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Příručka uživatele 
Podvodní pouzdro SeaLife SportDiver pro chytré telefony 

(SL400) 



1  

Důležité informace 
• Videa s návody a radami jsou k dispozici na: www.sealife-cameras.com/great-pictures-made-easy. 

• Aktualizace této příručky a řešení potíží jsou k dispozici na: www.sealife-cameras.com/manuals. 

• Zaregistrujte svůj produkt SeaLife online na adrese: www.sealife-cameras.com/warranty. 

• Obsah této příručky a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. 

• Omezená záruka se vztahuje pouze na podvodní pouzdro SeaLife SportDiver (dále jen „Produkt“). Tato 
omezená záruka nenabízí možnost náhrady škody a obecně se nevztahuje na žádné chytré telefony, jiná 
elektronická zařízení nebo jiné produkty používané v souvislosti s tímto Produktem. Kupující chápe a 
souhlasí s tím, že ačkoliv společnost SeaLife vynaložila přiměřené úsilí, aby zajistila, že Produkt bude 
fungovat v souladu s platnými specifikacemi publikovanými společností SeaLife, i nadále existuje při 
používání Produktu určité riziko jeho zatopení nebo jiného selhání/poruchy, které tímto Kupující bere na 
sebe. Podrobnosti najdete na straně 56. Doporučujeme pojistit váš chytrý telefon u poskytovatele vašich 
telefonních služeb proti náhodné ztrátě nebo poškození. Doporučujeme vám také využít cloudové záložní 
úložiště (tj. iCloud® nebo Google Drive®) k uchování dat vašeho telefonu v případě jeho ztráty. 

• Nevystavujte vaše podvodní pouzdro přímo ani nepřímo opalovacím krémům ve spreji. Většina těchto 
opalovacích krémů ve spreji obsahuje chemikálie, které mohou reagovat s polykarbonátem a jinými 
plasty, což může způsobit praskliny s následným rizikem zatopení pouzdra. Přečtěte si a dodržujte 
další pokyny k péči a údržbě na straně 49. 

 
Registrované ochranné známky 

• iPhone®, Apple App Store® a iCloud® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc 

• Google Drive®, Google Play® a platforma Android® jsou registrované ochranné známky společnosti Google LLC 

• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth Special Interest Group 

• SeaLife® a SportDiver® jsou registrované ochranné známky společnosti Pioneer Research 

http://www.sealife-cameras.com/great-pictures-made-easy
http://www.sealife-cameras.com/manuals
http://www.sealife-cameras.com/warranty
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I. Obsah balení 
 

 
Podvodní pouzdro SportDiver (SL4001) 

 

Filtr pro korekci barev (SL40007) 
 

Vakuová pumpička (SL40006) 

 

 
Gumové úchyty (12 malých, středních a 
velkých) (SL40008) 
(10 středních úchytů předinstalovaných v pouzdře) 

 

Náhradní O-kroužky (1x hlavní O-kroužek a  
1x O-kroužek portu pro kontrolu podtlaku – 
SL40010) 

 

Silikonová vazelína na O-kroužky (SL9807) 
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Nástroj na demontáž O-kroužku (SL9808) 

 

Luxusní šňůrka s polstrovaným 
řemínkem na zápěstí a BCD 
klipem (SL72070) 

 

 

Balení odstraňovače vlhkosti Moisture 
Muncher (1 kapsle) (SL2523) 

 
 
 

Návod k použití (anglicky) (SL40024) 
 

Alkalické baterie AAA (2) (SL40011) 
 

Pouzdro EVA (SL40009) 
 

Poznámka: Menší příslušenství je baleno v 
látkovém sáčku, který není zobrazen ve výše 
uvedeném obsahu balení. 
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II. Volitelné příslušenství (prodává se samostatně) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navštivte místního autorizovaného prodejce SeaLife nebo www.sealife-cameras.com pro kompletní seznam 
příslušenství. 

Ochranná fólie Screen Shield (SL4005) 
Vodotěsná ochrana displeje pro SportDiver 

Batoh SeaLife Photo Pro 
(SL940) 

Odstraňovač vlhkosti Moisture 
Muncher (balení 10 kapslí) 
(SL911) 

Foto-video světlo Sea Dragon 
(pro nejlepší kvalitu barev a 
obrazu) 

http://www.sealife-cameras.com/
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III. Seznámení s pouzdrem 
 

 

1 – Páčka spouště 
2 – Port pro kontrolu podtlaku 
3 – Podvodní filtr pro korekci barev (snímatelný)  
4 – Port objektivu z optického skla (uvnitř je 
vyobrazen telefon) 

5 – Okno displeje (uvnitř je vyobrazen telefon) 
6 – Tlačítko režimu (Fotografie, Video, Nastavení, 
Přehrávání)  
7 – Tlačítko Nahoru (posun nahoru nebo zvýšení 
zoomu/ostření) 
8 – Tlačítko dolů (posun dolů nebo snížení 
zoomu/ostření)  
9 – Tlačítko OK (Potvrzení výběru; přepínání mezi 
přiblížením a ručním zaostřováním) 
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10 – Hlavní O-kroužek 
11 – Gumové úchyty (předinstalované jsou 
úchyty střední velikosti)  
12 – Přídržná pružina s gumovým úchytem 
13 – Dutina pro kapsli s odstraňovačem vlhkosti Moisture  

Muncher 
14 – Komora na baterie (pro 2x AAA baterie) 

15 – LED stavu alarmu netěsnosti 
16 – LED stavu napájení / připojení Bluetooth 
17 – Hlavní vypínač 
18 – Čidlo vody 

(Aktivuje alarm netěsnosti, když se voda dotkne čidla) 
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19 – Tři otvory pro montáž 
stativu ¼-20  
20 – Otvor pro šňůrku 
21 – Uzavírací mechanismus pouzdra 
(otevře/zavře pouzdro) 
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IV. Počáteční příprava pouzdra 
 

• Otevřete pouzdro. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko (A) a otočte vačkovým zámkem (B) 
proti směru hodinových ručiček. 

 

 
Důležité: Nepokoušejte se otevřít pouzdro, když je uvnitř podtlak. Chcete-li podtlak uvolnit, odšroubujte uzávěr 
portu pro kontrolu podtlaku a konečkem prstu posuňte žlutý pryžový jednocestný ventil do strany. Uslyšíte 
uvolnění tlaku. Tlak uvolňujte pouze tehdy, když jste vy i vnitřní ventil suchý. Pokud ventil nebo váš prst nejsou 
suché, kapky vody budou při uvolňování tlaku pronikat do pouzdra. 
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• Otevřete komoru na baterie stlačením zajišťovacího jazýčku (A) a sejmutím krytu komory na baterie (B). 
Do komory na baterie vložte dvě alkalické baterie AAA. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně 
podle značek +/- polarity. 

 

 

 
 

Poznámky 

• Lze také použít dobíjecí baterie NiMH AAA. Indikátor kapacity baterie pouzdra v pravém horním rohu 
zobrazení aplikace bude u plně nabitých baterií NiMH ukazovat vždy pouze 3 čárky. 

• Jednorázové baterie vydrží přibližně 50 hodin nepřetržitého používání. 
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3. Do příslušné dutiny vložte kapsli s odstraňovačem vlhkosti Moisture Muncher™. Moisture Muncher 
absorbuje vlhkost uvnitř utěsněného pouzdra a zabraňuje zamlžování. Čerstvá nová kapsle má modrou 
barvu. Vyměňte kapsli, jakmile granule zrůžoví. Jedna kapsle je jako vzorek součástí SportDiver. Balení 
10 kapslí Moisture Muncher v uzavíratelném fóliovém sáčku lze zakoupit u místního prodejce SeaLife. 

 

 

Vložte jednu kapsli Moisture Muncher    Balení 10 kapslí Moisture Muncher (SL911) 
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4. Připevněte šňůrku s polstrovaným řemínkem na zápěstí k podvodnímu pouzdru, jak je znázorněno 
níže. Protáhněte konec šňůrky otvorem pro šňůrku (A). Spona (B) se používá pro připevnění 
pouzdra k vašemu D-kroužku na BCD. 
NEPŘIPOJUJTE sponu k pouzdru. Polstrovaný řemínek kolem zápěstí stáhnete posunutím zámku (C) po 
šňůrce. 
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5. Stáhněte si aplikaci SportDiver od společnosti SeaLife z Apple App Store™ nebo Google Play™ store. 
Vyhledejte „SportDiver“. Po instalaci aplikace přijměte všechna oprávnění, která zahrnují přístup k 
fotografiím, fotoaparátu, mikrofonu a Bluetooth. SeaLife neshromažďuje data, nesleduje polohu ani 
neshromažďuje žádné osobní údaje z aplikace SportDiver. 
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6. Deset středně velkých gumových úchytů (A) bylo předinstalováno do pouzdra, jak je znázorněno níže. 
Gumové úchyty a přídržná pružina ve tvaru luku drží telefon na místě a zabraňují pohybu telefonu, když 
je pouzdro těsně uzavřeno. 

 
Důležité: Neinstalujte proto gumové úchyty do oblastí, kde jsou na telefonu umístěna boční tlačítka. 

 

Vyměňte středně velké úchyty za malé nebo velké úchyty podle velikosti vašeho telefonu. U větších 
telefonů můžete také odstranit úchyty na levé straně a použít pouze malé úchytky podél spodní části. 

 
Konec gumového úchytu je zkosený. Ujistěte se, že jste nainstalovali úchyty delší stranou nahoru a kratší 
stranou dolů, aby telefon držely pevně na místě. 

 

Gumové úchyty       Předinstalované středně velké gumové úchyty (A) 
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7. Pokud má váš telefon ochranný obal, doporučujeme jej sejmout. Vložte telefon do pouzdra a 
zkontrolujte, zda v něm rozměrově sedí. Zatlačte telefon nahoru proti přídržné pružině ve tvaru luku, 
dokud nebude možné spodní část telefonu pevně usadit za spodní gumové úchyty. Poté posuňte telefon 
co nejvíce doleva. Nad nějakým měkkým povrchem, jako je například ručník, zkontrolujte, zda telefon 
nevypadne z pouzdra ven a zda se tlačítek na boční straně telefonu nedotýkají žádné úchyty. Telefon 
vyjmete opětovným zatlačením proti přídržné pružině ve tvaru luku, čímž se uvolní z gumových úchytů. 

 

Malý telefon s velkými gumovými úchyty                          Velký telefon s malými gumovými úchyty 
 

Poznámka 
o Některé telefony s ochranným obalem mohou být dostatečně malé, že se do podvodního pouzdra 

bezpečně vejdou i bez odstranění ochranného obalu. V takovém případě můžete zkusit ochranný 
obal ponechat. 
 

o Když je pouzdro zapnuté, kontakt se zlatým vodním čidlem (umístěným uvnitř vpravo dole v pouzdře) 
aktivujete alarm netěsnosti pouzdra. Pokud k tomu dojde, pouzdro vypněte a znovu zapněte. 
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V. Příprava pouzdra na použití pod vodou 
 

1. Před použitím pod vodou je důležité změnit nastavení telefonu následovně: Režim Letadlo ZAPNUTO, 
Bluetooth ZAPNUTO, Nerušit ZAPNUTO. Pouze u iPhonů platí, že vypnutím „True Tone“ bude displej 
snáze vidět pod vodou. Takto zajistíte plnou funkčnost aplikace SportDiver s minimální spotřebou 
energie, zatímco je váš telefon uzavřen v podvodním pouzdře. 

 

iPhone Android 

Přejděte do 
Nastavení a 
zapněte 
> Režim Letadlo 
> Bluetooth 

> Nerušit 
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2. Před každým použitím telefon plně nabijte. Pokud nemáte k dispozici běžnou nabíječku, zvažte použití 
power banky (přenosná 5V nabíječka) k nabíjení telefonu mezi ponory. 

 

Před každým použitím telefon plně nabijte, abyste vám na displeji nevyskakovalo upozornění na téměř 
vybitou baterii. 

 

Poznámka 
Když váš telefon dosáhne stavu baterie <20 %, zobrazí se upozornění „Téměř vybitá baterie“. Tato zpráva 
je generována operačním systémem telefonu, nikoli aplikací SportDiver. Operační systém telefonu 
neumožňuje deaktivaci zprávy „Téměř vybitá baterie“. Zvažte snížení jasu displeje vašeho telefonu, 
abyste šetřili energii baterie. Aplikace SportDiver má nastavení Power Save (režim úspory energie), které 
ztlumí displej po 1, 3 nebo 5 minutách, v závislosti na vašem nastavení. V úsporném režimu se živý 
náhled kamery vypne. Režim úspory energie ukončíte stisknutím libovolného tlačítka. 
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3. Chcete-li optimalizovat kvalitu obrazu, použijte bavlněný hadřík nebo hadřík z mikrovlákna, který 
nepouští vlákna, k čištění objektivu (objektivů) telefonu a portu objektivu podvodního pouzdra, 
který je z optického skla. 
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4. Zkontrolujte hlavní O-kroužek (A) a O-kroužek portu pro kontrolu podtlaku (B), zda nejsou naříznuté nebo 
jinak poškozené. Odstraňte uzávěr portu pro kontrolu podtlaku (C), abyste odhalili O-kroužek. Očistěte 
oba O-kroužky a protilehlé kontaktní plochy mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna. V případě 
poškození nebo každý rok O-kroužky vyměňte. Sada náhradních O-kroužků SportDiver (položka 
SL40010) obsahuje hlavní O-kroužek a O-kroužek portu pro kontrolu podtlaku. 

  
 

5. Naneste trochu silikonové vazelíny určené k ošetření O-kroužků na špičku prstu. Poté naneste tenkou 
vrstvu silikonové vazelíny na exponovaný povrch hlavního O-kroužku a O-kroužku portu pro kontrolu 
podtlaku. Konečkem prstu rovnoměrně rozetřete vazelínu na exponované povrchy O-kroužků. Je nutný 
pouze tenký film vazelíny. 
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6. Zapněte pouzdro přepnutím spínače do pozice ON (A). Pouzdro má dvě stavové LED diody, které 
indikují zapnutí (Power) / Bluetooth konektivitu (B) a stav alarmu netěsnosti (C). Modrá LED dioda 
napájení / Bluetooth a červená LED dioda (alarm netěsnosti) budou obě blikat. Pokud ne, zkontrolujte, 
zda jsou baterie správně nainstalovány. 
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7. Zapněte svůj telefon a otevřete aplikaci SportDiver. V aplikaci se zobrazí “Waiting for Connection” (čekání 
na spojení). Nejbližší telefon se spuštěnou aplikací SportDiver se automaticky připojí k pouzdru. Počkejte 
prosím jednu minutu, než se telefon připojí k pouzdru. Po připojení přestane modrá LED dioda napájení / 
Bluetooth blikat a začne svítit modře a ikona Bluetooth v pravém dolním rohu displeje se změní z bílé na 
modrou. Jakmile je pouzdro připojeno, aplikace zobrazí manometr. Pokud ano, pokračujte dalším krokem. 
Pokud se telefon automaticky nepřipojí, vypněte pouzdro a opakujte krok 6. Ujistěte se, že je telefon 
blízko pouzdra a aplikace je spuštěná. 

 

Hlášení čekání na připojení   Po připojení se zobrazí manometr 
 

Poznámka 

• Nedotýkejte se zlatého vodního čidla umístěného uvnitř vpravo dole v pouzdře. To by způsobilo aktivaci 
alarmu netěsnosti pouzdra a zobrazila by se zpráva „Leak Detected“ (zjištěna netěsnost pouzdra). 
Pokud k tomu přesto dojde, pouzdro vypněte a opakujte kroky 6 až 8. 
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8. Vložte telefon do pouzdra, zavřete vodotěsná dvířka a otáčejte zámkem ve směru hodinových ručiček, 
dokud se nezastaví a nezapadne na místo. Při zavírání vodotěsných dvířek dbejte na to, aby se nic 
nezachytilo v oblasti těsnění. 

 

 
Poznámka 

• Nedotýkejte se zlatého vodního čidla umístěného uvnitř vpravo dole v pouzdře. To by způsobilo aktivaci 
alarmu netěsnosti pouzdra a zobrazila by se zpráva „Leak Detected“ (zjištěna netěsnost pouzdra). 
Pokud k tomu přesto dojde, pouzdro vypněte a opakujte kroky 6 až 8. 

• Je normální, že po zavření dvířek je mezi vodotěsnými dvířky a přední částí pouzdra malá mezera. 
Vytvoření podtlaku v kroku 10 tuto mezeru uzavře. 
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9. Odšroubujte uzávěr portu pro kontrolu podtlaku. Uvidíte žlutý pryžový jednocestný ventil (A), který 
umožňuje odstranění vzduchu z vnitřku pouzdra pomocí vakuové ruční pumpičky. 
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10. Zatlačte pryžovou špičku ruční pumpičky proti otevřenému portu pro kontrolu podtlaku a pumpujte, 
dokud ručička na obrazovce nedosáhne hodnoty „GOOD“. Vyžaduje to asi 2 až 3 plná stisknutí 
pumpičky. Našroubujte uzávěr portu pro kontrolu podtlaku! 

 

Ruční pumpička přitlačena k portu pro kontrolu podtlaku    Pumpujte, dokud ručička nedosáhne hodnoty „GOOD“ 
 

Poznámka 

• Pokud jste pumpovali příliš, použijte špičku prstu k 
posunutí žlutého pryžového jednosměrného ventilu do 
strany a uvolněte určitý tlak vzduchu z pouzdra. Poté 
znovu pumpujte, dokud tlak není v zóně „GOOD“ 
(dobrý). 

• Pokud se ručička měrky při pumpování nepohybuje, 
naneste na O-kroužek tenkou vrstvu silikonové vazelíny 
a zkuste to znovu. 

•  
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11. Když je podtlak dobrý, zahájí pouzdro 3,5minutovou analýzu vodotěsnosti, aby se zajistilo udržení 
vnitřního podtlaku a potvrdila vzduchotěsnost pouzdra. Po dokončení analýzy vodotěsnosti se zobrazí 
zpráva „Waterproof Seal is Good“ (uzavření pouzdra je vodotěsné). 

 

 

Důležité 
• Během analýzy vodotěsnosti nevystavujte pouzdro přímému slunečnímu záření. To může způsobit 

nahromadění tepla uvnitř pouzdra, zvýšení vnitřního tlaku vzduchu a následné selhání alarmu 
netěsnosti pouzdra. 

• Ujistěte se, že jste našroubovali zpět uzávěr portu pro kontrolu podtlaku. Port pro kontrolu podtlaku 
bez uzávěru NENÍ vodotěsný a způsobí netěsnost pouzdra. 

• Před otevřením pouzdra je nutné uvolnit vnitřní podtlak. Konečkem prstu posuňte žlutý pryžový 
jednocestný ventil do strany, abyste uvolnili podtlak. Ventil musí být suchý a stejně tak vaše ruce! 
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• Pokud se během analýzy vodotěsnosti objeví hlášení „Leak Detected….> Internal pressure changed…“ 
(zjištěna netěsnost pouzdra - došlo ke změně interního tlaku), vraťte se ke kroku 6. Zkontrolujte, zda 
nejsou O-kroužky poškozené – pokud jsou poškozené, vyměňte je. Očistěte O-kroužky a opakujte kroky 6 
až 11. 

 
 

Poznámka 
• Alarm netěsnosti pouzdra můžete deaktivovat v nastavení aplikace. Deaktivace alarmu netěsnosti 

obejde 3,5minutovou analýzu vodotěsnosti popsanou v kroku 11. Pokud deaktivujete alarm netěsnosti 
pouzdra, je stále důležité vytvořit v pouzdře vnitřní podtlak, který pomáhá vodotěsnému uzavření 
pouzdra. 
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VI. Po použití pouzdra pod vodou 
 

Po každém použití pod vodou dodržujte tyto důležité kroky: 

 
1. Namočte vodotěsně uzavřené pouzdro do čisté vody na dobu asi 20 minut. Stiskněte každé tlačítko 

20krát, abyste uvolnili a odstranili veškerou slanou vodu, písek nebo nečistoty zachycené pod tlačítky. 
 

2. Pouzdro osušte ručníkem. Před otevřením portu pro kontrolu podtlaku a vodotěsných dvířek se 
ujistěte, že vaše ruce i vodotěsné pouzdro jsou suché. 
 

3. Před otevřením pouzdra uvolněte vnitřní podtlak. Odšroubujte uzávěr portu pro kontrolu podtlaku a 
pomocí špičky prstu posuňte žlutý pryžový jednocestný ventil do strany, abyste uvolnili podtlak. Zpětný 
ventil musí být při uvolnění tlaku suchý, a stejně tak vaše ruce, jinak se do pouzdra dostane voda! 
 

4. Ujistěte se, že kapky vody kolem těsnicích ploch O-kroužků nekapají do pouzdra. K osušení všech 
kapek vody, které vnikly do pouzdra, použijte čistý suchý ručník. 
 

5. Při otevření vodotěsných dvířek se může aktivovat alarm netěsnosti (zatopení) pouzdra (ozve se 
pípnutí). Chcete-li vypnout alarm netěsnosti pouzdra, vypněte pouzdro. 

 

6. Přečtěte si a dodržujte další pokyny k péči a údržbě na straně 49. 
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VII. Ovládání pouzdra 
 

SportDiver má čtyři základní režimy – Fotografie (Photo), Video (Video), Nastavení (Settings) a Přehrávání 

(Playback). Stiskněte tlačítko Mode  pro přepínání režimů. Pod ikonou zvoleného režimu se objeví modrá čára. 
 

Režim fotografie pro focení Režim videa pro nahrávání videa 

 

Režim nabídky nastavení pro úpravu nastavení fotoaparátu Režim přehrávání pro prohlížení fotografií a videí 
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1. Fotografování - Nastavte režim na Fotografie a stiskněte páčku spouště (A). 
 

2. Nahrávání videa - Nastavte režim na Video a stisknutím páčky spouště (A) spusťte nahrávání videa. 
Opětovným stisknutím páčky spouště nahrávání zastavíte. Během nahrávání videa se v horní části 
displeje zobrazí červená uplynulá doba. 

 

 

Stisknutím spouště „A“ pořídíte snímek nebo spustíte/zastavíte záznam videa 
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3. Změna nastavení – Nastavte režim na nabídku Nastavení (Settings). Pomocí tlačítek Nahoru                

a Dolů         procházejte hlavní nabídkou nastavení a stiskněte  pro vstup do podnabídky 

nastavení. V podnabídce nastavení použijte tlačítko Nahoru  a Dolů  k procházení možností 

nastavení a stiskněte  pro potvrzení nastavení. 
 

    Příklad hlavního nastavení s podnabídkou nastavení „EV“. 
 

Poznámka 
Informace o každém nastavení v nabídce nastavení naleznete v kapitole VIII, strana 33. 
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4. Přehrávání obrázků a videí - Nastavte režim na Přehrávání (Playback). Zobrazí se poslední pořízený 
snímek nebo video. Proužek miniatur na pravé straně zvýrazňuje zobrazený snímek. Použijte tlačítka 

Nahoru  a Dolů  pro procházení obrázků. Videoklipy budou mít na miniatuře ikonu 
videokamery. Po výběru se videa začnou přehrávat automaticky. Libovolný soubor můžete smazat 
stisknutím tlačítka OK, výběrem Ano (Yes) a stisknutím OK pro potvrzení. 

 

Zobrazení fotografie s pruhem miniatur vpravo   Stisknutím tlačítka OK otevřete volbu „Smazat tento soubor? 
 

Poznámka 
Soubory se také ukládají v aplikaci Fotky (Photos) vašeho telefonu do složky s názvem SportDiver. Smazáním 
souboru v aplikaci SportDiver dojde také k odstranění souboru v aplikaci Fotky. Smazáním souboru v aplikaci 
Fotky se odstraní i soubor v aplikaci SportDiver. 
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5. Přibližování – V režimech Fotografie nebo Video stisknutím tlačítka Nahoru         zvýšíte přiblížení. 

Stisknutím tlačítka Dolů  přiblížení zmenšíte (tj oddálíte zobrazení). 
 

Příklad 1X zoomu (bez zoomu)                                             Příklad 4X zoomu 
 

Poznámka 

• Můžete přiblížit od 1X (bez přiblížení) do 10X v krocích od 1.0 do 0,5násobku. 

• Přiblížení je zakázáno, když je povoleno nastavení Dual Lens, RAW+JPEG nebo v režimu portrétu (Portrait). 

• Když je zaostření nastaveno na „Manual“ (ruční), stisknutím tlačítka OK přepnete mezi zoomem a ručním 

zaostřováním (MF). 
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VIII. O nabídce Nastavení 
 

Nabídka nastavení aplikace SportDiver obsahuje většinu běžně používaných nastavení fotoaparátu 
dostupných ve vašem telefonu a poskytuje vám kreativní kontrolu. Následující nastavení mohou nebo 
nemusí být k dispozici v závislosti na značce/modelu telefonu a používaném operačním systému. Nabídka 
Nastavení se změní s vydáním aktualizací aplikací a s dostupností nových modelů telefonů a funkcí. 
Navštivte prosím obchod s aplikacemi nebo sealife-cameras.com, kde najdete nejnovější aktualizace. 

 

 

Následující popis nabídky Nastavení se skládá ze dvou částí – nastavení pro iPhone a nastavení pro Android: 
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Nastavení pro iPhone (uživatelé telefonů s OS Android mohou tuto část přeskočit) 
 

EV (hodnota expozice) 
Toto nastavení upravuje program automatické expozice fotoaparátu. Zvýšením hodnoty (+) dosáhnete 
jasnější expozice snímku. Snížení hodnoty (-) má za následek tmavší expozici snímku. Nastavení EV lze 
upravit od +3,0 do -3,0 v krocích po 0,3. Každý krok odpovídá přibližně 1 zastávce expozice. 

 

Ostření (Focus) 
Existují dvě možnosti – automatické ostření nebo manuální ostření. Výběr manuálního ostření (Manual) 
umožňuje ručně upravit zaostření pomocí tlačítek nahoru/dolů. Když je vybrána možnost Manual, 
stiskněte tlačítko OK v režimech Photo a Video pro přepínání mezi funkcí zoomu a funkcí ručního ostření 
(MF). Manuální zaostření lze upravit od 0,00 (nejbližší zaostření) do 1,00 (ostření na nekonečno) v 
krocích po 0,05. 

 

Toto nastavení je užitečné při fotografování menších objektů v popředí, kdy se fotoaparát pokouší zaostřit 
na větší oblast pozadí. 

 
WB (vyvážení bílé) 
Nastavení vyvážení bílé upravuje barevnou teplotu světla, ve kterém fotografujete, takže lze obnovit 
přirozené barvy. Například při fotografování bílého objektu pod vodou [bez osvětlení přídavným foto-video 
světlem] se bude objekt jevit spíše modro/zelený než bílý. Úpravou nastavení vyvážení bílé lze tento efekt 
barevného posunu vyrovnat a objekt bude znovu vypadat jako bílý. 
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Výchozí nastavení vyvážení bílé je Auto a funguje dobře ve většině prostředí s okolním osvětlením a 
rovněž s použitím přídavného foto-video světla a/nebo přiloženého filtru pro korekci barev. Chcete-li 
dosáhnout požadovaného barevného efektu, můžete ručně upravit teplotu barev WB od 3000 K (kelvinů) 
do 8000 K. Když je vybrána ruční hodnota WB, lze barevný efekt jemně doladit pomocí úprav odstínu 
popsaných níže. 

 

SeaLife testuje různá ruční nastavení WB a Tint (odstín) v různých světelných podmínkách a hloubkách 
pod vodou a bude zveřejňovat doporučená nastavení na sealife-cameras.com, jakmile budou k dispozici. 

 

Pro nejlepší podvodní barvy použijte podvodní foto-video světlo s alespoň 2000 lumeny. Čím více lumenů, 
tím lépe. Při použití foto-video světla nastavte WB na Auto. Můžete také použít přiložený podvodní filtr pro 
korekci barev v kombinaci s foto-video světlem pro další zvýraznění barev. 

 
Odstín (Tint) 
Nastavení odstínu (Tint) je dostupné pouze v případě, že je vybráno ruční nastavení WB. Pokud je WB 
nastaveno na Auto, nelze odstín upravit. Odstín umožňuje doladit ruční nastavení barev WB. Barevná 
škála odstínu se pohybuje od -150 (zelená/žlutá) do +150 (purpurová) v krocích po 10. Použití kladných (+) 
hodnot je vhodnější pod vodou. 

 

Objektiv 
Pokud má váš iPhone více objektivů fotoaparátu, můžete si vybrat objektiv podle toho, co fotíte. U většiny 
snímků poskytuje normální (širokoúhlý) objektiv vynikající výsledky. Ultraširokoúhlý objektiv je ideální pro 
fotografování větších objektů při zachování blízké vzdálenosti. Teleobjektiv je nejlepší pro objekty, které 
vám neumožňují přiblížit se. 
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Rozsah zaostření pro každý objektiv se liší v závislosti na modelu vašeho iPhone. Normální a 
širokoúhlé objektivy obvykle umožňují fotografování na blízkou vzdálenost asi 5 cm, zatímco 
teleobjektiv má minimální vzdálenost pro fotografování asi 25 cm. 

 
Pokud má váš iPhone 2 nebo více objektivů, zobrazí se možnost duálního objektivu. Vyberte nastavení 
duálního objektivu a zapněte režim Portrét (Bokeh) pro vytvoření efektu rozostření pozadí. Navštivte 
prosím webovou stránku SeaLife, kde najdete návody, jak používat nastavení Dual Lens a Portrait pro 
vytváření rozostření pozadí a studiového světelného efektu. 

 

iPhony s 3 objektivy budou obsahovat možnost Triple Lens. Trojitý objektiv umožňuje rychlou výměnu 
optických čoček přiblížením. 1.0X je ultraširokoúhlý objektiv, 2.0X je širokoúhlý (normální) objektiv a 4.0X 
je teleobjektiv. Všechny ostatní hodnoty zoomu jsou optické plus některé digitální zoomy. 

 
RAW+JPEG 
Když je RAW+JPEG zapnuto, každá pořízená fotografie bude uložena jako standardní obrázek .jpg a jako 
nezpracovaný RAW snímek s příponou .dng. Soubory RAW nejsou komprimovány ani zpracovány a velikost 
souboru bývá přibližně 4krát větší než u komprimovaného obrázku JPEG. 

 
Snímky RAW vyžadují následné úpravy pomocí Adobe Photoshop nebo Lightroom. Toto nastavení nejlépe 
využijí fotografové, kteří mají zkušenosti s úpravami snímků RAW. Získání dovedností potřebných k 
převodu souboru obrázku RAW na obrázek dobré kvality, který je lepší než standardní zpracovaný soubor 
obrázku JPEG, bude vyžadovat čas a zkušenosti. 
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Rozlišení videa 
Toto nastavení použijte k výběru požadované kvality videa a snímkové frekvence. Nastavení 1080p-30fps 
je vysoce kvalitní a vhodné pro většinu aplikací. 4K je video nejvyšší kvality, ale dostupnost závisí na 
specifikaci iPhonu. Snímání ve 4K nebo vyšší snímkové frekvenci vytvoří velmi velké videosoubory, které 
mohou rychle zaplnit paměť telefonu. Pro rychleji se pohybující objekty se doporučuje používat 60 snímků 
za sekundu (fps). Při použití 120 nebo 240 fps bude přehrávání zpomaleno rychlostí 30 fps. Čím vyšší je 
snímková frekvence, tím větší bude velikost souboru videa. 

 
Photo + 3 sec. Video 
Když je zapnuta funkce Photo + 3 sec. Video, aplikace zachytí 3sekundový videoklip vždy se statickým 
snímkem. Videoklip je zachycen 1,5 sekundy před a 1,5 sekundy po pořízení statického snímku. Aplikace 
uloží dva soubory – jeden statický obrázek a jeden videoklip. 

 
Portrét (Portrait) 
Toto nastavení funguje stejně jako režim Portrét v nativní aplikaci fotoaparátu pro iPhone a je užitečné pro 
vytváření rozostření pozadí (Bokeh) a studiových světelných efektů. Toto nastavení mohou používat pouze 
iPhony se dvěma nebo více objektivy, protože k vytvoření rozostření pozadí nebo efektu Bokeh jsou 
potřeba dva objektivy. Nastavte Objektiv (Lens) na Duální objektiv (Dual Lens) a poté zapněte režim 
Portrét (Portrait - On). 

 

Chcete-li upravit požadované množství rozostření pozadí, otevřete fotografii ve své nativní aplikaci Fotky 
pro iPhone a vyberte Upravit. Poté vyberte nastavení clony (ƒ). Pod zobrazeným obrázkem se objeví 
posuvník DEPTH (HLOUBKA). Posuňte doleva pro nižší clonu a více rozostření pozadí a doprava pro 
vyšší clonu a menší rozostření pozadí. Vyberte Hotovo (Done) pro uložení fotografie. 
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Power Save (režim úspory energie) 
Úspora energie ztlumí obrazovku po určité době nečinnosti, aby se šetřila energie baterie. Režim úspory 
energie ukončíte stisknutím libovolného tlačítka. Můžete vybrat Vypnuto, 1, 3 nebo 5 minut. Výchozí 
nastavení doby nečinnosti pro aktivaci úspory energie je 3 minuty. 

 
Jas displeje (Brightness) 
Toto nastavení upravuje jas obrazovky. Pohybuje se od 1,0 (nejsvětlejší) do 0,0 (nejtmavší) v krocích po 
0,1. 0,8 je výchozí jas displeje. Použití vyššího jasu obrazovky usnadňuje sledování displeje za jasného 
slunečného počasí, ale také spotřebuje více energie baterie. 

 
Alarm netěsnosti pouzdra 
Alarm netěsnosti pouzdra lze vypnout, pokud chcete obejít 3,5minutovou analýzu vodotěsnosti popsanou v 
části 
5. Výchozí nastavení je Zapnuto (On). 

 
Podvodní pouzdro SportDiver obsahuje dva alarmy netěsnosti. Jedním z nich je analýza podtlaku před 
ponorem popsaná v části 5. Aplikace spustí alarm netěsnosti pouzdra, pokud během 3,5minutové analýzy 
vodotěsnosti zjistí změnu vnitřního tlaku. Tento alarm netěsnosti pouzdra lze vypnout. 
Dalším alarmem netěsnosti pouzdra je zlaté vodní čidlo umístěné uvnitř vpravo dole v pouzdře. Aplikace 
spustí alarm netěsnosti pouzdra, pokud se tohoto čidla dotkne nějaký vodivý objekt - například váš prst. 
Tento alarm netěsnosti pouzdra vypnout nelze. 

 
Blokovaná nastavení 
Následující tabulka ukazuje, která nastavení budou zablokována (nebudou k dispozici) v závislosti na 
dalších nastaveních. Možnost Dual Lens nelze například vybrat, když je ostření nastaveno na Manuální. 
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Setting not available = Nastavení není k dispozici, Setting available = Nastavení je k dispozici, Does not apply = Neplatí 

 

Nastavení pro Android (Uživatelé iPhone si prosím přečtěte předchozí část) 
 

Objektiv 
Pokud má váš telefon více objektivů fotoaparátu, můžete si vybrat objektiv podle toho, co fotíte. U většiny 
snímků poskytuje širokoúhlý objektiv vynikající výsledky. Ultraširokoúhlý objektiv je ideální pro 
fotografování větších objektů při zachování blízké vzdálenosti. Teleobjektiv je nejlepší pro objekty, které 
vám neumožňují přiblížit se. 

 

Důležité: 

• Některé objektivy nemusí být přístupné, což je omezení stanovené výrobcem telefonu. Například 
telefony Samsung Galaxy neumožňují přístup k teleobjektivu – to se může v budoucnu změnit. 
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• Některé objektivy blokují jiná nastavení. Například ultraširokoúhlý objektiv neumožňuje manuální 
ostření s telefony Android. 

 
Rychlost závěrky (Shutter Speed) 
Vyberte Auto pro automatickou expozici rychlosti závěrky nebo jednu z manuálních hodnot rychlosti 
závěrky pro vytvoření požadovaného expozičního efektu. Při použití manuální rychlosti závěrky je nutné 
ručně upravit také nastavení ISO. 

 
ISO 
Vyberte Auto pro automatickou expozici ISO nebo jednu z manuálních hodnot ISO pro vytvoření 
požadovaného efektu expozice. Při použití manuální hodnoty ISO je třeba ručně upravit také nastavení 
Shutter Speed. 

 

Hodnota expozice (EV) 
Toto nastavení upravuje program automatické expozice fotoaparátu. Zvýšením hodnoty (+) dosáhnete 
jasnější expozice snímku. Snížení hodnoty (-) má za následek tmavší expozici snímku. Každý krok 
odpovídá přibližně 1 zastávce expozice. Při použití manuálního času závěrky a manuálního ISO je 
nastavení EV zablokováno. 

 
Ostření (Focus) 
Existují dvě možnosti – automatické ostření nebo manuální ostření (MF). Výběr manuálního ostření (MF) 
umožňuje ručně upravit zaostření pomocí tlačítek nahoru/dolů. Když je vybrána možnost Manual, stiskněte 
tlačítko OK v režimech Photo a Video pro přepínání mezi funkcí zoomu a funkcí ručního MF. Manuální 
ostření lze upravit od 0,00 (nejbližší zaostření) do 1,00 (ostření na nekonečno) v krocích po 
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0,05. Toto nastavení je užitečné při fotografování menších objektů v popředí, kdy se fotoaparát pokouší 
zaostřit na větší oblast pozadí. 

 

WB (vyvážení bílé) 
Nastavení vyvážení bílé se používá ke kompenzaci teploty barev světelného prostředí, ve kterém 
fotografujete, takže jsou obnoveny přirozené barvy. Například podvodní fotografie a videa s bílým 
objektem se budou jevit jako modré, protože voda pohlcuje červené a žluté barvy. K dispozici je filtr pro 
korekci barev, který dobře kompenzuje tento modrý barevný efekt. Můžete jemně doladit vyvážení bílé, 
abyste vytvořili požadovaný barevný efekt. 

 

Pro nejlepší podvodní barvy použijte přídavné podvodní foto-video světlo a nastavte vyvážení bílé na 
Auto. Filtr pro korekci barev, který pomůže zvýraznit barvy, může zůstat nasazený i při použití přídavného 
foto-videa světla. 

 

K dispozici jsou dvě nabídky nastavení vyvážení bílé. Nastavení vyvážení bílé (WB) zahrnuje předvolby, 
jako je Auto, Manual (ruční), Underwater Deep (hluboko pod vodou), Underwater Shallow (v malé hloubce 
pod vodou), Daylight (denní světlo) a Cloudy (zataženo). „Manual WB“ zahrnuje všechny manuální 
hodnoty WB v rozmezí od 2000K do 10000K v krocích po 100K. Vyberte vhodnou předvolbu vyvážení bílé 
podle vašeho prostředí. Zde je popis každé z předvoleb vyvážení bílé: 

 
Auto – Nastavení Auto WB funguje dobře ve většině prostředí pod vodou, pokud je použito v kombinaci s 
filtrem pro korekci barev nebo podvodním foto-video světlem. 

 

Manual - Výběr „Manual“ vám umožní ručně upravit teplotu barev vyvážení bílé (K) v nastavení „Manual 
WB“. Můžete ručně upravit WB pro dosažení požadovaného barevného efektu. Vyberte 
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hodnotu v Kelvinech (K) odpovídající vašemu světelnému prostředí. Pokud je například skutečná teplota 
barev vašeho prostředí 6500 K, nastavte ruční WB na 6500 K, abyste kompenzovali chladnější a modřejší 
světelné prostředí. 

 

Underwater Deep a Underwater Shallow – Tyto předvolby jsou navrženy tak, aby fungovaly s přiloženým 
filtrem pro korekci barvy. Pokud nastavení Auto WB [s červeným filtrem] nepomůže dosáhnout 
požadovaných barev, zkuste použít nastavení Underwater Deep pro hloubky větší než 3 m a nastavení 
Underwater Shallow pro hloubky menší. 

 
Daylight a Cloudy – Tyto předvolby jsou navrženy při fotografování na souši bez filtru pro korekci barev. 
Pokud nastavení Auto WB [bez červeného filtru] nepomůže dosáhnout požadovaných barev, zkuste použít 
jednu z těchto předvoleb podle vašeho prostředí. 

 

Barevný efekt (Color Effect) 
Nastavení Color Effect zahrnuje Mono (černobílé), Negativní a Sépie. Pro plné barvy funkci Color Effect 
vypněte. 

 

3-shot Burst 
Při zapnutí pořídíte stisknutím spouště 3 fotografie během 1 sekundy. 

 

Rozlišení fotografie 
Toto nastavení použijte k úpravě velikosti snímku nebo megapixelů. Možnosti nabídky se budou lišit podle 
značky a modelu telefonu. Výchozí nastavení je obvykle nejvyšší megapixelová velikost dostupná v 
telefonu. 
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Rozlišení videa 
Vyberte si z rozlišení videa HD720, HD1080 nebo UHD 4K, přičemž UHD 4K je video nejvyšší kvality. 4K 
je k dispozici pouze v případě, že jej podporuje značka/model vašeho telefonu. Některé modely telefonů 
budou také obsahovat výběr snímkové frekvence, například 30 snímků za sekundu (fps), 60 snímků za 
sekundu nebo vyšší. Nastavení 1080p-30fps je vysoce kvalitní a vhodné pro většinu aplikací. Snímání ve 
4K nebo vyšší snímkové frekvenci vytvoří velmi velké videosoubory, které mohou rychle zaplnit paměť 
telefonu. 

 
RAW+JPEG 
Když je RAW+JPEG zapnuto, každá pořízená fotografie bude uložena jako standardní obrázek .jpg a jako 
nezpracovaný RAW snímek s příponou .dng. Soubory RAW nejsou komprimovány ani zpracovány a velikost 
souboru bývá přibližně 4krát větší než u komprimovaného obrázku JPEG. 

 
Snímky RAW vyžadují následné úpravy pomocí Adobe Photoshop nebo Lightroom. Toto nastavení nejlépe 
využijí fotografové, kteří mají zkušenosti s úpravami snímků RAW. Získání dovedností potřebných k 
převodu souboru obrázku RAW na obrázek dobré kvality, který je lepší než standardní zpracovaný soubor 
obrázku JPEG, bude vyžadovat čas a zkušenosti. 

 

Zapnutí RAW + JPEG může deaktivovat další nastavení nebo funkce v závislosti na značce a modelu 
vašeho telefonu. 

 
Power Save (režim úspory energie) 
Úspora energie ztlumí obrazovku po určité době nečinnosti, aby se šetřila energie baterie. Režim úspory 
energie ukončíte stisknutím libovolného tlačítka. Můžete vybrat Vypnuto, 1, 3 nebo 5 minut. Výchozí 
nastavení doby nečinnosti pro aktivaci úspory energie je 3 minuty. 
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Jas displeje (Brightness) 
Toto nastavení upravuje jas obrazovky. Pohybuje se od 1,0 (nejsvětlejší) do 0,0 (nejtmavší) v krocích po 
0,1. 0,8 je výchozí jas displeje. Použití vyššího jasu obrazovky usnadňuje sledování displeje za jasného 
slunečného počasí, ale také spotřebuje více energie baterie. 

 
Alarm netěsnosti pouzdra 
Alarm netěsnosti pouzdra lze vypnout, pokud chcete obejít 3,5minutovou analýzu vodotěsnosti popsanou v 
části 

5. Výchozí nastavení je Zapnuto (On). 
 

Podvodní pouzdro SportDiver obsahuje dva alarmy netěsnosti. Jedním z nich je analýza podtlaku před 
ponorem popsaná v části 5. Aplikace spustí alarm netěsnosti pouzdra, pokud během 3,5minutové analýzy 
vodotěsnosti zjistí změnu vnitřního tlaku. Tento alarm netěsnosti pouzdra lze vypnout. 

 

Dalším alarmem netěsnosti pouzdra je zlaté vodní čidlo umístěné uvnitř vpravo dole v pouzdře. Aplikace 
spustí alarm netěsnosti pouzdra, pokud se tohoto čidla dotkne nějaký vodivý objekt - například váš prst. 
Tento alarm netěsnosti pouzdra vypnout nelze. 

 
Nastavení na obrazovce 
Po zapnutí se v horní nebo spodní části displeje telefonu zobrazí nastavení fotoaparátu a expozice. U 
iPhonů vstupte do Nastavení a přejděte dolů na aplikaci SportDiver. Zde uvidíte možnost povolit 
nastavení na obrazovce. 
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IX. Jak na skvělé fotografie snadno a rychle 
 

Jasná viditelnost vody 
Pro skvělý výsledek fotografování je nezbytná čistá voda. Drobné částečky plovoucí ve vodě způsobují nízkou 
viditelnost a špatnou kvalitu obrazu. Vyvarujte se rozvíření mořského dna ploutvemi. Omezte vzdálenost 
fotografování na 1/10 viditelnosti pod vodou. Pokud je například viditelnost 12 m, měli byste udržovat vzdálenost 
fotografování do 1,2 m. 

 

Udržujte blízkou vzdálenost 
Ideální vzdálenost fotografování je do 1,8 m a samozřejmě platí, že čím blíže, tím lépe. Minimální rozsah 
zaostření telefonu se liší v závislosti na vašem modelu a zvoleném objektivu, ale obvykle je asi 5 cm. Telefon 
umí pořizovat vynikající makro fotografie a videa, takže této funkce využijte. 

 

Pohybujte se klidně a kontrolujte svůj vztlak 
Je strašně těžké pořizovat dobré fotky nebo videa, když se pohybujete, nebo když nemáte pod kontrolou svůj 
vztlak. Rozhlédněte se po skvělých příležitostech pro obrázky. Umístěte se do nejlepšího úhlu a neutralizujte 
svůj vztlak. Pomocí LCD monitoru dokonale zarámujte objekt, zkontrolujte vzdálenost fotografování a udržujte 
pouzdro stabilní. Buďte klidní a trpěliví - Někdy musíte chvíli počkat, než se vylekané ryby vrátí zpět. Nehoňte 
ryby, nechte je připlavat k vám. Vždy dodržujte pravidla bezpečného potápění. 

 

Pořiďte vždy několik fotografií každého objektu 
Špatné záběry můžete později smazat. 
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Vyhněte se modrým fotkám a videím 
Voda redukuje světlo a filtruje červené/žluté barvy, což má za následek tmavší a modřejší okolní osvětlení. 
Existují dva způsoby, jak obnovit ztracené barvy: 

 
1) Použijte jedno nebo dvě přídavná podvodní foto-video světla SeaLife Sea Dragon (volitelné příslušenství) 

pro vylepšení barev a kvality fotografií/videa. Výsledkem budou nejlepší barvy, jas a ostrost. 
 

2) Použijte přiložený filtr pro korekci barev. Filtr je nejúčinnější v podmínkách modré vody v hloubce 
menší než 15 m. Filtr můžete používat i při fotografování s foto-video světlem Sea Dragon. 

 

Navštivte webovou stránku SeaLife, kde najdete aktualizace a návody 
Jakékoli aktualizace příručky nebo další tipy a rady lze nalézt na webových stránkách SeaLife na adrese 
www.sealife- cameras.com. 

 

Zeptejte se svého místního potápěčského prodejce SeaLife na kurzy podvodního fotografování. Většina 
potápěčských prodejců SeaLife nabízí kurzy podvodního fotografování, které zahrnují praktický výcvik a také 
mnoho užitečných tipů a technik pro podvodní fotografování. 

http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
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X. Výměna O-kroužků 
 

Podvodní pouzdro SportDiver má dva přístupné O-
kroužky, které udržují vodotěsnost – hlavní O-
kroužek (A) a O-kroužek portu pro kontrolu podtlaku 
(B). V případě poškození nebo každý rok O-kroužky 
vyměňte. Součástí je jedna sada náhradních O-
kroužků. Chcete-li zakoupit další sady O-kroužků, 
navštivte svého autorizovaného prodejce SeaLife 
(položka SL40010). 

Odstraňte O-kroužky - Pomocí nástroje na 

demontáž O-kroužku zvedněte a vyjměte O-

kroužek z jeho drážky. 
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Namažte O-kroužky - Před instalací O-kroužků 
očistěte O-kroužky mírně navlhčeným hadříkem, 
který nepouští vlákna. Na každý O-kroužek 
naneste tenkou vrstvu silikonové vazelíny. 
Konečkem prstu vazelínu rovnoměrně rozetřete. 
Nenatahujte O-kroužky. 

 

Na O-kroužky naneste tenkou vrstvu silikonové 
vazelíny 

Nainstalujte O-kroužky – Vyčistěte drážky pro O-
kroužky mírně navlhčeným hadříkem, který 
nepouští vlákna. Opatrně O-kroužky vložte do 
drážky a ujistěte se, že nejsou zkroucené. 

 

 

Dávejte pozor, abyste při instalaci O-kroužek 
nepřekroutili 
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XI. Péče a údržba 
 

Každé podvodní pouzdro SeaLife SportDiver prochází kontrolou kvality, včetně testu v tlakové komoře do 
hloubky 40m, aby bylo zajištěno vodotěsné utěsnění. Je vaší odpovědností řádně pečovat o pouzdro a 
udržovat těsnicí oblast O-kroužku. Pečlivě dodržujte tyto důležité pokyny pro péči o O-kroužek. Nedodržení 
těchto pokynů může způsobit netěsnost vodotěsného pouzdra (jeho zatopení) a ztrátu záruky. 

 

• NEOTVÍREJTE port pro kontrolu podtlaku a neuvolňujte podtlak, pokud není vnitřní ventil suchý a 
rovněž vaše ruce nejsou suché. Po uvolnění vakua budou kapky vody v oblasti ventilu vtlačeny do krytu, 
což způsobí poškození vnitřní elektroniky. 
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• Vyvarujte se otevírání pouzdra v mokrém, písčitém nebo vlhkém prostředí. Doporučuje se otevřít 
pouzdro a vložit do něj mobilní telefon (fotoaparát) v prostředí se suchým a chladným vzduchem, 
například v klimatizované místnosti. Tím zabráníte zadržování vody nebo vlhkosti uvnitř pouzdra, což 
by následně mohlo způsobit zamlžení během používání pouzdra pod vodou. 
 

• Podvodní pouzdro je testováno do hloubky 40 m. Překročení této hloubky může způsobit zatopení 
pouzdra a může vést k poškození podvodního pouzdra i v něm uloženém telefonu. 

 

• Nevystavujte vaše podvodní pouzdro přímo ani nepřímo opalovacím krémům ve spreji. Většina těchto 
opalovacích krémů ve spreji obsahuje chemikálie, které mohou reagovat s polykarbonátem a jinými 
plasty, což může způsobit praskliny s následným rizikem zatopení pouzdra. Pokud se na pouzdro 
dostane opalovací krém, očistěte jej navlhčeným měkkým hadříkem. 

 

• Po ponoru namočte vodotěsně uzavřené pouzdro do čisté vody na dobu asi 20 minut. Stiskněte každé 
tlačítko 20krát, abyste uvolnili a odstranili veškerou slanou vodu, písek nebo nečistoty zachycené pod 
tlačítky. 

 

• K osušení pouzdra používejte čistý měkký hadřík. Před otevřením vodotěsných dvířek se ujistěte, že 
vaše ruce i vodotěsné pouzdro jsou suché. 

 

• Pouzdro skladujte pouze po pečlivém vyčištění a zcela suché. Při skladování po dobu delší než 3 
měsíce nechte vodotěsná dvířka pouzdra mírně otevřená. 

 

• K čištění podvodního pouzdra nepoužívejte žádné domácí čisticí prostředky, mýdla, saponáty ani 
chemikálie. Chemikálie mohou způsobit negativní reakci s plastovými materiály. 
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• Vyměňte O-kroužek každý rok, abyste zajistili správné utěsnění. Používejte pouze oficiální O-kroužky 
SeaLife určené pro podvodní pouzdro SportDiver (položka # SL40010). Náhradní O-kroužky jsou k 
dispozici u vašeho místního autorizovaného prodejce SeaLife nebo online na adrese 
www.sealifepartsdirect.com (pouze USA). 

 

• Nevystavujte pouzdro přímému slunečnímu záření po delší dobu. Uchovávejte pouzdro ve stínu nebo 
pod ručníkem, aby nedošlo k jeho přehřátí. 

 

• Pouzdro nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravovat, protože tím ztratíte záruku. Obraťte se na 
místního autorizovaného prodejce SeaLife nebo na servisní středisko SeaLife ve vaší zemi ohledně 
nutných oprav. 

 

• Pomocí přiloženého šňůrky připevněte podvodní pouzdro k zápěstí nebo k vašemu BCD 
(kompenzátor vztlaku). 

 

• Při otevírání nedovolte, aby se do pouzdra dostala vlhkost nebo nečistoty. To by mohlo způsobit 
zamlžení při používání pod vodou. 

 

• Pouzdro skladujte při pokojové teplotě na čistém a suchém místě. 

http://www.sealifepartsdirect.com/
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XII. Specifikace 
Pro úplné specifikace produktu navštivte www.sealife-cameras.com 

 

Model Podvodní pouzdro SeaLife SportDiver pro chytré telefony 

Položka # SL400 / SL400-U (Stejné pouzdro, ale jiné balení a návod) 

Certifikace CE, FCC, Bluetooth SIG Listing, ROHS 

Max. hloubka 40 m 

Vztlak (v mořské 
vodě) 

Pozitivní + 80g - pouzdro pouze s bateriemi, filtrem a kapslí Moisture Muncher; bez 
telefonu. Odečtěte hmotnost telefonu pro celkový vztlak pouzdra 

Ovládání 
Horní: Páčka spouště 
Zadní: Režim, Nahoru, Dolů a OK 

Provozní teplota 
Pod vodou:      1 °C až 43 °C 
Na souši: -17 °C až 49 °C 

O-kroužek Materiál Rabalon™ TPE (položka # SL40010) 

 
Port objektivu 

 
Port objektivu z optického skla s antireflexní vrstvou na vnitřním povrchu 

Držák na stativ Trojitý stativový závit ¼-20 pro připevnění příslušenství. 

http://www.sealife-cameras.com/
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Materiál pouzdra 
Polykarbonátové tělo, TPE pryž, T6061 tvrdý eloxovaný rám objektivu a 
další komponenty z nerezové oceli 304 - 316 kvality pro námořní použití. 

Rádiová 
frekvence 

Bluetooth® Low Energy (LE) 
Frekvenční pásmo: 2402-2480MHz; RF Power: -1.95dBm 

Baterie 2x alkalické AAA (nebo NiMH dobíjecí baterie) 

Životnost baterie Přibližně 50 hodin 

Hmotnost 680g - pouzdro pouze s bateriemi, filtrem a kapslí Moisture Muncher 

Rozměry 
Vnější:      213,1 mm x 125,7 mm x 54,8 mm 
Vnitřní: 160 mm x 79 mm x 15 mm 

Záruka Roční omezená záruka. 
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XIII. Odstraňování problémů 
Navštivte prosím webovou stránku SeaLife na adrese www.sealife-cameras.com.  Přejděte do sekce 
„Technické aktualizace“ a vyberte „SportDiver“. Najdete tam nejnovější tipy a rady pro odstraňování 
problémů. Pokud je stále potřeba oprava, obraťte se na místního autorizovaného prodejce SeaLife. 

 

 

XIV. Náhradní díly a servis 
Pokud váš produkt SeaLife potřebuje servis nebo pokud potřebujete náhradní díly, obraťte se na místního 
autorizovaného prodejce SeaLife nebo navštivte webovou stránku SeaLife pro další instrukce na adrese 
www.sealife-cameras.com/parts-and-service/. 

 

XV. Prohlášení FCC 
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí 
způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli příchozí rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí 
provoz. 

 
POZNÁMKA: Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení rádia nebo televize způsobené neoprávněnými úpravami nebo změnami tohoto 
zařízení. Takové úpravy nebo změny mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. 

 
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. 

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci. Toto zařízení generuje 

a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé 

rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé 

rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil 

eliminovat rušení jedním nebo více z následujících opatření: 

 

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. 

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 

http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/parts-and-service/
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Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. 
Obraťte se s žádostí o pomoc na prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika. 

 
Prohlášení IC 

 

(RSS-Gen, část 7.1.3) 
Oznámení pro Kanadu, Industry Canada (IC). 
Toto zařízení vyhovuje kanadskému standardu RSS (bez 
licence). 
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto 
zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení 
musí přijmout jakékoli příchozí rušení, včetně rušení, které 
může způsobit nežádoucí provoz. 

 

Canada, avis d'Industry Canada (IC) 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d'en compromettre le fonctionnement. 

 

Informace o vystavení rádiovým vlnám (RF). 
Vyzařovaný výstupní výkon bezdrátového zařízení je pod 
limity vystavení rádiovým frekvencím Industry Canada (IC). 
Bezdrátové zařízení by mělo být používáno takovým 
způsobem, aby se minimalizovala možnost lidského kontaktu 
během normálního provozu. 

 
Toto zařízení bylo vyhodnoceno a bylo prokázáno, že splňuje 
limity IC Specific Absorption Rate (“SAR”) při provozu v 
přenosných podmínkách expozice. 

 
Informations concernant l'exposition aux fréquences 
radio (RF) 
La puissance de sortie émise par l’appareil de sans fil est 
inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio 
d'Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans fil de façon 
à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement 
normal. 

 

Ce dispositif a été évalué pour et démontré conforme à la 
Taux IC d'absorption spécifique ("SAR") des limites lorsqu'il 
est utilisé dans des conditions d'exposition portatifs. 

 
CE 
SeaLife SportDiver SL400 je v souladu se základními 
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 
2014/53/EU. 
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XVI. Omezená záruka 
Výrobce poskytuje záruku původnímu kupujícímu (dále jen „Kupující“) tohoto výrobku (dále jen „Produkt“) za předpokladu, že Produkt 

byl v době nákupu nový a nepoužitý a v původním obalu, po dobu jednoho (1) roku od data nákupu (dále jen „Záruční doba“). V rámci 

této záruky Výrobce ručí za to, že Produkt je bez závad ve zpracování a materiálech, pokud je používán v souladu se specifikacemi 

zveřejněnými Výrobcem. V případě, že se Kupující domnívá, že Produkt vykazuje vadu, měl by vyhledat rady pro řešení problémů na 

webových stránkách SeaLife na adrese www.sealife-cameras.com nebo kontaktovat dovozce Produktu do země, ve které byl Produkt 

Kupujícím zakoupen. Místní autorizovaný prodejce SeaLife může také pomoci se servisem Produktu a v případě, že se zjistí, že 

Produkt vyžaduje servis, může Kupujícímu vydat autorizační číslo pro vrácení Produktu. Aby měl Kupující nárok na jakoukoli nápravu 

podle této smlouvy, musí vrátit Produkt Výrobci během Záruční doby na riziko odesílatele spolu s následujícím (dále jen „požadavky 

na reklamaci“): (a) Výrobcem vydané autorizační číslo pro vrácení, (b) dopis s přiměřeně podrobným popisem závady; (c) platná 

adresa Kupujícího; a (d) kopie původního dokladu o koupi nebo dokladu o koupi s uvedením data koupě Produktu. Další informace o 

opravách nebo o vyhledání servisního střediska ve vaší zemi naleznete na webových stránkách SeaLife na adrese www.sealife-

cameras.com. 

 

Důležité: Výše uvedená omezená záruka se vztahuje pouze na Produkt prodávaný Výrobcem. Tato omezená záruka nenabízí 

možnost náhrady škody a obecně se nevztahuje na žádné chytré telefony, jiná elektronická zařízení nebo jiné produkty 

používané v souvislosti s tímto Produktem. Kupující chápe a souhlasí s tím, že ačkoliv společnost SeaLife vynaložila 

přiměřené úsilí, aby zajistila, že Produkt bude fungovat v souladu s platnými specifikacemi publikovanými společností 

SeaLife, i nadále existuje při používání Produktu určité riziko jeho zatopení nebo jiného selhání/poruchy, které tímto Kupující 

bere na sebe. 

 

V případě, že Kupující vrátí výrobek Výrobci v rámci reklamace a Výrobce údajné vady nebo netěsnosti posoudí a následně potvrdí, 

kdy podle svého přiměřeného uvážení rozhodne, že jde buď o vadu zpracování nebo materiálu, Výrobce podle vlastního uvážení 

Produkt buď opraví nebo vymění a zašle jej Kupujícímu zdarma zpět. V případě, že Výrobce není schopen zopakovat údajné vady 

nebo netěsnosti posoudit / potvrdit nebo zjistí-li, že Produkt nevykazuje vady zpracování nebo materiálů, uvědomí o tom Výrobce 

Kupujícího a na žádost Kupujícího Výrobce vrátí Produkt Kupujícímu na náklady Kupujícího. 

http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
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Tato záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené nesprávným používáním Produktu v rozporu se specifikacemi zveřejněnými 

Výrobcem, kosmetická poškození, škody způsobené nevhodnou manipulací či úmyslným nevhodným používáním Produktu, jeho 

opotřebením, poškození vodou způsobené poškozeným O-kroužkem nebo jeho kontaktními plochami či nečistotami zachycenými mezi 

pouzdrem Produktu a O-kroužkem, poškození způsobená vystavením působení opalovacích krémů nebo jiných chemikálií, opravou 

nebo pokusem o opravu neoprávněnými osobami, nesprávným skladováním, neprováděním plánované údržby a vytečením baterie. 

 

VÝŠE UVEDENÉ JE JEDINÝM A VÝHRADNÍM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM KUPUJÍCÍHO A JEDINOU A VÝHRADNÍ 

POVINNOSTÍ VÝROBCE, S OHLEDEM NA REKLAMACI VADNÉHO PRODUKTU. S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÉ 

ZÁRUKY VÝROBCE ODMÍTÁ VÝROBCE VŠECHNY DALŠÍ ZÁRUKY VE VZTAHU K PRODUKTU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO 

PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO 

KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO ZÁRUKY ZA NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE VÝROBCE 

ODPOVĚDNÝ VE VZTAHU KE KUPUJÍCÍMU NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ 

NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, ŠKOD NEBO ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU OSOB, ČI ŠKOD, 

ZA KTERÉ MŮŽE NÉST VE VZTAHU K JINÝM OSOBÁM ČI SUBJEKTŮM ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍ, A TO I V PŘÍPADECH, KDY 

BYL VÝROBCE UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, NEBO VZNIKNE-LI NÁROK V DŮSLEDKU PORUŠENÍ ČI 

NEDODRŽENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ČI JINAK. NĚKTERÉ JURISDIKCE 

NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD NEBO UMOŽŇUJÍ OMEZENÍ DOBY 

TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ PLATIT. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ 

ALE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ MAXIMÁLNÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST VÝROBCE VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODEJE PRODUKTU NEBO 

SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM PRODUKTU NEPŘESÁHNE KUPNÍ CENU ZAPLACENOU VÝROBCI ZA PRODUKT. 

 

Tato omezená záruka se řídí zákony státu New Jersey, USA. Jakýkoli nárok v rámci záruky nebo jiný spor vyplývající nebo související 

s touto omezenou zárukou nebo Produktem bude postoupen k řešení výhradně státním nebo federálním soudům se sídlem ve státě 

New Jersey, USA, s jehož výlučnou jurisdikcí a místem Kupující nebo jakákoli strana, od které Kupující Produkt přímo či nepřímo 

zakoupil, za tímto účelem neodvolatelně souhlasí. 
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Sdílejte vaše fotografie a videa na našich sociálních sítích! 

Příručky v dalších jazycích najdete na www.sealife-cameras.com/manuals 


