOV (kąt widzenia) i Simultaneous 
Video and Photo.  

OFF (Domyślnie)

ON
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ustAWieNiA NAGrYWANiA

 EXIT

Widząc na ekranie EXIT naciśnij przycisk Shutter/Select  by wyjść z menu 
Ustawień Nagrywania.

PRO 
RADA:

Jeśli na którymś z etapów menu USTAWIEŃ NAGRYWANIA 
chesz z niego wyjść, naciśnij i przytrzymaj przycisk Shutter/
Select  przez dwie sekundy.  

ustAWieNiA NAGrYWANiA

WHITE BALANCE

Balans bieli reguluje ogólny ton barw filmów. Standardowo filmy nagrywane 
są jedynie w trybie AUTO White Balance. Zaawasowani użytkownicy mogą 
po włączeniu trybu Protune zmienić ustawienia Balansu Bieli.  
Filmy nagrane z włączonym trybem Protune wymagają post produkcji  
materiału w programie edycyjnym, by uzyskać pożądany efekt końcowy.

PRO 
RADA:

Rozważ ręczne ustawienie Balansu Bieli podczas pracy w 
następujących warunkach: 

Oświetlenie żarowe lub wschód / zachód 
słońca

3000K

światło dzienne lub nasłoneczniona 
sceneria

5500K

Chłodne białe światło 6500K

Industry standard optimized color Cam RAW
 

Cam RAW (Camera RAW) 
Kamera HERO3+ może nagrywać Video w trybie Protune w Cam RAW. Tryb 
GoPro Cam RAW zapisuje minimalnie przetworzone dane bezpośrednio 
z matrycy, co pozwala na bardziej precyzyjne dokonywanie korekt w post 
produkcji. Praca w tym trybie pozwala w pełni wykorzystać możliwości matrycy.

PRO 
RADA:

Jeśli zmieniłeś ustawienia BALANSU BIELI w PROTUNE i 
powrócisz do standardowych ustawień, ustawienie BALANSU 
BIELI automatycznie powróci do trybu AUTO.



40 41

ustAWieNiA sYsteMOWe

DOMYśLNY TRYB PO WŁĄCZENIU

Możesz wybrać jeden z poniższych trybów, jako tryb Domyślny po uruchomieniu 
kamery:

VIDEO (domyślnie)

PhOTO

BURST PhOTO

TIME LAPSE

ustAWieNiA sYsteMOWe

SET UP

By wejść do menu Set Up:

1.  Sprawdź czy kamera jest w trybie Ustawień. Jeśli ikona Ustawień  na 
wyświetlaczu LCD Twojej kamery nie wyświetla się, naciśnij przycisk 
Power/Mode  kilkakrotnie dopóki nie pojawi się.

2. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wejść do menu Ustawień .

3.  Użyj przycisku Power/Mode  by przejść przez menu Ustawień i znajdź 
menu Set Up  .

4. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wejść do Set Up.

5.  Użyj przycisku Power/Mode  by zlokalizować pożądaną opcję do 
zmiany.

6. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wybrać pożądaną opcję.

7.  By wyjść przytrzymaj przycisk Shutter/Select  przez dwie sekundy lub 
przejdź do  i naciśnij przycisk Shutter/Select  by zatwierdzić. 
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ustAWieNiA sYsteMOWe

TRYB ONE BUTTON (kontynuacja)

By wyjść z trybu One Button:

1. WŁĄCZ kamerę. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Shutter/Select  aż  pokaże się 
na ekranie LCD.

3. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wejść.

4. Użyj przycisku Power/Mode  do podświetlenia OFF.

5. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by potwierdzić wybór.

6. By wyjść przytrzymaj przycisk Shutter/Select  przez dwie sekundy lub 
przejdź do  i naciśnij przycisk Shutter/Select .

PRO 
RADA:

Aby zatrzymać rejestrację obrazu (VIDEO lub TIME LAPSE)  
w trybie ONE BUTTON naciśnij i przytrzymaj przycisk Shutter/
Select  przez dwie sekundy. Powrócisz do menu trybu ONE 
BUTTON, gdzie można WYŁĄCZYĆ tryb ONE BUTTON. 

UWAGA: Tryb One Button jest niedostępny po połączeniu kamery z Pilotem Wi-Fi 
lub aplikacją GoPro.

ustAWieNiA sYsteMOWe

ONE BUTTON

Po wybraniu trybu One Button, kamera rozpoczyna automatycznie nagrywanie 
zaraz po jej WŁĄCZENIU. Tryb One Button może być skonfigurowany tak, by 
rozpocząć nagrywanie w trybie Video bądź Time Lapse.

OFF (Domyślnie)

ON

By włączyć tryb One Button:

1.  Sprawdź czy kamera jest w trybie Ustawień. Jeśli ikona Ustawień  nie 
wyświetla się na ekranie LCD Twojej kamery naciśnij przycisk Power/Mode 

 kilkakrotnie dopóki nie pojawi się.

2. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wejść do menu Ustawień  .

3.  Użyj przycisku Power/Mode  by prouszać się po Ustawieniach i znajdź 
menu Set Up .

4. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wejść do menu Set Up.

5.  Użyj przycisku Power/Mode  by przejść w menu do wyboru trybu One 
Button .

6. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wejść do menu One Button. 

7. Użyj przycisku Power/Mode  by poruszać się po opcjach.

8. Naciśnij przycisk Shutter/Select  żeby wybrać podświetloną opcję.

9.  By wyjść przytrzymaj przycisk Shutter/Select  przez dwie sekundy lub 
przejdź do  i naciśnij przycisk Shutter/Select  by potwierdzić wybór.

 Następnym razem, kiedy WŁĄCZYSZ kamerę zacznie ona nagrywać w Trybie 
Domyślnym. By zatrzymać nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sek.
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ustAWieNiA sYsteMOWe

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY

Możesz regulować głośność lub WYŁĄCZYĆ Sygnalizator dźwiękowy.

100%  (Domyślnie)

70%

OFF

RĘCZNE WYŁĄCZANIE

HERO3+ może być skonfigurowana tak, by automatycznie WYŁĄCZYĆ się 
po określonym czasie bezczynności (gdy żadne Filmy lub Zdjęcia nie zostały 
zrobione, a przyciski przyciśnięte). 

MANUAL (Domyślnie)

60sec

120sec

300sec

ustAWieNiA sYsteMOWe

       NTSC / PAL

Ustawienia NTSC i PAL regulują ustawieniem klatkaży nagrywania i 
odtwarzania Video na ekranie TV/HDTV. Wybierz NTSC jeśli używasz TV/
HDTV w Ameryce Północnej. Wybierz PAL, jeśli korzystasz z TV/HDTV w 
systemie PAL (większość telewizorów poza Ameryką Północną).

ONSCREEN DISPLAY

By wyświetlić lub ukryć na ekranie podglądu ikony nagrywania i informacje o 
pliku Video podczas nagrywania / odtwarzania, włącz lub wyłącz Onscreen 
Display (OSD).

OFF

ON    (Domyślnie)

DIODY WSKAŹNIKA STANU

Aktywuj wszystkie cztery Diody wskaźnika stanu, tylko dwie (przód i tył) lub 
WYŁĄCZ całkowicie wszystkie diody.

4     (Domyślnie)

2

OFF
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ustAWieNiA sYsteMOWe

MONTH / DAY / YEAR / TIME

Ustaw zegar HERO3+ by mieć mieć pewność, że pliki z Filmami i Zdjęciami 
są zapisywane z poprawną datą i godziną 

By zmienić Miesiąc/Dzień/Rok/Czas: 

1.  Sprawdź czy kamera jest w trybie Ustawień. Jeśli ikona Ustawień  nie wyświetla 
się na ekranie LCD kamery, naciśnij przycisk Power/Mode  kilkakrotnie dopóki 
się nie pojawi.

2. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wejść do menu Ustawień  .

3.  Użyj przycisku Power/Mode  by przejść przez menu Ustawień i znajdź  
menu Set Up  .

4. Naciśnij przycisk Shutter/Select  żeby wejść do menu Set Up.

5. Użyj przycisku Power/Mode  by znaleźć menu Month/Day/Year/Time .

6.  Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wejść do menu Month/Day/Year/Time; 
Miesiąc (MM) będzie podświetlony. 

7. Naciśnij przycisk Shutter/Select  żeby dostać się do listy miesięcy (1 do 12).

8.  Użyj przycisku Power/Mode  by przejść przez listę i podświetlić pożądaną 
wartość.

9. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by zatwierdzić.

10. By przejść do następnej opcji naciśnij przycisk Shutter/Select . 

11.   Powtórz kroki 7, 8 i 9 by dokonać wyboru dnia (DD), roku (YY), godziny 
(hh) i minut (MM). 

12.   By wyjść przytrzymaj przycisk Shutter/Select  przez dwie sekundy lub 
przejdź do  i naciśnij przycisk Shutter/Select . 

UWAGA:  Jeśli bateria zostanie wyjęta z kamery na dłuższy okres MIESIĄC/DZIEŃ/
ROK/CZAS będą musiały zostać ponownie ustawione.

ustAWieNiA sYsteMOWe

 WYJśCIE

By wyjść z ekranu EXIT naciśnij przycisk Shutter/Select  by wyjść z 
menu Set Up.

PRO 
RADA:

Jeśli na którymś z etapów MENU USTAWIEŃ chcesz je 
opuścić naciśnij i przytrzymaj przycisk Shutter/Select  
przez dwie sekundy.  
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Wi-fi + pilOt Wi-fi

WIRELESS CONTROLS

Wbudowane Wi-Fi pozwala kamerze HERO3+ połączyć się z Pilotem Wi-Fi lub 
aplikacją GoPro na smartfonie lub tablecie. 

By Włączyć/Wyłączyć Wi-Fi za pomocą przycisku Wi-Fi :

Naciśnij przycisk Wi-Fi On/Off  by WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ Wi-Fi. Po 
włączeniu Wi-Fi będzie działać w ostatnio używanym trybie.  

PAROWANIE hERO3+ Z PILOTEM WI-FI

Przed użyciem Pilota Wi-Fi po raz pierwszy należy sparować go ze swoją kamerą. 

Na kamerze:

1. Upewnij się, że kamera i pilot są WYŁĄCZONE.

2. Naciśnij przycisk Power/Mode  żeby WŁĄCZYĆ kamerę HERO3+.

3. Naciśnij przycisk Wi-Fi On/Off  żeby WŁĄCZYĆ Wi-Fi, 

4. Naciśnij Wi-Fi On/Off  ponownie, by wejść do menu Wi-Fi  .

5. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wejść do menu Wi-Fi  .

6.  Użyj przycisku Power/Mode  by zaznaczyć Wi-Fi RC, następnie 
naciśnij przycisk Shutter/Select  by potwierdzić wybór.

7.  Użyj przycisku Power/Mode  by wybrać NEW, następnie potwierdź 
wybór przyciskiem Shutter/Select  .

8. Zobaczysz ikonę .

Wi-fi + pilOt Wi-fi

WIRELESS CONTROLS (KONTYNUACJA)

Na Pilocie Wi-Fi:

1.  Przytrzymując przycisk Shutter/Select , naciśnij i zwolnij przycisk 
Power/Mode  by WŁĄCZYĆ pilota w trybie parowania.

2.  Gdy zobaczysz  na ekranie pilota zwolnij przycisk Shutter/Select 
.

3.  pojawi się na ekranach obu urządzeń po sparowaniu. 

4.  Pilot zapyta czy chcesz sparować kolejną kamerę CONNECT ANOThER?.

a.  Jeśli chcesz podłączyć dodatkowe kamery naciśnij przycisk Shutter/
Select  by wybrać YES, następnie powtórz proces parowania od 
początku.

b.  Jeśli nie, naciśnij przycisk Power/Mode  by wybrać NO, a następnie 
naciśnij przycisk Shutter/Select  by zatwierdzić.

Ekran LCD Pilota Wi-Fi będzie odzwierciedlał ekran kamery. Możesz teraz używać 
pilota do zdalnego sterowania kamerą.
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Wi-fi + pilOt Wi-fi

KORZYSTANIE Z hERO3+ Z PILOTEM WI-FI

Po sparowaniu kamery z Pilotem Wi-Fi, przejdź przez poniższe kroki by 
skorzystać z pilota do zdalnej obsługi kamery. Kamerę z pilotem wystarczy 
tylko raz sparować.

Na kamerze:

1. Przede wszystkim upewnij się, że kamera i pilot są WYŁĄCZONE.

2. Naciśnij przycisk Power/Mode  żeby WŁĄCZYĆ kamerę HERO3+.

3. Naciśnij przycisk Wi-Fi On/Off  by WŁĄCZYĆ Wi-Fi.

4.  Naciśnij przycisk Wi-Fi On/Off  ponownie by wejść do menu Wi-Fi 
 .

5. Naciśnij przycisk Shutter/Select  żeby wejść do menu Wi-Fi  .

6.  Użyj przycisku Power/Mode  żeby podświetlić Wi-Fi RC, następnie 

naciśnij przycisk Shutter/Select  by zatwierdzić.

7. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by wybrać CURRENT (OBECNY).

8. Zobaczysz .

Na pilocie:

1. Naciśnij przycisk Power/Mode  żeby WŁĄCZYĆ pilota. 

2. Zobaczysz  na wyświetlaczu pilota.

3. pojawi się, gdy camera i pilot nawiążą połączenie.

Ekran LCD pilota będzie odzwierciedlać ekran LCD kamery.  
Od teraz możesz kontrolować kamerę za pomocą pilota.

pOŁĄcZeNie Z AplikAcJĄ GOprO 

UŻYWANIE hERO3+ Z APLIKACJĄ GOPRO (BEZPŁATNA)

Aplikacja GoPro umożliwia sterowanie kamerą za pomocą smartfona lub 
tabletu. Funkcje obejmują pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami kamery, 
podgląd obrazu z kamery, odtwarzanie i udostępnianie wybranych plików oraz 
więcej.*

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami by połączyć HERO3+ z aplikacją GoPro.

1.  Pobierz aplikację GoPro na swojego smartfona lub tablet w sklepie 
Apple App Store, Google Play lub Windows Phone.

2. Naciśnij przycisk Power/Mode  by WŁĄCZYĆ kamerę.  

3.  Naciśnij przycisk Wi-Fi On/Off  dwa razy, następnie naciśnij przycisk  
Shutter/Select  by wejść do menu Wi-Fi  . 

4.  Użyj przycisku Power/Mode  do poruszania się po opcjach, naciśnij 
przycisk Shutter/Select  po zaznaczeniu GoPro App.

5.  W ustawieniach Wi-Fi twojego smartfona lub tabletu pojawi się sieć Wi-Fi 
kamery, połącz się z nią. Nazwa sieci rozpoczyna się od “GOPRO-BP-” i 
jest zakończona ciągiem cyfr/liter. 

6.  Wprowadź hasło “goprohero” (jest to domyślne hasło kamery). Hasło 
można zmienić wchodząc na stronę aktualizacji gopro.com/update. Jeśli 
hasło zostało już zmienione wprowadź swoje hasło zamiast “goprohero”.

7.  Otwórz aplikację GoPro na swoim smartfonie lub tablecie. Możesz 
teraz kontrolować kamerę za pomocą swojego smartfona lub tabletu, 
podglądać obraz, odtwarzać i udostępniać wybrane pliki.*

PRO 
RADA:

Zobacz co widzi twoja kamera HERO3+ na ekranie swojego 
smartfona lub tabletu.

*Prosimy sprawdzić kompatybilność urządzeń na gopro.com.
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ZApis/kArtY MicrOsD

Kamera HERO3+ jest kompatybilna z kartami o pojemności 2GB, 4GB, 8GB, 
16GB, 32GB i 64GB typu microSD, microSDhC i microSDXC. Wymagana jest 
karta microSD Class10. GoPro zaleca używanie markowych kart pamięci dla 
maksymalnej niezawodności podczas zapisu przy dużych wibracjach. 

By umieścić kartę microSD: By wyjąć kartę microSD:

1.  Wsuń kartę pamięci ustawioną 
etykietą do góry do gniazda karty 
zaczynając węższą częścią.

2.  Usłyszysz kliknięcie, kiedy karta 
zostanie poprawnie umieszczona.

1.  Przyłóż paznokieć do brzegu 
karty pamięci, a następnie lekko 
wciśnij kartę.

2.  Karta wyskoczy z gniazda na tyle, 
że da się ją łatwo wyciągnąć.

PRO 
RADA:

Należy zachować ostrożność podczas obsługi kart pamięci. 
Należy unikać styczności karty z płynami i kurzem. 
Zapobiegawczo przed wyjęciem lub włożeniem karty pamięci 
należy wyłączyć kamerę. Sprawdź wytyczne producenta w 
zakresie dopuszczalnego zakresu temperatury pracy karty. 

WYMAGANiA sYsteMOWe 

Kamera HERO3+ jest kompatybilna z Microsoft® XP (Service Pack 2 lub 
nowszym) i Mac OS X 10.4.11 lub nowszym.

WINDOWS MAC 
Windows XP (Service Pack 2 lub 
nowszy) or Vista

Mac OS® X 10.4.11 lub nowszy

3.2GHz Pentium 4 lub szybszy 2.0GHz Intel Core Duo lub szybszy

DirectX 9.0c lub nowszy

Minimum 1GB RAM Minimum 1GB RAM

Karta graficzna minimum 256MB RAM Karta graficzna minimum 128MB RAM

PRO 
RADA:

Chcesz zobaczyć swoje Filmy i Zdjęcia na wielkim ekranie?  
Podłącz kamerę HERO3+ bezpośrednio do swojego TV/HDTV 
za pomocą kabla Micro hDMI, Composite Cable lub Combo 
Cable (opcjonalne akcesoria, sprzedawane oddzielnie). 
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prZesYŁANie plikÓW

BY PRZENIEŚĆ PLIKI VIDEO I FOTO NA KOMPUTER

NA PC:
1. Podłącz kamerę do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

2. Naciśnij przycisk Power/Mode  by WŁĄCZYĆ kamerę.

3. Kliknij dwa razy “Mój komputer” i znajdź “Dysk wymienny”.

4. Jeśli “Dysk wymienny” nie wyświetla się, zamknij folder “Mój komputer” i 
otwórz go ponownie. Ikona “Dysku wymiennego” powinna pojawić się.

5. Kliknij dwa razy ikonę “Dysku wymiennego”.

6. Otwórz folder “DCIM” .

7. Otwórż folder “100GOPRO” żeby zobaczyć wszystkie pliki Zdjęć i Filmów.

8. Skopiuj pliki do komputera lub na dysk zewnętrzny.

NA MAC’U:
1. Podłącz kamerę do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

2. Naciśnij przycisk Power/Mode  żeby WŁĄCZYĆ kamerę.

3.  Ikona dysku pojawi się na pulpicie. Kliknij dwa razy ikonę, żeby uzyskać 
dostęp do plików.

4. Skopiuj pliki do komputera lub na dysk zewnętrzny.

ODtWArZANie

BY ODTWORZYĆ ZDJĘCIA I FILMY
Filmy i Zdjęcia można oglądać na ekranie TV/HDTV lub na LCD Touch 
BacPac™ (akcesorium opcjonalne, sprzedawane oddzielnie). 

ODTWARZANIE NA EKRANIE TV/hDTV

By przeglądać Filmy i Zdjęcia:

1.    Podłącz kamerę do TV/HDTV za pomocą kabla Micro hDMI,  
Kabla Kompozytowego (Composite Cable) lub Combo Cable 
(akcesoria opcjonalne).

2. WŁĄCZ Kamerę.

3.  Naciśnij kilkakrotnie przycisk Power/Mode  by przejść do  
Odtwarzania  . Potwierdź przyciskiem Shutter/Select .

4.  HERO3+ wyświetli miniatury wszystkich Filmów i Zdjęć na  
karcie SD. Grupy Zdjęć wykonanych w trybach Continuous Photo, Photo 
Burst i Time Lapse jako ikonę wyświetlają pierwsze Zdjęcie z serii.

5.  Będąc w podglądzie miniatur użyj przycisku Power/Mode  do poruszania 
się pomiędzy miniaturami. Naciśnij przycisk Shutter/Select  by obejrzeć. 

6.  Aby zobaczyć więcej plików multimedialnych zapisanych na karcie pamięci 

użyj  i  do poruszania się w tył i w przód.

7.  W zależności od tego czy oglądasz Filmy lub Zdjęcia, na ekranie pojawią 
się różne opcje sterowania. Do nawigacji użyj przycisków Power/Mode 

 i Shutter/Select .  

UWAGA:  Grupy Zdjęć seryjnych i Poklatkowych będą wyświetlane za pomocą 
pierwszego Zdjęcia z serii. By zobaczyć serię Zdjęć użyj przycisku 
Power/Mode  żeby wybrać View, potwierdź Shutter/Select .
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ODtWArZANie 

ODTWARZANIE NA LCD TOUCh BACPAC (SRZEDAWANY ODDZIELNIE)

Odtwarzanie za pomocą LCD Touch BacPac przebiega podobnie do opisanych 
wcześniej procedur dotyczących odtwarzania.

▶Zobacz instrukcję obsługi LCD Touch BacPac by uzyskać więcej informacji.

BAteriA
 
MAKSYMALIZACJA ŻYWOTNOŚCI BATERII 
By wydłużyć czas pracy baterii WYŁĄCZ Wi-Fi. Jeśli nagrywasz długie 
sceny WYŁĄCZ lub odłącz LCD Touch BacPac™ (dodatkowe akcesorium, 
sprzedawane oddzielnie). Ekstremalnie niskie temperatury mogą zmniejszyć 
czas pracy baterii. By zwiększyć czas pracy baterii w chłodnych warunkach 
przechowuj kamerę w ciepłym miejscu przed użyciem. Nagrywanie w trybie  
Protune zwiększy pobór mocy.

*W oparciu o testy techniczne GoPro. Rzeczywista wydajność może się różnić 
w zależności od ustawień, temperatury otoczenia, łączości bezprzewodowej i 
innych czynników. Maksymalna pojemność baterii zwykle maleje z czasem.
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BAteriA

ŁADOWANIE BATERII
Ikona baterii wyświetlana na ekranie LCD kamery zacznie migać, gdy poziom 
naładowania baterii spadnie poniżej 10%. Jeśli nagrywanie ma miejsce w momencie, 
kiedy poziom naładowania baterii sięga 0%, kamera zapisze plik, a następnie 
WYŁĄCZY się.

By naładować baterię: 

1.    Podłącz kamerę do komputera 
lub zasilacza USB (takiego jak 
GoPro Wall Charger lub GoPro 
Auto Charger).

2.   Czerwona Dioda Wskaźnika 
Stanu pozostanie WŁĄCZONA 
podczas ładowania baterii.

3.   Czerwona Dioda Wskaźnika 
Stanu WYŁĄCZY się, kiedy 
bateria zostanie w pełni 
naładowana. 

Bateria naładuje się do 80% w ciągu godziny i 100% w ciągu dwóch godzin 
podczas korzystania z1000mAh ładowarek USB GoPro Wall i Auto Charger. 
Inne ładowarki mogą ładować wolniej.

Możesz naładować baterię bez kamery za pomocą ładowarki Dual Battery Charger 
(akcesorium opcjonalne, sprzedawane oddzielnie).

Bateria nie ulegnie uszkodzeniu, jeśli przed pierwszym użyciem nie zostanie 
w pełni naładowana.  Zapasowe baterie i dodatkowe akcesoria dostępne są u 
Autoryzowanych Sprzedawców Detalicznych.

BAteriA

KORZYSTANIE Z KAMERY PODCZAS ŁADOWANIA
Możesz ładować baterię kamery podczas nagrywania Filmu lub robienia Zdjęć.  
Po prostu podłącz kamerę do komputera, ładowarki USB lub dla najlepszych 
rezultatów, do ładowarki GoPro Auto lub Wall Charger używają dołączonego 
kabla USB. Wydajność innych ładowarek niż GoPro nie może być gwarantowana.

WYJMOWANIE BATERII Z KAMERY
Bateria HERO3+ jest tak zaprojektowana, by być ciasno spasowana z obudową w 
celu zapewnienia maksymalnej niezawodności podczas dużych wibracji.

By wyciągnąć baterię:

1.   Zdejmij drzwiczki baterii umieszczając kciuk we wgłębieniu zamka (z tyłu 
kamery) i przesuń zamek w lewo.

2.  Pozwól drzwiczkom odskoczyć. Chwyć baterię za uchwyt i wyjmij ją z kamery.
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WAżNe kOMuNikAtY OstrZeGAWcZe

KOMUNIKATY KARTY MICROSD

NO SD 
Brak karty. Kamera wymaga karty microSD, microSDhC lub 
microSDXC do rejestracji Filmów lub Zdjęć.

SD FULL Karta jest pełna. Usuń pliki lub zamień kartę.

SD ERROR Kamera nie ma dostępu do karty.

IKONA NAPRAWY PLIKU NA EKRANIE LCD 
Jeśli widzisz ikonę Naprawy pliku na ekranie LCD to znaczy, 
że plik Video został uszkodzony podczas nagrywania. Naciśnij 
dowolny przycisk, by kamera naprawiła plik.

IKONA OSTRZEGAJĄCA PRZED PRZEGRZANIEM 
Ikona ostrzegająca przed Przegrzaniem kamery pojawi się na 
wyświetlaczu LCD, gdy kamera jest zbyt nagrzana i musi ostygnąć. Po 
prostu pozostaw ją, by ostygła przed przystąpieniem do ponownego 
użycia. Twoja kamera nie dopuści do przegrzania się, więc nie martw 
się - żadne uszkodzenie nie nastąpi.

OBuDOWA kAMerY

UMIESZCZANIE KAMERY W OBUDOWIE  
By wyjąć kamerę z obudowy:

1. Unieś przód klamry, by wyczepić ją z obudowy.

2. Podnieś klamrę do góry, żeby móc otworzyć drzwiczki.

3. Otwórz drzwiczki obudowy i wyciągnij kamerę. 

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit

By zabezpieczyć kamerę w obudowie:
1. Otwórz obudowę i umieść w niej kamerę. 

2. Zamknij drzwiczki obudowy.

3.   Zaczep klamrę o wystający element górnej części tylnych drzwiczek. 

4. Opuść klamrę w dół, tak żeby się zatrzasnęła.

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit
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OBuDOWA kAMerY

Obudowa Twojej kamery HERO3+ posiada dwa typy tylnych drzwiczek— 
Skeleton (nie są wodoszczelne) i Standard (wodoszczelne).  

Skeleton Backdoor Standard Backdoor

Skeleton Backdoor (nie są wodoszczelne) 
zapewniają lepszą jakość dźwięku 
pozwalając dźwiękom dotrzeć do 
mikrofonu. Zamontowane na kasku, 
motocyklu, rowerze i innych szybko 
poruszających się pojazdach zmniejszają 
szum wiatru przy prędkości do 160km/h. 
Użyj tych drzwiczek, jeśli kamera nie 
jest narażona na nadmierne uszkodzenia 
spowodowane przez piasek, brud / kurz 
i wodę. Drzwiczki te są również zalecane 
do stosowania wewnątrz pojazdów.

Wodoodporne drzwiczki sprawiają, 
że obudowa jest wodoodporna do 
40m. Używaj tych drzwiczek, kiedy 
musisz ochronić kamerę przed wodą 
i innymi zagrożeniami płynącymi ze 
środowiska. 

PRO 
RADA:

Zastosuj RAIN-X lub inny preparat zapobiegający tworzeniu się 
kropel na powierzchni soczewki obudowy, kiedy korzystasz z 
kamery podczas opadów lub w wodzie. Jeśli preparaty tego typu 
nie są dostępne od czasu do czasu można polizać soczewkę, a 
następnie zanurzyć kamerę w obudowie w wodzie. Zaufaj nam - to 
działa. 

OBuDOWA kAMerY

ZAMIANA DRZWICZEK OBUDOWY
Możesz wymienić drzwiczki obudowy kamery HERO3+ w zależności od 
warunków w jakich będziesz filmować.

By wymienić drzwiczki: 

1. Otwórz do końca drzwiczki obudowy. 

2. Pociągnij do dołu drzwiczki, tak by wyskoczyły z zawiasów.

3. Umieść drzwiczki w zawiasach obudowy.

4. Wepchnij drzwiczki obudowy do góry, tak by wskoczyły w zawiasy. 

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit
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OBuDOWA kAMerY

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM KAMERY PRZEZ WODĘ 
Gumowa uszczelka, która łączy obudowę kamery HERO3+ z drzwiczkami tworzy 
wodoszczelną barierę, która chroni przed przedostaniem się wody do środka 
obudowy. 

Utrzymuj obudowę kamery i jej gumową uszczelkę w czystości; pojedynczy włos lub 
ziarnko piasku mogą spowodować przeciek.

Po każdym użyciu w słonej wodzie należy przepłukać obudowę słodką wodą, 
a następnie osuszyć. Nie stosowanie się do tego zalecenia może w końcu 
spowodować korozję sworznia zawiasu i gromadzenie się soli na uszczelce, co 
może spowodować awarię. 

By oczyścić uszczelkę należy wypłukać ją w słodkiej wodzie, a następnie 
osuszyć potrząsając (suszenie szmatką może naruszyć i wystrzępić 
powierzchnię uszczelki). Załóż ponownie uszczelkę w drzwiczkach obudowy. 

OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie się do tych kroków, po każdym użyciu Twojej 
kamery HERO3+, może spowodować nieszczelności, które mogą uszkodzić lub 
zniszczyć kamerę. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez 
wodę wskutek błędnego użytkowania. 

kOrZYstANie Z MOcOWAŃ

MOCOWANIE UChWYTÓW DO KAMERY
By zamocować uchwyt mocujący do kamery HERO3+ będziesz potrzebować 
szybkozłączki (Quick Release Buckle), śruby (Thumb Screw) i narzędzi w 
zależności od mocowania jakiego używasz. W celu uzyskania szerszych 
informacji dotyczących mocowań odwiedź stronę gopro.com/support.

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit

Quick Release 
Buckle

Thumb Screw housing Complete Unit

UŻYWANIE ZAKRZYWIONYCh + PŁASKICh MOCOWAŃ 
SAMOPRZYLEPNYCh
Zakrzywione + Płaskie mocowania samoprzylepne ułatwiają mocowanie kamery 
na zakrzywionych i płaskich powierzchniach takich jak kaski, pojazdy i sprzęt. 
Zamknięta obudowa z przykręconą szybkozłączką może  być wczepiana do i 
wyczepiana z mocowań.

Flat Adhesive Mount Curved Adhesive Mount
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kOrZYstANie Z MOcOWAŃ

PRZYKLEJANIE MOCOWAŃ SAMOPRZYLEPNYCh 

PRO 
RADY:

Stosuje się jedynie na oczyszczone powierzchnie. Wosk, olej, 
brud oraz inne zanieczyszczenia zmniejszają przyczepność, co 
może prowadzić do słabego wiązania kleju z powierzchnią i 
ryzyka utraty kamery.

Przymocuj uchwyt w temperaturze pokojowej. Klej mocowania 
nie zwiąże się poprawnie, jeśli zostanie zastosowany na 
zawilgoconych powierzchniach lub w niskiej temperaturze.

Samoprzylepne mocowania powinny być używane tylko na 
gładkich powierzchniach; porowate powierzchnie nie będą w 
stanie związać się z mocowaniem. Przyklejając mocowanie 
dociśnij je mocno zapewniając kontakt na całej powierzchni. 

Aby uzyskać najlepsze rezultaty należy przykleić mocowanie 
przynajmniej na 24h przed użyciem.

▶Zobacz: gopro.com/support w celu uzyskania szerszych informacji.

Zatyczka blokująca 

Używając HERO3+ do sportów wysokiego ryzyka takich jak 
surfing czy narty użyj zatyczki blokującej klamrę mocującą, by 
uniknąć przypadkowego wypięcia się kamery z zatrzasku. Okrągły 
pierścień pasuje na śrubę i działa jak smycz zapobiegająca 
zgubieniu tego elementu.

pOsŁuGiWANie siĘ pilOteM Wi-fi
OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do tych instrukcji bezpieczeństwa może doprowadzić do pożaru, porażenia 
prądem, czy innych obrażeń lub uszkodzenia Pilota Wi-Fi lub innego mienia.

OBSŁUGA
Pilot Wi-Fi zawiera delikatne elementy. Nie należy nim rzucać, rozbierać go, otwierać, zgniatać, 
zginać, deformować, przekłuwać, szatkować, poddawać działaniu mikrofal, palić, malować lub 
wkładać ciał obcych. Nie należy korzystać z Pilota Wi-Fi, jeśli został on uszkodzony, na przykład 
jeśli produkt jest pęknięty, przebity lub zalany przez wodę.

CZYSZCZENIE EKRANU LCD WI-FI
Natychmiast wyczyść ekran LCD, jeśli wszedł on w kontakt z wszelkimi zanieczyszczeniami, 
które mogą spowodować plamy, takimi jak farby, barwniki, makijaż, brud, jedzenie, oleje, 
płyny i balsamy. Do czyszczeniaekranu LCD należy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. 
Należy unikać zawilgocenia wszelkich otworów. Nie należy używać płynów do mycia szyb, 
innych środków czystości, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku, ani materiałów 
ściernych do czyszczenia LCD.

WODOODPORNOŚĆ
Nie zanurzaj Pilota Wi-Fi w wodzie głębiej niż 3m. Nie wolno suszyć Pilota Wi-Fi zewnętrznym 
źródłem ciepła, np. w kuchence mikrofalowejlub suszarką do włosów. Uszkodzenia Pilota Wi-Fi 
spowodowane nadmiernym ciśnieniem wody nie są objęte gwarancją.

UŻYWANIE WTYCZEK I GNIAZD
Nigdy nie wciskaj na siłę wtyczki do gniazda (portu). Sprawdź czy nie ma w gnieździe ciał 
obcych lub zanieczyszczeń. Jeśli wtyczka i gniazdo nie dają się łatwo połączyć, prawdopodobnie 
nie pasują do siebie. Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazda i że masz ustawione złącze 
poprawnie w stosunku do portu.

ZAKRES ODPOWIEDNICh TEMPERATUR DLA PILOTA WI-FI
Pilot Wi-Fi przeznaczony jest do eksploatacji w zakresie temperatur od 0° C do 40° C, a 
przechowywania w temperaturze od 0° Cdo 70° C. Wysoka temperatura może chwilowo 
wpływać na żywotność baterii, ale nie wpływa na funkcje Pilota Wi-Fi. Należy unikać 
gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności podczas korzystania z Pilota Wi-Fi, para 
wodna może skraplać się na/w produktach. Pilot Wi-Fi może nagrzewać się podczas ładowania 
i używania. Zewnętrzna obudowa produktu działa jak powierzchnia chłodząca, która przekazuje 
ciepło z wnętrza urządzenia do chłodniejszego powietrza na zewnątrz.

UŻYTKOWANIE WRAZ Z INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRONICZNYMI
Użytkownicy cyfrowych radioaparatów nadawczo-odbiorczych (nadajniki lawinowe) powinni 
sprawdzić w ich instrukcjach brak przeciwwskazań do korzystania ze sprzętu GoPro i innych 
urządzeń  elektronicznych / GPS, przy włączonym trybie wyszukiwania w nadajniku lawinowym, 
w celu ograniczenia potencjalnych zakłóceń.
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WspArcie klieNtA

GoPro zależy na zapewnieniu jak najlepszych usług. 

By skontaktować się z działem obsługi klienta 

odwiedź gopro.com/support lub skontaktuj się z 

polskim dystrybutorem poprzez stronę:  

www.freeway.com.pl

GWArANcJA
Produkty GoPro na terenie Polski objęte są dwuletnią gwarancją producenta. 
Czas gwarancji liczony jest od daty zakupu produktu. GoPro zobowiązuje się 
w trakcie trwania okresu gwarancyjnego do naprawy lub wymiany wadliwych 
produktów lub ich części. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów GoPro pod 
warunkiem, że zostały zakupione w polskim obszarze gwarancyjnym tzn.: 
produkty GoPro zostały zakupione przez sieć punktów sprzedaży obsługiwaną 
przez wyłącznego dystrybutora na Polskę firmę Freeway OMT sp. z o. o.

W przypadku konieczności skorzystania z serwisu gwarancyjnego, prosimy o 
skontaktowanie się ze sprzedawcą, bądź wyłącznym dystrybutorem GoPro na 
terenie kraju. Dla uniknięcia niedogodności prosimy o wcześniejsze, dokładne 
zapoznanie się z instrukcją dołączoną do produktu lub pobraną ze strony www.
freeway.com.pl.

Jeżeli w okresie gwarancyjnym produkt zostanie uznany za wadliwy z powodu 
defektu zastosowanych materiałów lub nieprawidłowego wykonania, GoPro 
dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub jego części w 
obszarze gwarancyjnym.

Gwarancja będzie respektowana wyłącznie z ważnym dowodem zakupu 
oraz reklamowanym produktem dostarczonym w okresie gwarancyjnym do 
punktu zakupu lub dystrybutora Freeway OMT sp. z o. o. FreeWay OMT sp. z. 
o. o. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w 
przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej lub jeśli informacje 
w nich zawarte są niekompletne albo nieczytelne. Gwarancja nie będzie 
respektowana, gdy produkt został zakupiony poza obszarem gwarancyjnym lub 
gdy numer seryjny produktu został zamazany, zmieniony lub trwale usunięty.
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GWArANcJA

GoPro gwarantuje, że przez okres 2 lat od daty zakupu produkt będzie wolny 
od defektów materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego 
użytkowania. W przypadku stwierdzenia wady prosimy o kontakt ze wsparciem 
technicznym poprzez formularz kontaktowy na stronie http://freeway.com.pl/
kontakt. Obowiązkiem dystrybutora GoPro z tytułu niniejszej gwarancji będzie 
naprawa bądź wymiana produktu według własnego uznania. Gwarancja ta nie 
stosuje się do produktów uszkodzonych poprzez niewłaściwe użytkowanie, 
zniszczonych wskutek wypadku losowego, bądź w wyniku normalnego zużycia. 
W związku z możliwością niepoprawnego uszczelnienia obudowy przez 
użytkownika gwarancja nie obejmuje wycieków wody do środka obudowy i 
związanych z tym szkód. RĘKOJMIA W SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ JEST 
OGRANICZONA DO OKRESU GWARANCJI. GOPRO WYKLUCZA WSZYSTKIE 
INNE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE LUB ZAPEWNIENIA. O ILE NIE 
JEST ZAKAZNE PRZEZ PRAWO, GOPRO NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA UTRATĘ 
DANYCH, PRZYCHODóW LUB ZYSKóW ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY UBOCZNE, 
WYNIKOWE, NASTĘPCZE LUB DOMNIEMANE JAKKOLWIEK SPOWODOWANE, 
WYNIKAJĄCE POśREDNIO LUB BEZPOśREDNIO Z UŻYTKOWANIA LUB BRAKU 
UMIEJĘTNOśCI KORZYSTANIA Z PRODUKTóW, NAWET JEśLI GOPRO ZOSTAŁO 
POINFORMOWANE O MOŻLIWOśCI TAKICH SZKóD. W ŻADNYM WYPADKU 
ODPOWIEDZIALNOśĆ FINANSOWA GOPRO NIE PRZEKROCZY WYSOKOśCI 
KWOTY ZAKUPU PRODUKTU. 

Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenie okresu dorozumianej 
gwarancji lub na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody 
przypadkowe lub wtórne, tak więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą 
nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa 
i nie wyklucza także innych praw zależnych od jurysdykcji.

OśWiADcZeNie fcc

Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal 
Communication Commission) dotyczące zakłóceń.

Sprzęt został przetestowany i spełnia ograniczenia sprzętu cyfrowego Klasy 
B, stosownie do Ustępu 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega 
następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane 
zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane 
działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla 
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten sprzęt generuje, używa i może 
emitować fale radiowe i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z 
instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednak nie 
ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli sprzęt 
ten powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, 
co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu, użytkownik 
powinien spróbować skorygować zakłócenia za pomocą jednego lub więcej z 
następujących środków:

• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
•  Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do 

którego podłączony jest odbiornik.
•  Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym 

/ telewizyjnym w celu uzyskania pomocy
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WAżNe iNfOrMAcJe

UWAGA: ISTNIEJE RYZYKO WYBUCHU BATERII, JEśLI ZOSTAŁA WYMIENIONA 
NA NIEWŁAśCIWĄ. BATERIĘ NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI.

NIE NALEŻY wyrzucać do śmieci. Symbol ten oznacza, że 
produkt ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić 
właściwe ponowne wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol 
przekreślonego kosza na kółkach wskazuje, że dany produkt 
(sprzet elektroniczny, sprzęt elektryczny oraz akumulatory z 
zawartością rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami 
domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące 
usuwania produktów elektronicznych.

NOtAtki



Dowiedz się więcej o produktach GoPro na gopro.com
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