Sealife Mini II (SL330)
Nárazuvzdorný a vodotěsný fotoaparát pro
potápění a vodní sporty

POKYNY PRO UŽIVATELE
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Bezpečnostní upozornění a pokyny
Vždy zkontrolujte stav O-kroužků a případně je vyčistěte před každým použitím
fotoaparátu pod vodou. V této souvislosti dodržujte pokyny a požadavky na zajištění
vodotěsnosti fotoaparátu uvedené na straně 24 v tomto manuálu.
Dostane-li se do fotoaparátu voda, okamžitě jej vypněte a v žádném případě jej dále
nepoužívejte. Vyjměte z fotoaparátu baterie a paměťovou kartu. Nechte fotoaparát důkladně
vyschnout. Obraťte se na servisní centrum Sealife s žádostí o prohlídku a opravu fotoaparátu.
V žádném případě se nesnažte fotoaparát opravovat. Hrozí riziko úrazu elektrickým
proudem, požár a zrušení záruky.
Vždy používejte pouze nové (nebo čerstvě nabité) baterie AAA (alkalické, dobíjecí NiMH
nebo lithiové). Baterie z fotoaparátu vyjměte před každou delší cestou či dlouhodobějším
uložením fotoaparátu.
Nevystavujte fotoaparát na delší dobu extrémním teplotám či přímému slunečnímu svitu.
Bezpečnost především - dodržujte bezpečnostní pravidla a doporučení při používání
fotoaparátu během potápění s přístrojem, šnorchlování či při jiných vodních sportech.
Aktualizace obsahu tohoto manuálu či další tipy na fotografování pod vodou naleznete na
webové stránce www.sealife-cameras.com.

Zkontrolujte si obsah balení

Fotoaparát SeaLife SL 330
(s řemínkem SL32070)

Záruční list k fotoaparátu

Pouzdro na fotoaparát
SL33090

Čistící kartáček/ nástroj
SL256

Čtečka SD/SDHC karet
SL33010

Adaptér Flash Link
SL33052

2 AAA baterie

Náhradní O-kroužek
SL33008
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Volitelné příslušenství
Paměťová karta SDHC
(doporučuje se karta o
kapacitě 4 GB)

AAA baterie
(doporučují se lithiové
baterie od společnosti
Energizer)

Mini širokoúhlý objektiv SeaLife
(SL973)
Pro širokoúhlé/ detailní fotografie
(0,3 - 1 m)

Světlo pro
fotografování/
pořizování videa
pod vodou
Pro ještě jasnější a
barevnější fotografie
a videa z
podvodního
prostředí

Sáček s pohlcovačem vlhkosti (SL911)
Vložte dva sáčky do komory na baterie
během uskladnění fotoaparátu - přípravek
pomůže odstranit vlhkost, která vznikne
ze vzduchu, který se v komoře
fotoaparátu zachytil.

Blesk SeaLife
Digital Pro Flash
(SL961)
Blesk pro pořizování
fotografií pod vodou

Řemínek s plovákem (SL920)
Ochrana fotoaparátu před utopením

Pohled na fotoaparát - zpředu
Pohled zpředu/ z boku
1 - Tlačítko spouště: fotografování,
spuštění/ zastavení záznamu videa, mazání
v režimu prohlížení
2 - Hlavní vypínač: vypnutí/ zapnutí
fotoaparátu
3 - Okénko blesku
4 - Objektiv: 9 megapixelů, F3.0,
vícevrstvé antireflexní skleněná optika
5 - Systém uzavírání vodotěsných dvířek
fotoaparátu
6 - Zámek dvířek: brání náhodnému
otevření dvířek
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Pohled na fotoaparát - zezadu
Pohled zezadu
1 - Stavová kontrolka (LED): pokud svítí,
je fotoaparát připraven na focení, pokud
bliká, fotoaparát není připraven
2 - Tlačítko zoomu/ směrové tlačítko:
slouží k nastavení zoomu (přiblížení) a k
pohybu vlevo/ nahoru
3 - Tlačítko blesku/ směrové tlačítko:
slouží k nastavení blesku či pohybu vpravo/
dolů
4 - Otvor pro připojení řemínku
5 - Tlačítko pro volbu režimu: stisknutím
volíte režim fotoaparátu - Fotoaparát/
Kamera/ Přehrávání a Snadné nastavení.
Podržíte-li toto tlačítko stisknuté 3 vteřiny, vstoupíte do nabídky pro nastavení fotoaparátu.
6 - Vodotěsná dvířka: uvnitř naleznete výrobní číslo fotoaparátu
7 - Závit pro instalaci stativu (standardní závit 1/4-20)
8 - Páčka pro volbu ohniska (zaostření): možnost makro snímků (detailní fotografie) či
prostorových snímků (krajina)
9 - LCD monitor

Pohled na fotoaparát - zespod/ vodotěsná dvířka
Pohled zespod/ vodotěsná dvířka
1 - Dvířka komory na baterie: 2x AAA baterie
2 - O-kroužek
3 - Slot na paměťovou kartu SD/SDHC
4 - Vodotěsná dvířka: uvnitř naleznete výrobní
číslo fotoaparátu

Pohled na fotoaparát - zespod/ vodotěsná dvířka

1) Stiskněte a podržte červený zámek uzavíracího mechanismu
2) Zdvihněte západku uzavíracího mechanismu (nevylomte ji)
3) Uvolněte uzavírací mechanismus
4) Otevřete vodotěsná dvířka
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Uzavření vodotěsných dvířek

1 - Uzavřete vodotěsná dvířka
2 - Konec uzavíracího mechanismu přitlačte
na dvířka (ujistěte se, že uzavírací
mechanismus je otevřen tak, jak vidíte na
obrázku)
3 - Zaklapněte přezku uzavíracího
mechanismu (automaticky se rovněž
aktivuje zámek uzavíracího mechanismu)

Důležité upozornění:
Před uzavřením vodotěsných dvířek se ujistěte, že O-kroužek i protější kontaktní plocha jsou
čisté (viz. kapitola o zajištění vodotěsnosti fotoaparátu na straně 24). Je třeba se ujistit, že mezi
dvířka a protější kontaktní plochu se nedostaly nečistoty, které by bránily v řádném uzavření
dvířek a později by mohly způsobit vniknutí vody do fotoaparátu.

Instalace baterií
1) Posuňte dvířka komory na baterie do
polohy, ve které se uzavírací mechanismus
dvířek uvolní.

2) Dvířka se otevřou (jsou opatřena pružinou).
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3) Vložte 2 nové nebo čerstvě nabité AAA
baterie - pozor na dodržení polarity (je
vyznačena v komoře na baterie).

4) Přiklopte zpět dvířka komory na baterie a
posuňte je do polohy, ve které se uzavírací
mechanismus dvířek aktivuje a dvířka se
neprodyšně uzavřou.

Vložení/ vyjmutí paměťové karty (volitelné)
Kapacitu vnitřní paměti fotoaparátu můžete rozšířit vložením volitelné (samostatně prodejné)
paměťové karty SD/SDHC. Doporučuje se použít paměťovou kartu SDHC o kapacitě 4GB nebo
8GB.

1) Vložte paměťovou kartu do slotu ve správné poloze (viz. obrázek)
2) Zatlačte kartu do slotu dokud neuslyšíte zřetelné zacvaknutí a karta nezůstane ve slotu
pevně uložena.
3) Pro vyjmutí karty se nejprve ujistěte, že fotoaparát je vypnutý. Poté jemně zatlačte na hranu
karty a ta se uvolní. Pro snadnější vyjmutí karty ze slotu je možné použít čistící kartáček/
nástroj, který je součástí balení produktu.

Poznámka:
Při první instalaci paměťové karty se doporučuje provést její naformátování (popřípadě
používáte-li stejnou kartu v jiném fotoaparátu). Pokyny pro formátování karty naleznete na
straně 21). Každý 1GB paměti odpovídá asi 900 fotografiím nebo 30 minutám videa. Takže
například 4GB paměťová karta má kapacitu asi 3600 fotografií nebo 2 hodin videa.
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Fotografování (režim fotografování)

1) Zapněte fotoaparát (ON).
2) V horním levém rohu na LCD monitoru se zobrazí jedna z následujících ikon:

3) Zaměřte objekt, který chcete fotografovat tak, abyste jej viděli na LCD monitoru fotoaparátu,
pevně fotoaparát držte a poté stiskněte tlačítko spouště. Snímek se vyfotografuje.

Poznámka:
 Další podrobnosti o čtyřech různých režimech, ve kterých Váš fotoaparát pracuje,
naleznete na straně 12.
 Pokud po dobu jedné minuty nestisknete žádné tlačítko fotoaparátu, přejde automaticky
do úsporného režimu. LCD monitor se vypne, ale stavová kontrolka fotoaparátu zůstane
svítit. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka pak snadno fotoaparát zase "probudíte" z klidového
režimu.
 V případě neaktivity po předem nastavenou dobu se fotoaparát automaticky vypne. Pro
opětovné zapnutí je nutné použít hlavní vypínač fotoaparátu (ON). Nastavení
automatického vypnutí naleznete na straně 18.
 Na LCD monitoru se zobrazí poslední fotografie vždy na 1 vteřinu bezprostředně poté,
co jste ji pořídili.
 Změna ohniska, nastavení blesku a zoomu jsou popsány dále v této příručce uživatele.
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Pořízení videa (režim pořízení video záznamu)

1) Zapněte fotoaparát (ON).
2) Stiskněte tlačítko pro výběr režimu - zvolte režim záznamu videa.
3) V horním levém rohu LCD monitoru se musí zobrazit ikona, symbolizující režim pořizování
video záznamu.

4) Zaměřte na LCD monitoru fotoaparátu úvodní scénu video sekvence, kterou chcete nahrát
a stiskněte tlačítko spoušti - video záznam se začne nahrávat.
5) V dolní části LCD monitoru uvidíte ikonu "REC" (nahrávání) a rovněž uplynulý čas
záznamu.
6) Při nahrávání videa je nutné držet fotoaparát pevně a veškeré pohyby dělat velmi pomalu,
aby byl záznam co nejplynulejší.
7) Opětovným stisknutím tlačítka spouště se záznam videa vypne.

Poznámka:

 Pro opravdu kvalitní video záznam je nutné mít optimální světelné podmínky. Pro tento
účel doporučujeme použít světlo pro pořizování fotografií/ videa SeaLife Photo-Video
Light SL980 (volitelné příslušenství), kdykoliv nebudou světelné podmínky optimální.
 Změna ohniska a nastavení zoomu jsou popsány na straně 12 a 13.
 V průběhu pořizování video záznamu není možné upravovat zoom (přibližovat či
oddalovat nahrávaný objekt).
 Stejně tak není možné při nahrávání videa používat blesk.
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Prohlížení snímků/ video záznamů (režim prohlížení)

1) Zapněte fotoaparát (ON).
2) Dvakrát stiskněte tlačítko pro volbu režimu - přepnete se do režimu prohlížení snímků/ video
záznamů.
3) V horním levém rohu LCD monitoru se zobrazí ikona indikující režim prohlížení - současně
se na monitoru zobrazí i poslední pořízená fotografie nebo video záznam.

4) Pomocí směrového tlačítka (vlevo či vpravo) se můžete pohybovat v paměti fotoaparátu
(prohlížet snímky a videa, které jsou v paměti uloženy).

Poznámka:

 Video záznam se vždy začne automaticky přehrávat. Budete-li chtít vrátit klip zpět,
stiskněte a držte směrové tlačítko vlevo.
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Mazání fotografií a video záznamů (režim prohlížení)

1) Pro smazání fotografie nebo video záznamu použijte nejprve směrové tlačítko (vlevo či
vpravo) pro výběr fotografie nebo video záznamu, který chcete smazat.
2) Stiskněte tlačítko spouště.
3) Na LCD monitoru se objeví "Delete This Image" (Smazat tuto fotografii?) - "Yes" (ano) nebo
"No" (ne).
a)chcete-li snímek nebo video záznam smazat, zvolte pomocí směrového tlačítka (vlevo či
vpravo) "Yes" (Ano) - poté potvrďte Vaši volbu stisknutím tlačítka spouště - tím dojde k
vymazání snímku či video záznamu.
b)rozhodnete-li se snímek nebo video záznam nemazat, zvolte pomocí směrového tlačítka
(vlevo či vpravo) "No" (Ne) - poté potvrďte Vaši volbu stisknutím tlačítka spouště.
Fotografie ani video záznam se nesmažou.

Poznámka:
 Fotografie a video záznamy lze vymazat rovněž naformátováním celé paměťové karty.
Podrobnější informace naleznete na straně 21.

Režim snadného nastavení (Easy Set-up)
Režim snadného nastavení umožní velmi
snadnou a rychlou přípravu fotoaparátu pro
použití pod vodou i na souši.
1. Zapněte fotoaparát (ON).
2. Stiskněte tlačítko pro volbu režimu třikrát.
3. V levém horním rohu LCD monitoru se
objeví nápis "Easy Set-up".
4.
Proveďte
příslušné
volby
pomocí
směrového tlačítka (vlevo či vpravo).
5. Výběr vždy potvrďte stisknutím tlačítka
spouště.
6. Jakmile nastavení dokončíte, fotoaparát se
automaticky vrátí do režimu fotografování/
pořizování video záznamu.
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Režim snadného nastavení (Easy Set-up) - pokračování
Po ukončení režimu snadného nastavení se fotoaparát automaticky přepne do jednoho z
následujících čtyř režimů pro fotografování:
Automatický režim pro fotografování na souši: ideální režim pro
pořizování snímků nebo video záznamů na souši.

Režim pro fotografování pod vodou - fotoaparát+blesk: ideální režim
pro pořizování snímků nebo video záznamů pod vodou s použitím
externího blesku a/ nebo foto/ video světla (jako příslušenství).

Režim pro fotografování pod vodou - pouze fotoaparát šnorchlování: ideální režim pro pořizování snímků nebo video záznamů
pod vodou bez externího blesku nebo foto/ video světla (jako
příslušenství) v hloubkách do 6 m
Režim pro fotografování pod vodou - pouze fotoaparát - potápění:
ideální režim pro pořizování snímků nebo video záznamů pod vodou bez
externího blesku nebo foto/ video světla v hloubkách větších než 6 m

Použití funkce zoomu
Tento fotoaparát je vybaven trojnásobným digitálním zoomem, který je vhodný především pro
přiblížení vzdálených objektů. Při použití trojnásobného zoomu se doporučuje použít stativ snímky pak nebudou rozmazané.
1) Pro aktivaci funkce zoom stiskněte a
pusťte tlačítko Zoom.
2) Každé stisknutí a uvolnění stejného
tlačítka zvýší zoom vždy o jeden krok
(možné je až trojnásobné přiblížení). Stav
přiblížení je znázorněn na LCD monitoru
fotoaparátu.
3) Zaměřte
si
objekt,
který
chcete
fotografovat a stiskněte tlačítko spouště
pro pořízení snímku či zahájení
nahrávání videa.

Poznámka:

 Funkci Zoom nelze používat během nahrávání videa.
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Nastavení ohniska
Tento fotoaparát je vybaven páčkou pro nastavení ohniska v případě, že chcete fotografovat
snímky nebo pořizovat video záznamy objektů, které jsou velmi blízko (detailní snímky) nebo
naopak velmi daleko.

1) Přepněte páčku ohniska na ikonku krajiny pro fotografování na vzdálenosti od 1.3 m do
nekonečna.

2) Přepněte páčku ohniska na ikonku květiny pro detailní fotografování na vzdálenost od 0.65
m do 1.3 m.

Poznámka:
 Aktuálně zvolené nastavení ohniska bude zobrazeno na LCD monitoru fotoaparátu.

Použití funkce blesku
Blesk zabudovaný ve fotoaparátu je vhodný pro fotografování ve zhoršených světelných
podmínkách, jako například uvnitř místností či v noci. Blesk lze nastavit do 4 různých režimů:
Auto (automatický režim), Flash ON (blesk zapnutý), Flash OFF (blesk vypnutý), Red Eye
Reduction (redukce červených očí).

1) Stiskněte tlačítko blesku pro požadovanou
změnu
nastavení
režimu
blesku.
Jednotlivé možnosti nastavení jsou blíže
popsány níže.
2) Aktuální nastavení blesku se objeví na
LCD monitoru Vašeho fotoaparátu.
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Režim blesku

Popis

Auto
(bez ikony)

Blesk se aktivuje automaticky dle aktuálních světelných
podmínek při fotografování.

Blesk zapnutý (Flash On)

Blesk se aktivuje vždy, bez ohledu na aktuální světelné
podmínky. Tento režim je vhodný především v případě, že
fotografovaný objekt má světlé pozadí nebo v případě, chcete-li
zredukovat tmavé stíny.

Blesk vypnutý (Flash Off)

Blesk je vypnutý a nebude aktivován ani v případě
nedostatečných světelných podmínek. Blesk vypněte například
tehdy, pokud fotografujete objekt na vzdálenost mimo účinný
dosah blesku (přibližně 3 m na souši nebo 1 m pod vodou).

Redukce červených očí
(red-eye reduction)

Tuto funkci použijte pro snížení jevu označovaného jako
"červené oči" - tj. při fotografování lidí nebo zvířat v prostředí s
nedostatečným světlem.

Další informace o funkci blesku
Blesk není možné použít v případě, že pořizujete video záznam.
Při fotografování pod vodou se doporučuje blesk nepoužívat, pokud ovšem nefotíte v perfektně
čisté vodě na menší vzdálenost (do 1 m) nebo pokud nepoužíváte volitelný externí blesk (jako
příslušenství). Ponecháte-li blesk vypnutý či použijete-li volitelný externí blesk, snížíte tak
výrazně viditelnost drobných částeček a nečistot ve vodě (viz. obrázek 1). Jedná se o drobné
tečky, které se objeví právě po osvícení bleskem. Necháte-li blesk zapnutý, budou tyto drobné
částečky na fotografiích vidět (viz. obrázek 2).

obrázek 1

obrázek 2
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Použití externího blesku nebo foto/ video světla (volitelné příslušenství)

Externí blesk SL961 Digital Pro Flash

Světlo SL980 Photo-Video Light

 Pro světlejší a barevnější snímky a videa pořízené pod vodou (při minimálním zachycení
nečistot a dalších drobných částeček ve vodě) doporučujeme použít externí blesk Digital
Pro Flash (SL961) a/ nebo přídavné světlo Photo-Video Light (SL980). Další informace
naleznete na webové stránce www.sealife-cameras.com.
 Při použití externího blesku SL961 nebo přídavného světla SL980 využijte režim
snadného nastavení (Easy Set-up) pro nastavení fotoaparátu do režimu UNDERWATER
- CAMERA + FLASH (fotografování pod vodou - fotoaparát + blesk). Takto dosáhnete
optimální expozice a získáte tak díky externímu světlu či blesku lepší osvícení
fotografovaných objektů. Blesk fotoaparátu nechte zapnutý (Flash On). Stisknutím
tlačítka blesku můžete upravit nastavení expozice fotoaparátu. Implicitně je nastaven
režim expozice "Normal".

Menu pokročilého nastavení
Fotoaparát nabízí vedle jednoduchých nastavení i menu, ve kterém lze provést pokročilé
nastavení fotoaparátu, měnit datum, čas, jazyk a provádět jiná jednorázová či pokročilá
nastavení.
1) Zapněte fotoaparát (ON).
2) Stiskněte a držte tlačítko pro výběr režimu
alespoň 3 vteřiny, dokud se na LCD monitoru
nezobrazí nabídka pokročilého nastavení.
3) Použijte pravé nebo levé směrové tlačítko pro
pohyb v položkách nastavení.
4) Pomocí tlačítka pro výběr režimu potvrdíte
provedenou volbu nastavení.
5) Pro opuštění nabídky stiskněte a podržte
tlačítko pro výběr režimu alespoň 3 vteřiny,
nebo zvolte v nabídce "Exit" a potvrďte
stisknutím tlačítka pro výběr režimu.
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Změna jazyka (nabídka pokročilého nastavení)
1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení dle
pokynů na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových tlačítek
(vlevo či vpravo) položku "Language" (jazyk).
Poté stisknutím tlačítka pro výběr režimu
potvrdíte svou volbu.
3) Nyní zvolte opět pomocí směrových tlačítek
(vpravo či vlevo) požadovaný jazyk a svou
volbu potvrdíte stisknutím tlačítka pro výběr
režimu.

Změna nastavení datumu/ času (nabídka pokročilého nastavení)
1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení dle
pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových tlačítek
(vlevo či vpravo) položku "Date/ Time"
(datum/ čas). Poté stisknutím tlačítka pro
výběr režimu potvrdíte svou volbu.
3) Čas je zobrazen ve formátu 24 hodin
(HH:MM) a datum je zobrazen ve formátu
MM/DD/RRRR.
4) Jednotlivé
hodnoty
upravte
pomocí
směrových tlačítek (vpravo či vlevo) a
provedené nastavení potvrďte stisknutím
tlačítka pro výběr režimu.

Poznámka:

 Nastavení datumu/ času nezůstane uložené pokud vyjmete z fotoaparátu baterii na déle
než 3 minuty.
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Režim utajeného fotografování (Spy) (nabídka pokročilého nastavení)
V tomto režimu bude fotoaparát nepřetržitě fotografovat v rámci nastaveného časového
intervalu. Režim Spy je dobrý například na pořízení více snímků obtížně fotografovatelného
divokého života na souši či pod vodou nebo fotografování krajiny, aniž by si Vás někdo všiml později můžete z pořízených snímků vybrat tu nejlepší fotografii.

5)
6)
7)
8)

1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení dle
pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových tlačítek
(vlevo či vpravo) položku "Spy Capture"
(utajené fotografování). Poté stisknutím
tlačítka pro výběr režimu potvrdíte svou
volbu.
3) Nabízí se Vám dvě možnosti "Single" pro
pořízení jedné fotografie a "Spy" pro
nepřetržité fotografování.
4) Pomocí směrových tlačítek (vpravo či vlevo)
zvolte "Spy" a potvrďte svou volbu stisknutím
tlačítka pro výběr režimu.
Objeví se obrazovka "Set Time Interval of Capture" pro nastavení časového intervalu
pořizování snímků v režimu Spy.
Pomocí směrových tlačítek (vpravo či vlevo) zvolte požadovaný časový interval (5 vteřin,
10 vteřin, 30 vteřin, 1 min, 5 min nebo 30 min).
Stiskněte tlačítko pro volbu režimu k potvrzení zvoleného časového intervalu.
Nabídka pokročilého nastavení se automaticky zavře a na LCD monitoru se objeví ikona
symbolizující režim Spy.

9) Nasměrujte fotoaparát na požadovaný objekt. Pro tento účel doporučujeme použít stativ,
který zajistí pevnou pozici fotoaparátu.
10) Stiskněte tlačítko spouště. Fotoaparát začne odpočítávat 2 vteřiny a poté pořídí první
snímek.
11) LCD monitor se vypne, aby se šetřila energie v bateriích. Fotoaparát bude pokračovat s
pořizováním snímků v přednastaveném časovém intervalu, dokud znovu nestisknete
spoušť nebo hlavní vypínač fotoaparátu, dokud nebude plná paměť nebo se nevybijí
baterie.
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Změna nastavení automatického vypnutí fotoaparátu (nabídka pokročilého
nastavení)
Funkce automatického vypnutí fotoaparátu vypne fotoaparát automaticky po uplynutí předem
nastavené doby nečinnosti. Tuto dobu lze nastavit na 1, 2 nebo 3 minuty či je možné funkci
automatického vypnutí úplně deaktivovat (Off).
1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení
dle pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových tlačítek
(vlevo či vpravo) položku "Auto Off" (funkce
automatického vypnutí fotoaparátu). Poté
stisknutím tlačítka pro výběr režimu
potvrdíte svou volbu.
3) Nyní opět pomocí směrových tlačítek
(vpravo či vlevo) zvolte požadovanou dobu
nečinnosti,
po
které
se
fotoaparát
automaticky vypne a potvrďte svou volbu
stisknutím tlačítka pro výběr režimu.

Změna nastavení zvukové signalizace (nabídka pokročilého nastavení)
Fotoaparát vydá při každém stisknutí tlačítka zvukový tón. Tón můžete buď aktivovat (On) nebo
vypnout (Off).
1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení
dle pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových tlačítek
(vlevo či vpravo) položku "Beep". Poté
stisknutím tlačítka pro výběr režimu
potvrdíte svou volbu.
3) Nyní opět pomocí směrových tlačítek
(vpravo či vlevo) zvolte buď "On" pro
aktivaci zvukového signálu či "Off" pro jeho
vypnutí. Svou volbu potvrďte stisknutím
tlačítka pro výběr režimu.
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Změna nastavení zobrazení (nabídka pokročilého nastavení)
LCD monitor fotoaparátu zobrazuje ikony, datum/ čas a další stavové informace. Zde můžete
provést nastavení ovlivňující zobrazení na LCD monitoru - např. zobrazit všechny ikony (ALL)
nebo naopak ikony vypnout (OFF).
1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení
dle pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových tlačítek
(vlevo či vpravo) položku "Display"
(zobrazení). Poté stisknutím tlačítka pro
výběr režimu potvrdíte svou volbu.
3) Nyní opět pomocí směrových tlačítek
(vpravo či vlevo) zvolte buď "ALL" pro
zobrazení všech ikon nebo "OFF" pro
vypnutí zobrazení ikon. Potvrďte svou volbu
stisknutím tlačítka pro výběr režimu.

Změna nastavení resetu číslování snímků (nabídka pokročilého nastavení)
Díky této funkci je možné vytvořit novou složku na paměťové kartě. Pořízené snímky a videa se
pak budou ukládat do této nové složky a budou se znovu číslovat od 0001.
1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení
dle pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových tlačítek
(vlevo či vpravo) položku "Fr. No. Reset"
(reset číslování snímků). Poté stisknutím
tlačítka pro výběr režimu potvrdíte svou
volbu.
3) Nyní opět pomocí směrových tlačítek
(vpravo či vlevo) zvolte buď "Yes" pro
vytvoření nové složky a reset číslování
snímků nebo "No" pro opuštění tohoto
nastavení. Potvrďte svou volbu stisknutím
tlačítka pro výběr režimu.
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Změna nastavení frekvence světla (nabídka pokročilého nastavení)
Frekvenci světla fotoaparátu lze změnit tak, aby odpovídala normě platné ve Vaší zemi. Díky
tomu nebude LCD monitor blikat. Implicitně se nastaví 60 Hz pro Severní a Střední Ameriku a
50 Hz pro Evropu a většinu ostatních zemí světa.
1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení
dle pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových tlačítek
(vlevo či vpravo) položku "Light Freq."
(frekvence světla). Poté stisknutím tlačítka
pro výběr režimu potvrdíte svou volbu.
3) Nyní opět pomocí směrových tlačítek
(vpravo či vlevo) zvolte buď "60 Hz" nebo
"50 Hz". Svou volbu potvrďte stisknutím
tlačítka pro výběr režimu.

Změna jasu LCD monitoru (nabídka pokročilého nastavení)
Pomocí tohoto nastavení lze upravit jas LCD monitoru. Volit můžete mezi standardním jasem
(Standard) či vyšším jasem (Bright). Vyšší jas umožní lepší viditelnost i ve velmi světlém
prostředí, ale na úkor vyšší spotřeby baterií.

1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení
dle pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových
tlačítek (vlevo či vpravo) položku "LCD
Bright" (jas LCD monitoru). Poté
stisknutím tlačítka pro výběr režimu
potvrdíte svou volbu.
3) Nyní opět pomocí směrových tlačítek
(vpravo či vlevo) zvolte buď "Standard"
pro standardní jas nebo "Bright" pro vyšší
jas. Svou volbu potvrďte stisknutím
tlačítka pro výběr režimu.
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Naformátování paměťové karty nebo interní paměti (nabídka pokročilého
nastavení)
Pomocí této funkce je možné provést reset nebo vymazat paměťovou kartu či interní paměť
fotoaparátu. Varování: veškerá data a snímky, které jsou uloženy na paměťové kartě či v interní
paměti fotoaparátu, budou tímto krokem odstraněny. Doporučuje se naformátovat si paměťovou
kartu před prvním použitím či poté, co ji budete používat v jiném fotoaparátu či zařízení. Rovněž
se jedná o poměrně jednoduchý a pohodlný způsob jak vymazat všechny snímky a videa poté,
co jste si je uložili do svého počítače.
1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení
dle pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových
tlačítek (vlevo či vpravo) položku
"Format" (formátovat). Poté stisknutím
tlačítka pro výběr režimu potvrdíte svou
volbu.
3) Nyní opět pomocí směrových tlačítek
(vpravo či vlevo) zvolte buď "Yes" pro
zformátování či "No" pro opuštění této
nabídky. Svou volbu potvrďte stisknutím
tlačítka pro výběr režimu.

Informace o médiu a systémové informace (nabídka pokročilého nastavení)
Informace o médiu (Media Info.) zobrazí celkovou kapacitu paměťové karty a rovněž zbývající
volnou paměť v MB.
Systémové informace (Sys. Info.) pak zobrazí verzi firmwaru nainstalovaného ve fotoaparátu.
Může být vydán nový firmware pro odstranění problémů v operačním systému či zlepšení
výkonu fotoaparátu. V takovém případě bude nový firmware k dispozici na webové stránce
www.sealife-cameras.com k bezplatnému stažení.

1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení dle pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových tlačítek (vlevo či vpravo) položku "Media Info." nebo
"Sys. Info.". Poté stisknutím tlačítka pro výběr režimu potvrdíte svou volbu.
3) Zobrazené informace opustíte stisknutím tlačítka pro výběr režimu.
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Funkce pro reset systému (nabídka pokročilého nastavení)
Pomocí této funkce můžete obnovit tovární nastavení fotoaparátu. Reset se netýká nastavení
času.
1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení
dle pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových
tlačítek (vlevo či vpravo) položku "Sys.
Reset" (systémový reset). Poté stisknutím
tlačítka pro výběr režimu potvrdíte svou
volbu.
3) Nyní opět pomocí směrových tlačítek
(vpravo či vlevo) zvolte buď "Yes" pro reset
systému či "No" pro opuštění této nabídky.
Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka pro
výběr režimu.

Funkce pro kopírování obsahu interní paměti na kartu (nabídka pokročilého
nastavení)
Tato funkce umožní zkopírování fotografií a video sekvencí uložených v interní paměti
fotoaparátu na paměťovou kartu SD/SDHC. Tuto funkci můžete použít pouze v případě, že
máte nainstalovanou paměťovou kartu a v interní paměti fotoaparátu máte uložené nějaké
snímky či videa.
1) Vstupte do nabídky pokročilého nastavení
dle pokynů popsaných na straně 15.
2) Z nabídky zvolte pomocí směrových
tlačítek (vlevo či vpravo) položku "Copy to
Card" (systémový reset). Poté stisknutím
tlačítka pro výběr režimu potvrdíte svou
volbu.
3) Nyní opět pomocí směrových tlačítek
(vpravo či vlevo) zvolte buď "Yes" pro
zkopírování
obsahu
interní
paměti
fotoaparátu na paměťovou kartu či "No"
pro opuštění této nabídky. Svou volbu
potvrďte stisknutím tlačítka pro výběr
režimu.
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Přenos fotografií a videa do Vašeho počítače
Součástí balení produktu je čtečka karet SD/SDHC, která Vám umožní přesunout fotografie a
videa z paměťové karty do Vašeho počítače.






Vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu. Jak to udělat se dozvíte na straně 7.



Vložte paměťovou kartu do slotu ve čtečce
karet a čtečku karet připojte do USB portu
v počítači, tak jak vidíte na obrázku.



Váš PC nebo MAC automaticky detekuje
čtečku a s ní i paměťovou kartu.

Máte-li jako operační systém Windows, klikněte na "Tento počítač" na Vaší ploše a hledejte
"Vyměnitelný disk".
Dvakrát klikněte na příslušný "Vyměnitelný disk" a uvidíte složku označenou jako "DCIM".
Ta obsahuje všechny fotografie a videa, které jsou na paměťové kartě.
Zkopírujte nebo vyjměte fotografie a videa obsažená v příslušné složce a vložte je do Vámi
vytvořené složky ve Vašem počítači.

Poznámka:
 Máte-li Mac, dvakrát klikněte na složku "Bez názvu" nebo "Volume 1", která se objeví na
Vaší ploše. Automaticky se spustí aplikace iPhoto.
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Editace fotografií a video klipů
Téměř na každém počítači naleznete nějaký program na editování fotografií, např. Windows
Photo Gallery, Movie Maker či Mac iPhoto. Tyto programy Vám umožní otevírat, spravovat a
editovat Vaše fotografie i videa. Pokud žádný takový software v počítači nemáte, můžete nějaký
vhodný zakoupit.
Zde jsou odkazy na populární editační software, který můžete zakoupit. Někteří výrobci nabízí i
zkušební verze zdarma:
Google Picasa: www.picasa.google.com
Adobe Photoshop Elements: www.adobe.com
Arcsoft Photo Studio: www.arcsoft.com
Ulead PaintShop: www.ulead.com

Udržení vodotěsnosti pouzdra
Ve fotoaparátu je jeden O-kroužek, který zajišťuje jeho neprodyšnost. O-kroužek naleznete ve
vodotěsných dvířkách fotoaparátu. Dodržujte, prosím, následující pokyny a doporučení, jinak
hrozí riziko zatopení fotoaparátu vodou.


Nikdy O-kroužek ničím nelubrikujte.



Důkladně zkontrolujte O-kroužek a kontaktní plochy, zda nejsou poškozeny (praskliny,
trhliny, škrábance a jiné nedokonalosti), a to před každým použitím. V případě zjištění
nějaké závady na O-kroužku či kontaktních plochách je nutné O-kroužek vyměnit nebo
odnést fotoaparát do autorizovaného servisu.



Očistěte O-kroužek a kontaktní plochy. Nesmí být zaneseny pískem, vlasy či jinými
nečistotami. Pro očištění O-kroužku a kontaktních ploch použijte kartáček, který je součástí
balení nebo vlhkou tkaninu, kterou povrch O-kroužku i kontaktní plochy fotoaparátu otřete.



Ujistěte se, že O-kroužek je správně umístěn v drážce ještě před tím, než dvířka
fotoaparátu uzavřete.



Perfektnímu uzavření nesmí bránit žádná překážka. V opačném případě nebudou dvířka
vodotěsná.



Nikdy se s fotoaparátem nepotápějte do hloubky větší než 40 m. Mohlo by dojít k zatopení
fotoaparátu vodou či jeho poškození.



Každý rok O-kroužek vyměňte, aby bylo zajištěno maximální utěsnění dvířek. Pokyny pro
výměnu O-kroužku naleznete na straně 25.

O-kroužek
24

Jak O-kroužek čistit

1) Vyjměte O-kroužek z drážky pomocí konce
čistícího kartáčku, který je součástí balení
produktu.

2) Zkontrolujte O-kroužek (A), kontaktní
plochu (B) a drážku O-kroužku (C), zda
nenese známky prasklin, nečistot, poškození
či jiných nedostatků. Tuto kontrolu proveďte
před každým použitím fotoaparátu. Zjistíte-li
nějaké poškození, je nutné O-kroužek vyměnit
a fotoaparát odnést do autorizovaného servisu
ke kontrole a opravě.

3) Použijte vlhkou tkaninu pro očištění Okroužku a kontaktních ploch - odstraňte písek,
vlasy a další nečistoty (pozor, aby tkanina
nepouštěla vlákna).

4) Pro odstranění písku a jiných nečistot z
drážky, vodotěsných dvířek i dalších
kontaktních ploch použijte kartáček, který je
součástí balení produktu.
5) Vložte O-kroužek zpět do drážky (viz.
pokyny na další straně).

Výměna O-kroužku
O-kroužek je nutné vyměnit kdykoliv zjistíte nějaké poškození nebo alespoň jednou ročně.
Použít musíte pouze O-kroužek schválený SeaLife, tj. produkt č. SL33008. Jeden náhradní
O-kroužek je součástí balení produktu. Další O-kroužky si můžete zakoupit u autorizovaného
prodejce SeaLife nebo online na webové stránce www.sealifepartsdirect.com (pouze v USA).
Vyjmutí O-kroužku:
1) Otevřete vodotěsná dvířka. Postup pro otevření a uzavření vodotěsných dvířek naleznete
na straně 5.
2) Použijte konec kartáčku (který je součástí balení produktu) nebo například hranu kreditní
karty pro vyjmutí O-kroužku z drážky.
25

Instlace O-kroužku:
1) Ujistěte se, že O-kroužek, drážka pro uložení O-kroužku a kontaktní plochy jsou perfektně
čisté a nejsou poškozené.
2) Položte O-kroužek na drážku. Dbejte na to, aby nebyl jakkoliv překroucen či jinak
zdeformován..
3) Jemně zatlačte O-kroužek do drážky, dokud není zcela usazen v drážce. O-kroužek v
žádném případě neošetřujte lubrikantem.

Pokyny pro péči a údržbu - DŮLEŽITÉ
Tyto pokyny je nutné dodržet, jinak může dojít k poškození či zatopení fotoaparátu.












Řádně uzavřený fotoaparát ponořte omyjte pod proudem čisté vody nebo jej ponořte do
nádoby s čistou vodou a nechte alespoň 2 minuty odmočit po každém použití v mořské
vodě. Několikrát stiskněte každé tlačítko, aby se vyplavily veškeré zbytky soli a jiné
nečistoty, které by se mohly pod tlačítky zachytit. Vysušte fotoaparát ručníkem a položte
jej tlačítky dolů, aby mohla přebytečná voda odkapat.
Zajistěte, aby se do komory na baterie a slotu na paměťovou kartu nedostala ani voda, ani
jakékoliv nečistoty, když jsou vodotěsná dvířka fotoaparátu otevřená. Mohlo by to později
způsobit poškození elektroniky fotoaparátu.
Před otevřením vodotěsných dvířek se ujistěte, že je fotoaparát zcela suchý (např. před
výměnou baterií či paměťové karty).
Nikdy neotvírejte vodotěsná dvířka fotoaparátu ve vlhkém, písčitém nebo znečištěném
prostředí. Doporučuje se vložit baterie do fotoaparátu na suchém chladném místě, jako
například v klimatizované místnosti. Tak zabráníte vniknutí vlhkosti do fotoaparátu - ta
může později způsobit mlžení či kondenzaci a další problémy v důsledku vlhkosti uvnitř
fotoaparátu.
Nevystavujte fotoaparát přímému slunečnímu svitu ani extrémním teplotám (např. při
uložení fotoaparátu na příliš dlouhou dobu v zavazadlovém prostoru Vašeho automobilu).
Fotoaparát má negativní vztlak a ve vodě tak půjde ke dnu. Doporučujeme proto používat
speciální řemínek s plovákem (SL920).
V případě, že se s fotoaparátem pohybujete v blízkosti vody, zajistěte jej vždy pomocí
řemínku ke svému zápěstí nebo k jinému prostředku pro řízení vztlaku.
Před uložením se vždy ujistěte, že je fotoaparát čistý a suchý.
Ukládejte fotoaparát při pokojové teplotě na čisté a suché místo. Vždy z něj vyjměte
baterie. Ukládáte-li fotoaparát na 3 měsíce či déle, ponechte vodotěsná dvířka otevřená.

Jak na skvělé snímky pod vodou
Většina z nás ví, jak pořídit skutečně dobré snímky i video na souši. Pod vodou ale číhá celá
řada nástrah. Následující informace jsou proto velmi užitečné - pomohou Vám pochopit
základní principy fotografování a pořizování videa pod
vodou.
Křišťálově čistá voda je asi nejzákladnějším předpokladem
skvělých snímků pod vodou. I velmi malé částečky plovoucí
ve vodě mohou způsobit zhoršenou viditelnost a v
konečném důsledku negativně ovlivnit kvalitu snímků a
videa.
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Omezte vzdálenost od fotografovaného objektu na 1/10
viditelnosti pod vodou. Například je-li viditelnost pod vodou
10 m, fotografujte maximálně ze vzdálenosti 1 m. Čím blíže
budete, tím lepší kvality snímků docílíte. Zvažte také
zakoupení širokoúhlého objektivu Mini Wide Angle Lens
(SL973) (volitelné příslušenství), který Vám umožní
fotografovat z menší vzdálenosti a přesto na fotografii
dostat vše potřebné.
Pohybujte se klidně a udržujte kontrolu nad vztlakem
Je dost obtížné pořídit
kvalitní snímky, pokud
jste
v
pohybu.
Zaujměte
tedy
co
nejvýhodnější polohu z hlediska dobrého úhlu a pokuste se
ustálit (neutralizovat) Váš vztlak. Hlídejte si také svou
vzdálenost od fotografovaného objektu. Dobrá kontrola nad
vztlakem Vám pomůže předejít zvíření písku, které zakalí
vodu a snímky pak budou znehodnocené. Dobrý vztlak a
poloha jsou důležité i pro Vaši bezpečnost - nefotografujte
tedy dříve, než se dostanete do ustálené polohy.
Naučte se něco o správné kompozici fotografií.
Vyvarujte se fotografování objektů shora. Focení
shora dolů obvykle vede k velmi špatnému
kontrastu, protože fotografované objekty splynou
s pozadím. Je-li to možné, snažte se vždy fotit
zdola nahoru – tedy buďte pod fotografovaným
objektem. Modrá voda jako pozadí nabízí mnohem
lepší kontrast. Snažte se, aby byl vždy celý
fotografovaný objekt v oblasti fotografování. Je
dobré, když nechybí žádné končetiny, ploutve nebo
například hlava fotografovaného objektu. Oříznout
snímek později na Vašem počítači můžete vždycky
– naopak už to možné není.
Tipy pro lepší video
Držte fotoaparát vždy co nejpevněji v ruce. Veškeré pohyby při nahrávání videa musí být co
nejpomalejší a plynulé. Bude-li Vaše video trhané a příliš zmatečné, nikdo se na něj nebude
dívat. Vyvarujte se natáčení delších klipů než 1 minuta. Editovat dlouhé video je velmi obtížné
kvůli enormní velikosti souboru. Vždy je možné navázat kratší video sekvence do jednoho
delšího filmu (pomocí editoru jako např. Microsoft Movie Maker).
Trénujte pro lepší výsledky
Není nic lepšího, než se poučit z vlastních chyb. Seznamujte se s ovládáním fotoaparátu,
abyste byli schopni rychle reagovat na měnící se prostředí. Také si vše důkladně vyzkoušejte
(různé varianty nastavení, atd.). Prohlížejte si Vaše fotografie a snažte se poučit se z vlastních
chyb.
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Vždy dbejte na bezpečnost a nikdy se pod vodou nedotýkejte podmořského života
Nedopusťte, aby Vás fotografování odvedlo od bezpečného potápění. Sledujte podmořský
život, ale nikdy na něj nesahejte. Snažte se vyvarovat se kontaktu s čímkoliv kolem Vás.
Rovněž Vaše vybavení držte co nejblíže při sobě.

Problémy a jejich odstraňování
Fotoaparát se nespustil
Zkontrolujte, zda jste dodrželi polaritu baterií při jejich vkládání do komory fotoaparátu, zda jsou
nové či dostatečně nabité.
Fotografie a videa pořízená pod vodou jsou modré nebo tmavé
Použijte režim snadného nastavení (Easy Set-up) pro nastavení fotoaparátu pro fotografování
pod vodou.
Nechte blesk vypnutý, pokud ovšem nefotíte detailní snímky ve velmi čisté vodě nebo pokud
nepoužíváte externí blesk (jako volitelné příslušenství). Používání zabudovaného blesku pod
vodou znemožní aktivaci korekce barev.
Zvažte pořízení externího blesku SeaLife Digital Pro Flash (SL961) pro dosažení jasnějších a
barevnějších snímků.
Snímky ani videa nejsou ostré
Ohnisko není správně nastaveno. Viz. strana 13 pro další informace o nastavení ohniska a
správných vzdálenostech pro fotografování.
Používáte fotoaparát v příliš tmavých podmínkách - výsledkem jsou zrnité snímky či rozmazaný
pohyb. Držte fotoaparát pevněji nebo použijte externí blesk či přídavné světlo (volitelné
příslušenství).
Objektiv je znečištěný - očistěte jej pomocí jemné a vlhké bavlněné tkaniny.
Pro další informace o možných problémech a jejich odstraňování, technické novinky a další
informace jděte na webovou stránku SeaLife (www.sealife-cameras.com) nebo se obraťte na
autorizovaného prodejce SeaLife či servisní centrum.
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SPECIFIKACE
Snímací senzor:
Barvy:
Rozlišení snímku:
Formát snímků:
Rozlišení videa:
Formát videa:
Objektiv:
Typ ostření:
Zoom:
Rychlost závěrky:
Blesk:
Režimy fotografování:
Pořizování fotografií:
LCD monitor:
Paměť:
Externí paměť:
Formát EXIF:
Operační systém:
Jazyk:
Příručka uživatele:
Napájení:
Životnost baterie:
Certifikace:
Hmotnost:
Rozměry:
Hloubka:
Vztlak:
Provozní teplota:
Teplota pro uložení:
Stativ:
Záruka:

Senzor CMOS (9 megapixelů)
RGB (24 bitů)
9mp (3472 x 2604)
JPEG
VGA (640 x 480) při 30 obrazových snímcích za vteřinu
MJPEG (.AVI)
F3.0/7.9mm (ekvivalentní film = 45 mm)
nepřetržité fixní ostření (0.65m až nekonečno)
3x digitální zoom
Mechanická závěrka (1 až 1/2000 vteřiny)
režimy Auto, On, Off, redukce červených očí
Automatický, šnorchlování (pod vodou), potápění, ext. blesk
Po jednotlivých snímcích, utajené fotografování (nepřetržité)
2.4" barevný TFT LCD monitor
interní: 28 MB (10 snímků ve vysokém rozlišení)
SD nebo SDHC karta (doporučuje se 4GB nebo 8GB SDHC karta)
EXIF 2.2
PC: Windows XP/Vista/7 nebo MAC: OS 9.0 a vyšší
angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština,
holandština, turečtina, portugalština (brazilská), čínština (T-C a S-C)
angličtina (tištěná), němčina, francouzština, španělština, italština,
holandština
AAA baterie (2x)
100 snímků s alkalickými bateriemi (500 a více snímků s bateriemi
Energizer Ultimate)
CE, ROHS, FCC
286 g (včetně řemínku)
11.4 cm x 4.6 cm x 7.6 cm
testováno do 40 m
lehce negativní
0 až 43°C
-29 až 60°C
standardní závit 1/4-20
omezená roční záruka

Díly a servis
SeaLife ručí původnímu kupujícímu tohoto výrobku, že
výrobek nebude jakkoliv vadný, a to jak z hlediska
materiálu, tak i řemeslného provedení. Záruka je
poskytována na dobu 1 roku. Podrobné informace o
záruce a záručních podmínkách jsou přiloženy k výrobku.
Pokud je původní kupující přesvědčen, že je na výrobku
nějaká vada, doporučujeme nejprve navštívit webové
stránky
www.sealife-cameras.com,
kde naleznete
pravidelně aktualizované informace o problémech a jejich
odstraňování, ale také různé technické tipy a doporučení.
Webová stránka obsahuje i podrobné informace o tom,
jak zajistit servis či opravu fotoaparátu.
Pioneer Research, 97 Foster Road, Moorestown, NJ 08057 USA
www.sealife-cameras.com
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