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O této příručce 

• Vzhled a specifikace tohoto výrobku nebo tato příručka uživatele mohou být změněny bez 

předchozího upozornění. Tato příručka uživatele představuje základní referenční dokument k 
tomuto výrobku. 

• Veškeré obrázky a ilustrace v této příručce uživatele jsou pouze názorné a mohou se lišit od 
skutečného vzhledu fotoaparátu nebo zobrazení na displeji. 

• SeaLife a její přidružené společnosti se zříkají veškeré odpovědnosti za případné chyby nebo 
nepřesnosti uvedené v této příručce uživatele. 

© Autorské právo 2016 

Tato příručka uživatele obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorským právem. 

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být mechanicky, elektronicky nebo jinak 
reprodukována bez předchozího písemného souhlasu výrobce. 

PROHLÁŠENÍ FEDERÁLNÍ KOMISE PRO KOMUNIKACI (FCC) O MOŽNÉM RUŠENÍ 

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle 
části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby 

poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v 
obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a 
pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou 

interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech 
nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu 
rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit 

některým z následujících opatření: 

• Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu. 

• Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem. 

• Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do které je zapojen přijímač. 

• Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika. 

UPOZORNĚNÍ: 

Veškeré změny nebo úpravy, které nebudou výslovně povoleny či schváleny subjektem odpovědným 
za zajištění shody, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení. 

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat následující dvě podmínky:  

(1) Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení. 

(2) Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoliv rušení, včetně takového, které může způsobit 

nežádoucí činnost. 

Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF) 

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. 
Abyste vyhověli požadavkům FCC pro vystavení radiovým frekvencím, vyhněte se přímému 

kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické 
provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím . FCC: standardní 
hodnota SAR: 1,6 W/kg, maximální naměřená hodnota: 0,4 W/kg. 



2  

Upozornění k označení CE 

Tento produkt je zařazen do třídy B. V domácím prostředí může způsobovat rušení rádiových vln. 
V takových případech může být nutné, aby uživatel přijal vhodná protiopatření.  

Upozornění týkající se bezpečnosti a manipulace 

• V žádném případě fotoaparát neopravujte, ani do něj jinak nezasahujte (včetně provádění 
servisu). V případě jakékoliv poruchy nebo nutného servisu se obraťte na autorizovaného 
prodejce SeaLife.  

• Nevystavujte fotoaparát extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po delší dobu. 

• Při přechodu z nízkých do vyšších teplot nechte fotoaparát před použitím vždy aklimatizovat. 

• Dbejte na to, aby se zrnka písku nedostala do otvorů v reproduktoru nebo mikrofonu. Pokud to 

bude nutné, použijte k vyčištění otvorů stlačený vzduch.  

• Před otevřením komory baterie se vždy ujistěte, že fotoaparát je zcela suchý. Je nutné zabránit 
vniknutí vody či vlhkosti dovnitř fotoaparátu. 

• Pro čištění fotoaparátu nepoužívejte žádné abrazivní přípravky, chemikálie, rozpouštědla nebo 

silná činidla - jednoduše fotoaparát otřete jemným hadříkem navlhčeným v čisté vodě.  

• Nepoužívejte blesk ani LED světlo v blízkosti očí jiné osoby - mohlo by dojít k poškození zraku. 

• Ačkoliv je fotoaparát chráněn proti poškození při pádu z výšky 1,5 m, dbejte na to, aby nebyl 
fotoaparát vystaven jakýmkoliv nárazům či pádům.  

• Nepoužívejte fotoaparát ve vodě, jejíž teplota je vyšší než 43°C. 

Informace o baterii 

• Před vyjmutím baterie vždy fotoaparát vypněte.  

• Používejte vždy baterii (nebo typ) a nabíječku, které byly součástí balení fotoaparátu. Použití jiných 
typů baterií nebo nabíječek může vést k riziku výbuchu, poškození fotoaparátu a zrušení záruky.  

• Vložíte-li baterii nesprávně (zaměníte-li póly), můžete poškodit nejen baterii, ale i fotoaparát.  

• Používáte-li baterii delší dobu, je zcela běžné, že bude na dotyk teplá. 

• Chystáte-li se uložit fotoaparát na delší dobu, stáhněte si nejprve z jeho paměti veškeré fotografie a 

poté z něj i vyjměte baterii.  

• V případě, že je baterie vlhká, zdeformovaná nebo ztratila svou původní barvu, vyměňte ji za novou.  

• Extrémně chladné prostředí zkracuje životnost baterie.  

• Chystáte-li se použít novou baterii nebo jste fotoaparát dlouho nepoužívali, doporučujeme baterii 
nejprve zcela nabít a poté ji nechat zcela vybít. Prodloužíte tak životnost baterie.  

• Vždy udržujte kontakty baterie čisté. Bude-li to nutné, použijte k jejich očištění běžnou mazací gumu. 

• Baterii vždy zlikvidujte v souladu s místně platnými předpisy. 

• Aby nedošlo ke zkratu nebo požáru, uchovávejte baterii při převážení nebo uskladnění mimo jiné 
kovové předměty.  

• Před stahováním fotografií / videí do vašeho počítače by kapacita baterie měla být alespoň 50 %. 
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Informace k USB nabíječce 

• USB kabel a nabíječka nejsou vodotěsné. Nevystavujte je vysokým teplotám ani vlhkosti. Jinak 

by mohlo dojít ke zkratu, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo poškození fotoaparátu. 

• Používejte pouze USB kabel a nabíječku, které byly součástí balení fotoaparátu. 

• Předcházejte náhlým a prudkým změnám teploty - ty mohou vést ke kondenzaci vlhkosti uvnitř 

nabíječky. V takovém případě nabíječku nepoužívejte ihned. 

• Nedotýkejte se nabíječky mokrýma rukama. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem . 

Důležité informace k používání fotoaparátu pod vodou 

• Před použitím fotoaparátu pod vodou si důkladně pročtěte veškeré instrukce a pokyny uvedené v této 
příručce.  

• Samotný fotoaparát (bez UW pouzdra) je navržen tak, aby vydržel do hloubky 18 metrů. To je plně 
dostačující pro vodní sporty, šnorchlování nebo potápění do menších hloubek. Chcete-li používat 

fotoaparát při potápění s přístrojem, doporučujeme použít přiložené pouzdro pro zajištění 
maximální vodotěsnosti a snadnou manipulaci s fotoaparátem . 

• Zajistěte, aby vodotěsné pryžové těsnění uvnitř dvířek komory baterie bylo před uzavřením dvířek 
perfektně čisté a nebyly v něm žádné vlasy, písek nebo jiné nečistoty. 

• Zkontrolujte dvířka komory baterie a také pryžové těsnění i okolní oblast, zda nenajdete známky 
poškození, prasklin nebo deformace. V případě zjištění nějakého problému se obraťte na místního 
autorizovaného prodejce SeaLife k zajištění servisu. 

• Důkladně uzavřete dvířka komory baterie, dokud neuslyšíte zacvaknutí (které indikuje, že 
dvířka se skutečně pevně uzavřely). Aby nemohlo dojít k náhodnému otevření dvířek, 
zajistěte je zámkem. 

• Pravidelně čistěte vnitřní části fotoaparátu navlhčeným jemným hadříkem a než dvířka uzavřete a 
fotoaparát uložíte, nechte vždy vlhkost důkladně vyschnout. 

• VAROVÁNÍ - vnitřní část fotoaparátu NENÍ certifikována jako jiskrově bezpečná. Budete-li 
fotoaparát používat v prostředí, které obsahuje výbušné nebo vznětlivé výpary či  plyny, 
může hrozit riziko výbuchu nebo požáru.  
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Úvod 
Děkujeme vám za zakoupení digitálního potápěčského fotoaparátu SeaLife DC2000. Nejedná se o 
obyčejný digitální fotoaparát ve vodotěsném pouzdře. Vnitřní fotoaparát je sám o sobě vodotěsný a 
nabízí také režimy pro fotografování pod vodou, s možností korekce barev a expozice k ostrým a 

barevným fotografiím a videím jak pod vodou, tak i na souši. Fotoaparát je vybaven nejnovější 
digitální technologií pro rychlou reakci a snadné ovládání. 

Vodotěsné pouzdro SeaLife je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, aby nabídlo co nejdelší životnost 

a spolehlivou funkčnost. Jeho pogumované tělo nabízí špičkovou ochranu proti nárazům. Velmi 
odolná polykarbonátová schránka pak odolá tlaku pod vodou až do hloubky 60 m. Velké tlačítko 
spoušti a optimálně uspořádané ovládací prvky umožní pevný úchop a snadnou manipulaci i s 

potápěčskými rukavicemi. Veškeré kovové díly jsou vyrobeny z nejkvalitnější ušlechtilé oceli, aby 
odolaly účinkům slané vody a mořského prostředí.  

Sestavu DC2000 je možné velmi snadno rozšířit o UW světlo SeaLife Sea Dragon UW Lighting nebo 
širokoúhlé objektivy. Externí blesk Sea Dragon či světlo pro fotografování / videa přidají vašim 

fotografiím i videům zářivé barvy. Na první pohled tmavý a bezbarvý podvodní svět ve skutečnosti 
překypuje nádhernými barvami. Vy (a váš fotoaparát) jen potřebujete dostatek světla, abyste je 
spatřili. Budete překvapeni, jak skvělé fotky lze pořídit s přídavným bleskem nebo světlem. Navštivte 

váš místní obchod s potápěčskou technikou nebo webovou stránku www.sealife-cameras.com pro 
další informace o podvodních světlech SeaLife.    

Získáte celou řadu funkcí a výhod, které si jistě užijete. My ve společnosti SeaLife dokonce věříme, 

že náš fotoaparát vaše očekávání překročí. 

Štastné potápění! 

Podvodní pouzdro DC2000 a vodotěsný fotoaparát (SL740) 

   

DC2000 Pro Flash Set (SL745) DC2000 Pro Light Set (SL744) DC2000 Pro Duo Set (SL746) 
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Požadavky na systém 

Váš počítač musí splňovat následující požadavky na systém, aby bylo možné připojit k němu fotoaparát: 

Pro Windows:  

• Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 a vyšší 

• Procesor: Intel Pentium D 3.0GHz nebo srovnatelný, AMD Athlon nebo rychlejší 

• RAM: 2 GB či více 

• Dostupná paměť: 300MB a více 

• Barevný monitor 32bit  

• Microsoft DirectX 9.0C 

• USB port 

 

Pro Macintosh: 

• Mac OS 10.4 a vyšší 

• Paměť: 1 GB či více 

• Quick Time player ver. 6.0.3 či vyšší 

• USB port 

 

Parametry fotoaparátu: 

• Rozlišení 20 megapixelů 

• Nahrávání videa v režimu 1080p Full HD se stereo zvukem 

• Formát snímků JPEG nebo RAW (.dng) 

• Automatické ostření od 10cm do nekonečna 

• 3” barevný LCD displej (920K) 

• 1130 mAh, 3,7V lithiová baterie s možností dobíjení 

• WiFi pro bezdrátový náhled, stahování a sdílení fotografií a videí 

• Interní flash paměť 80MB 

• Externí paměťová karta: kompatibilní s kartami Micro SD/SDHC/SDXC/UHS-1 až do 64GB 

• Kompatibilita DCF, DPOF, PictBridge 

• USB port pro přenos fotografií a videí do vašeho PC 

• Plně manuální nebo automatické ovládání expozice 
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Obsah balení 

Opatrně vybalte Váš fotoaparát a zkontrolujte, zda jsou přibaleny i následující součásti : 
 

digitální fotoaparát Baterie s možností dobíjení USB nabíječka (se 4 adaptéry 

   pro zapojení do zásuvek     

        USA, EU, UK a AU) 
 
 

 

USB kabel                          Řemínek k fotoaparátu 
 

Pouzdro pro potápění             Řemínek pro pouzdro 

Obal na fotoaparát 
 

 

 

 
Adaptér Flash Link 

(pro připojení optického 
kabelu k externímu blesku - 

příslušenství) 
 

 

 

Poznámka: Pokud jste zakoupili některý ze setů fotoaparátu DC2000, který obsahuje také externí 
blesk Sea Dragon Ext Flash a/nebo externí světlo, najdete v balení ještě další produkty a komponenty. 
Podrobnosti viz příručka pro uživatele příslušenství - UW světla.  
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5  - LCD displej 

6  - LED kontrolka stavu  

7 - Tlačítko pro výběr režimu 

8 - Tlačítko pro přehrávání 

9 - Tlačítko pro automatické 
bezdrátové odeslání 

10  - Tlačítko pro potvrzení 

(OK) / 4-směrnou navigaci 

11  - Připevnění řemínku 

12  - Tlačítko nabídky (menu) 

Seznámení se s vaším fotoaparátem 

Pohled zpředu 

  

 

 
Pohled zezadu 

 

 

 

1  - Blesk 

2  - Kontrolka samospouště / AF 

Assist  

3   - Objektiv 

4   - Mikrofony 
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16 - Závitový otvor na stativ 

17 - Vodotěsná dvířka se 
zámkem (přístup k baterii, 
paměťové kartě a zdířce 

pro USB kabel) 

18 - Reproduktor 

Pohled shora 

 

  
 

 

 

 

 

Pohled zdola 

 
Pohled zprava Pohled zleva 

 
 

13  - Spoušť 

14  - Spuštění / zastavení 

nahrávání videa 

15  - Hlavní vypínač 
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Tlačítka fotoaparátu 

Zde je stručný popis funkcí každého z 8 tlačítek 
 

Tlačítko Popis 

Power Hlavní vypínač - pomocí tohoto tlačítka lze zapnout / vypnout fotoaparát. 

Shutter Spoušť - toto tlačítko slouží k pořízení snímku (stisknutím tlačítka napůl dojde k 
zaostření). 

Menu Nabídka - pomocí tohoto tlačítka vstoupíte do nabídky / podnabídky nebo ji opustíte. 

 
Mode dial 

Tlačítko pro volbu režimu - k dispozici je celkem 8 různých režimů. Otočením 

tlačítka do některé z poloh vstoupíte okamžitě do příslušného režimu (dokonce i 
v režimu Playback nebo během nahrávání videa). 

Playback Přehrávání - pomocí tohoto tlačítka vstoupíte do režimu Playback nebo se vrátíte do 
režimu Record (nahrávání). 

Movie Pomocí tohoto tlačítka spustíte / zastavíte nahrávání videa. 

 
Wireless 

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nabídky Auto Send Menu (automatické 

odesílání) a Quick Send Navigation (rychlé odeslání). Další informace k funkci 

Wireless (bezdrátové spojení) najdete na straně 76.  

OK Tímto tlačítkem potvrdíte výběr nabídky. 

Ovládání navigačního tlačítka 

Čtyřsměrné navigační tlačítko a tlačítko OK vám umožní vstupovat do různých nabídek, které 

jsou zobrazeny na displeji fotoaparátu (OSD). 
 

č. Popis 

1 Focus (ostření) / nahoru 

2 Self-timer (samospoušť) / doleva (tlačítko pro otáčení v režimu Playback (prohlížení)) 

3 Flash (blesk) / dolů 

4 Tlačítko EV / doprava (tlačítko Delete (smazat) v režimu Playback (prohlížení)) 

5 Tlačítko OK (potvrzení) 
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Tlačítko Popis 

 

OK 

1. Pomocí tohoto tlačítka můžete potvrdit výběr v příslušné nabídce (Menu). 

2. V režimu Playback stiskněte pro výběr zobrazené položky nebo spuštění videa. 

3. V režimu Record stiskněte pro přístup ke zvolené zkrácené volbě nebo vstupu do 
podnabídky vybraného režimu fotografování. Zkrácené volby jsou k dispozici 

pouze v režimech Program a UW.  

 

EV / 
vpravo / 

smazat 

1. V režimu Record stiskněte pro změnu nastavení EV. Nastavení EV není k 

dispozici v režimech Intelligent Auto, Land Scene nebo Panorama. 

2. V režimu Playback stiskněte pro smazání snímku, videa či zvukového klipu. 

3. Během přehrávání videa stisknutím pozastavte / spusťte video. 

4. V nabídce Menu stiskněte k posunu vpravo nebo vstup do podnabídky. 

 

 
Self-timer/ 
doleva / 

otočit 

1. V režimu Playback otočíte každým stisknutím snímek o 90 stupňů. Tato funkce je 
k dispozici pouze pro fotografie. 

2. V režimu Record stiskněte pro volbu samospouště (Self-timer): (Off = vyp, 10 s, 

2 s nebo Double [10 s + 2 s]). 

3. Během přehrávání videa stiskněte k zastavení videa. 

4. V nabídce Menu stiskněte pro posun vlevo nebo opuštění podnabídky. 

 

 
Zaostření 
nahoru / 
AE/AF 
LOCK/ 

1. V režimu Record [když je zoom deaktivován] procházíte stisknutím tohoto 
tlačítka možnosti zaostření: (AF, Macro, Super Macro nebo Infinity). 

2. V režimu Record [když je zoom aktivován] stisknutím přibližujete (zoom-in). 

3. V režimu Playback stisknutím zobrazíte předchozí snímek nebo video. 

4. Během přehrávání videa stisknutím přetáčíte video vpřed. 

5. V nabídce Menu stisknutím postoupíte v nabídce nahoru. 

 
 

Blesk / dolů 

1. V režimu Record [když je zoom deaktivován] procházíte stisknutím tohoto 
tlačítka možnosti blesku: (Auto, Red-eye Reduction, Force On, Slow Sync a 
Force Off). 

2. V režimu Record [když je zoom aktivován] stisknutím oddalujete (zoom-out). 

3. V režimu Playback stisknutím zobrazíte následující snímek nebo video. 

4. Během přehrávání videa stisknutím přetáčíte video zpět. 

5. V nabídce Menu stisknutím postoupíte v nabídce dolů. 
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Začínáme 

 
Připevnění řemínku k fotoaparátu 

Poznámka: Před vložením fotoaparátu do pouzdra řemínek nezapomeňte odstranit. 

 
 

Vložení baterie 

1) Otevřete dvířka vodotěsné komory na baterii / paměťovou kartu posunutím zámku vpravo (1) a 

západky dolů (2). 
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2) Vložte baterii tak, jak vidíte na obrázku - 3 zlaté kontakty musí směřovat k horní straně 

fotoaparátu. Malý oranžový výstupek baterii zajistí proti dalšímu pohybu, pokud byla vložena 

správným způsobem. 

 

3) Uzavřete dvířka komory baterie / paměťové karty jak vidíte níže. Přitlačte, dokud neuslyšíte zámek 
zacvaknout. 

Důležité: Zkontrolujte pryžové těsnění uvnitř dvířek. Musí být perfektně čisté a nepoškozené. 

 

Vložení paměťové karty (karta není součástí dodávky) 

Fotoaparát podporuje paměťové karty typu Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC a Micro UHS-1 až do 

kapacity 64GB. Na LCD displeji se objeví ikona  , indikující instalaci paměťové karty. Po vložení 
karty do slotu budou veškeré fotografie i videa ukládána právě na paměťovou kartu. Fotoaparát je 
sám vybaven interní pamětí o kapacitě 80 MB, která umožní ukládání fotografií v případě, že 
paměťovou kartu nemáte ve fotoaparátu vloženou. Záznam videa nicméně vyžaduje použití 

paměťové karty. Aby paměťová karta skutečně fungovala, doporučujeme vám vzít si fotoaparát s 
sebou, až ji budete kupovat.  

Vložte paměťovou kartu do slotu se zlatými kontakty směřujícími k zadní straně fotoaparátu. Zatlačte 

kartu dokud neuslyšíte cvaknutí. Pro její vyjmutí ji lehce zatlačte a karta se sama uvolní a vyjede ven. 



18  

Dobití baterie 

Pro dobití baterie připojte fotoaparát k USB kabelu a druhý konec USB kabelu připojte do nabíječky (viz 

obrázek). Zcela vybitá baterie potřebuje k plnému nabití asi 2,5 hodiny. Baterii lze dobít také připojením 
fotoaparátu k jakémukoliv USB portu (5V), například v počítači. V takovém případě budete k plnému 
nabití baterie potřebovat asi 5 hodin. 

 

 

 

 

• LED kontrolka na zadní straně fotoaparátu začne při zahájení procesu nabíjení pomalu blikat a 
zhasne, jakmile se nabíjení dokončí.  

• Pokud LED kontrolka nezačne po zahájení dobíjení blikat, zkontrolujte, zda je baterie správně 

vložená a kontakty jsou čisté.  

• Pokud LED kontrolka bliká rychle, baterie může být poškozená nebo vypršela její životnost.     
V takovém případě baterii vyměňte.  

 

Zapnutí a vypnutí fotoaparátu 

Fotoaparát můžete zapnout dvěma způsoby: 

• Stiskněte a podržte hlavní vypínač, dokud se fotoaparát nezapne. Fotoaparát je po zapnutí v režimu 
Photo (fotografování). 

• Stiskněte a držte tlačítko Playback, fotoaparát se zapne a bude v režimu Playback (prohlížení 

fotografií / přehrávání videí). 

Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte hlavní vypínač (tlačítko Power). 

 

Počáteční nastavení 

Po prvním zapnutí fotoaparátu budete požádáni o nastavení jazyka a data/času: 

Nastavení jazyka 

1. Pomocí navigačního tlačítka (►, ◄, ▲ nebo ▼) k výběru preferovaného jazyka. 

2. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte svůj výběr. 
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Nastavení data a času 

1. Použijte tlačítka ◄ a ► pro výběr položky k nastavení (pohyb v nabídce). 

2. Použijte tlačítka ▲ a ▼ pro změnu data a času. 

3. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte svůj výběr. 

Poznámka: Stisknete-li kdykoliv tlačítko Menu   ,  opustíte nabídku pro nastavení jazyka, 
data / času. Podržením tlačítek ▲ a ▼ budete hodnoty měnit kontinuálně (tj. bez nutnosti 
opakovaného tisknutí tlačítka). 

 

Fotografování a nahrávání videa 

Fotoaparát je připraven k pořizování snímků nebo nahrávání videa okamžitě po jeho zapnutí.  

1) Před pořízením snímku nebo nahráním videa [na souši] přepněte tlačítko pro volbu režimu do 
polohy Intelligent Auto. Detaily o režimech pod vodou najdete dále v této příručce. 

2) Pořízení snímku: Stiskněte tlačítko spouště. Dojde k pořízení snímku. 
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3) Nahrání videa: Stiskněte tlačítko videa pro zahájení nahrávání. Pro zastavení nahrávání 
stiskněte stejné tlačítko znovu. 

 
Note: Stisknete-i a podržíte tlačítko spouště napůl, fotoaparát zaostří objekt. Zelený rámeček indikuje, 
že fotoaparát správně zaostřil. Červený rámeček naopak indikuje, že fotoaparát NEZAOSTŘIL objekt 
správně. Tato funkce je užitečná pro kontrolu, zda je fotografovaný objekt zaostřen, ještě před 

pořízením fotografie.  

 

Prohlížení fotografií a video klipů 

Po zapnutí fotoaparátu stiskněte tlačítko Playback    k zobrazení a editování pořízených snímků 

nebo přehrávání videí. V tomto režimu jsou také k dispozici hlasové poznámky připojené k 
fotografiím. Použijte tlačítka ▲ a ▼ k procházení snímků a videí. Další informace o režimu Playback 

viz strana 62 v této příručce. 
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Použití LCD displeje 
Na LCD displeji najdete důležité informace o nastavení fotoaparátu, ale také živý obraz, který 
vám umožní zvolit si objekt k fotografování a pořídit snímek nebo video. Displej se v této příručce 
také označuje zkratkou OSD.  

Uspořádání ikon na displeji - Režim Record 
 

č. Položka Popis 

1 Režim Record Indikuje aktuální režim fotografování. 

2 Blesk Indikuje nastavení blesku. 

3 Samospoušť Indikuje nastavení samospouště. 

4 Indikátor zoomu Zobrazuje zoom. 

5 Zbývající počet 
snímků 

Indikuje zbývající počet snímků. 

6 Baterie Indikuje aktuální stav baterie. 

7 Aktuální úložiště Indikuje aktuální úložiště, kam se snímky a videa ukládají. 

8 Utlumení šumů Snižuje šumy a hluky (např. vítr) během nahrávání videa. 

9 Rozlišení videa Indikuje rozlišení videa. 

10 Označení datem Indikuje, že funkce označení datem je aktivovaná. 

 
11 

 
Upozornění na 

chvění 

Indikuje špatné světelné podmínky, kvůli kterým může být fotografie 
rozmazaná. Pokud se toto varování na displeji objeví, doporučuje se 

aktivovat blesk nebo použít stativ pro stabilizaci fotoaparátu.  

12 Stabilizátor Indikuje, že funkce stabilizátoru videa je aktivovaná. 

13 Histogram Grafické zobrazení jasu. 

14 ISO Zobrazení nastavení ISO. 
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č. Položka Popis 

15 Rychlost závěrky Zobrazení nastavení rychlosti závěrky. 

16 Clona Zobrazení nastavení clony. 

17 Oblast zaostření Indikuje oblast zaostření. 

19 Kompenzace EV Zobrazení nastavení kompenzace expozice. 

20 Režim ostření Indikuje nastavení ostření. 

21 Vyvážení bílé Zobrazení nastavení vyvážení bílé. 

22 Vyhledání tváře Indikuje, že funkce vyhledání tváře je aktivována. 

23 Sledování 
pohyblivého 

objektu  

Indikuje, že funkce sledování pohyblivého objektu je aktivována. 

24 Měření Zobrazení nastavení měření. 

25 Kvalita Zobrazení nastavení kvality. 

26 Velikost snímku Zobrazení nastavení velikosti snímku 

27 Pomocné světlo Indikuje, že pomocné zaostřovací světlo (AF lamp) je aktivováno. 

28 
Stupňování 
expozice 

Zobrazení nastavení stupňování expozice. 

Uspořádání ikon na displeji - Záznam videa 
 

 

č. Položka Popis 

 
1 

Picture-in-
Video (PIV) 

Indikuje, že jste během nahrávání videa pořídili také fotografie. Počet 
uvedený vpravo vedle ikony indikuje, kolik fotografií PIV jste během 
videa pořídili. 

2 Stav nahrávání 
Indikuje stav nahrávání. Svítící červená tečka indikuje, že probíhá 
nahrávání videa. Při pozastavení videa se zobrazí ikona pauzy. 

3 Doba nahrávky 
Indikuje zbývající dobu nahrávky v minutách:sekundách (mm:ss). 
Každé video může mít až 29 minut nepřetržitého záznamu. 

4 Indikátor 
tlačítka 

Stiskněte tlačítko OK pro pozastavení / opětovné spuštění nahrávání. 
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Uspořádání ikon na displeji - Režim Playback 

Zobrazení v režimu Playback se liší v závislosti na typu zobrazeného snímku. 

Zobrazení v režimu Playback pro fotografie: 
 

 

č. Položka Popis 

1 
Režim 
Playback 

Indikuje režim prohlížení. 

2 Ochrana Indikuje ochranu souboru. 

3 
Indikátor 
tlačítka 

Zobrazení tlačítka v režimu Playback. 

4 
Číslo 
souboru / 
celkový 
počet 

Indikuje číslo souboru z celkového počtu souborů uložených na paměťové 
kartě. 

5 Baterie Indikuje stav baterie. 

6 Úložiště Indikuje aktuálně využívané úložiště. 

7 
Informace 
o pořízení 

Zobrazuje informace o pořízení souboru. 

8 Velikost 

fotografie 

Zobrazení nastavení velikosti fotografie. 

9 DPOF Indikuje, zda je soubor označen pro tisk. 



24  

Zobrazení v režimu Playback pro videa: 
 

 

č. Položka Popis 

1 Režim Playback Indikuje režim prohlížení. 

2 Ochrana Indikuje ochranu souboru. 

3 
Indikátor 
tlačítka 

Zobrazení funkce tlačítka OK v režimu Playback. Stisknutím tlačítka 
spustíte přehrávání videa. 

4 
Číslo souboru / 
celkový počet 

Indikuje číslo souboru z celkového počtu souborů uložených na 
paměťové kartě. 

5 Baterie Indikuje stav baterie. 

6 Úložiště Indikuje aktuálně využívané úložiště. 

7 
Datum a čas 
záznamu 

Zobrazení data / času nahrávky. 

8 Velikost videa Indikuje velikost video klipu. 

9 
Indikátor 
tlačítka 

Zobrazení funkce tlačítka OK v režimu Playback. Stisknutím tlačítka 
upravíte hlasitost zvuku při přehrávání videa. 

10 Délka videa Indikuje celkovou délku video klipu. 

11 Uplynulá doba 
videa 

Indikuje uplynulou dobu videa.  

12 Stav přehrávání Indikuje stav přehrávání videa. 

13 
Indikátor 
tlačítka 

Indikuje, jaké tlačítko na fotoaparátu stisknout pro ovládání 
přehrávání videa. Můžete vybrat Stop (zastavení), Pause 
(pozastavení), Fast Forward (přetáčení vpřed) a Rewind (přetáčení 

zpět). 
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Fotografování a pořizování videí 

Fotografování 

Nyní, když jste se seznámili s ovládáním fotoaparátu a jednotlivými nabídkami, pojďme si představit 
některé důležité postupy, jak fotoaparát používat. 

1. Fotoaparát zapněte stisknutím tlačítka Power. 

2. Zamiřte fotoaparátem na fotografovaný objekt a 
zkontrolujte, že se nachází uvnitř vymezeného 

obdélníku na displeji fotoaparátu - viz obrázek 
vpravo. 

3. Stisknutím tlačítka spoušti napůl automaticky 

zaostříte a upravíte expozici. Plným stiskem tohoto 
tlačítka snímek vyfotografujete. 

Objeví-li se ikona upozornění na chvění   , snažte se 

držet fotoaparát stabilněji. Doporučujeme zapnout blesk 
nebo použít stativ, aby nebyla fotografie rozmazaná. 

Jakmile spoušť stisknete napůl, rámeček na displeji buď 

zezelená, čímž bude potvrzeno správné zaostření, nebo 
zčervená, čímž indikuje, že zaostření není možné z 
nějakého důvodu provést. 
Obvykle se červený rámeček objeví v případě nedostatečného  
osvětlení fotografovaného objektu nebo nízkého kontrastu (např. bílá stěna). 

Používání zoomu 

Vzdálené objekty můžete pomocí funkce zoomu přiblížit. Pro použití zoomu: 

1. Aktivujte zoom stisknutím tlačítka Menu a poté vyhledáním funkce Digital Zoom. Zkrácenou 
volbou může být zoom zapnut / vypnut pomocí tlačítka OK. 

2. Jakmile bude zoom aktivní, použijte tlačítka ▲ nebo ▼ pro zvětšení nebo zmenšení zoomu 
(přiblížení) z 1x na 3x. 

3x zoom 
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Použití kompenzace expoziční hodnoty (EV) 

Fotografie lze pořídit záměrně se světlejším nebo tmavším prostředím. Toto nastavení se používá 
například tehdy, když není možné dostatečnou světlost (expozici) snímku docílit jinak - rozdíl mezi 
světlostí objektu a pozadím (kontrast) je velký. Dalším případem je, kdy objekt, který se chystáte 

fotografovat, je v rámci celého záběru příliš malý. Tato funkce je k dispozici pouze pro fotografování. 

• Stiskněte tlačítko EV / smazat 
vpravo pro spuštění funkce EV 

Compensation (kompenzace 
expozice).

• Kompenzaci EV změňte tlačítky a 
(zvýšení / snížení hodnoty). Výsledek 

změny nastavení kompenzace expozice 
uvidíte na displeji fotoaparátu. 

• Stisknutím tlačítka OK uložíte a 

aktivujete změnu. 

• Nastavení EV je k dispozici pouze 
pro fotografie. 

Tlačítko 
EV/smazat/ 

vpravo

 

 

 

 

 

 
 

Použití blesku 

Při fotografování ve špatných světelných podmínkách použijte blesk (Flash) pro získání lepší 
expozice (světlosti) snímku. Funkce blesku není k dispozici pro videa nebo kontinuální fotografování.  

Pro aktivaci blesku: 

• Stiskněte tlačítko Blesk / dolů pro spuštění 

funkce blesku. 

• Stiskněte      a pro výběr požadovaného 
nastavení blesku. 

• Stisknutím tlačítka OK uložíte a aktivujete změnu. Tlačítko Blesk/dolů 

Váš fotoaparát nabízí pět různých režimů blesku: 
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  Auto Flash - Blesk se automaticky aktivuje 
ve špatných světelných podmínkách. 

  Red-eye reduction - Blesk blikne dvakrát, 
čímž se eliminuje efekt červených očí. 

  Forced on - Režim nuceného blesku 
znamená, že blesk se spustí vždy, bez ohledu 

na okolní světelné podmínky. 

  Slow sync - Blesk se aktivuje s pomalou 
rychlostí závěrky. Výsledkem je umělecký efekt, kdy 
chcete osvítit a doslova zmrazit fotografovaný objekt 
v popředí snímku při současném rozmazání pozadí.  

  Forced off - Nucené vypnutí blesku - blesk se nespustí. 

Poznámka: Funkce blesku je k dispozici pouze pro fotografování. Není ovšem k dispozici pro 

režimy Continuous Shooting / Landscape / Sunset / Dawn / Night Scene / Fireworks / Sports 
/ Candlelight / Background Defocus / HDR / Time Lapse / Panorama / GIF Capture / Art 
Effect (kromě Fisheye Lens) nebo při nahrávání videa. 

 

 
Použití funkce samospouště 

Samospoušť vám umožní pořídit snímek po uplynutí předem nastavené doby. Tato funkce je k 
dispozici pouze pro fotografování. Samospoušť se s vypnutím fotoaparátu také vždy automaticky 

vypne.  

Pro aktivaci funkce samospouště: 

• Stiskněte tlačítko Otočit / Self-timer / doleva 

pro aktivaci funkce samospouště. 

• Stiskněte a pro zvolení příslušného 
nastavení samospouště. 

• Stisknutím tlačítka OK uložíte a aktivujete 
změnu. 

Rotate/ 
Self-timer 

/vlevo  

 

Váš fotoaparát nabízí 4 režimy samospouště: 
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Off - Fotografování bez časového prodlení. 

  10 Sec - Fotografie je pořízena po uplynutí 
10 vteřin od stisknutí tlačítka spouště. 

 

2 Sec - Fotografie je pořízena po uplynutí 2 vteřin 

od stisknutí tlačítka spouště. 
 

Double – Jsou pořízeny 2 fotografie; první 
po uplynutí 10 vteřin a druhá po uplynutí 2 

vteřin. 
 

Poznámka: S vypnutím fotoaparátu se také funkce samospouště automaticky vypne  
(tj. nastaví se na volbu Off). 

 
 

Nastavení režimu ostření 

Fotoaparát je vybaven objektivem s automatickým ostřením od 10cm do nekonečna, v závislosti na 
použitém nastavení ostření. 

Pro nastavení ostření 

• Stiskněte tlačítko Ostření / nahoru pro vstup do nabídky ostření. 

• Tlačítky        a proveďte požadované nastavení. 

• Stisknutím tlačítka OK uložíte a aktivujete změnu. 
 
 

Váš fotoaparát podporuje 4 režimy ostření: 

 Auto Focus – Tento režim využijete ve většině 
případech. Fotoaparát automaticky zaostří objekt na 

vzdálenost od 15 cm do nekonečna. 

Macro – Tento režim použijete pro fotografování 
detailů. Fotoaparát automaticky zaostří objekty na 

vzdálenost od 9 cm do 50 cm.  

  Super Macro – Tento režim použijete pro 
fotografování menších objektů na vzdálenost detailu. 
Fotoaparát zvětší objekt 1,7x a automaticky zaostří na 

vzdálenost od 9 cm do 50 cm.  

 
 

Zaostření / nahoru 
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  Infinity - Tento režim (nekonečno) zvolíte pro 
fotografování krajiny nebo pohybujících se objektů ve 
vzdálenosti delší než 60 cm. Fotoaparát uzamkne zaostření, 

takže zaostřeny budou všechny objekty od 60 cm do 
nekonečna.  

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze s vypnutým přiblížením (Zoom OFF). 

 

 
Použití tlačítka pro mazání (Delete) 

 
 

Tlačítkem pro mazání můžete mazat fotografie, videa i zvukové klipy. 
  

 

 
Funkce Delete (mazání) vám umožní odstranit nežádoucí soubory z paměti fotoaparátu. Chráněné 

soubory není možné vymazat. Pro jejich vymazání je třeba nejprve zrušit ochranu. Detaily o ochraně 
viz strana 65.  

Pro smazání fotografie / videa: 

1. Stiskněte tlačítko Playback    na fotoaparátu. 

2. Fotografie / videa zobrazte v režimu Single navigation. 

3. Tlačítky  a procházejte fotografie / videa. 

4. Jakmile na displeji uvidíte nechtěný snímek či video, stiskněte tlačítko Smazat / vpravo.  

5. Na displeji se objeví potvrzení výběru. 

6. Pro zrušení funkce mazání a vrácení se zpět do režimu Single navigation stiskněte tlačítko Menu. 
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Pro smazání jednoho souboru: 

1. V zobrazené nabídce zvolte Single. 

2. Stiskněte tlačítko OK a zvolte Delete pro smazání. 

3. Na LCD displeji se objeví další obrázek. Chcete-li smazat 

další obrázky nebo videa, vyhledejte je tlačítky ◄ a ► 

a opakujte kroky 1 a 2. 

4. Stisknutím tlačítka Menu opustíte funkci mazání a 
vrátíte se zpět do režimu Single navigation. 

 

 

Pro smazání připojené hlasové poznámky: 

1. V zobrazené nabídce zvolte Single. 

2. K výběru bude přidána možnost Odstranit 
hlasovou poznámku. 

3. Vyberte a stiskněte OK pro smazání hlasového záznamu. 

4. Nebo zvolte Delete pro smazání jak obrázku 
tak i připojené hlasové poznámky. 

Pro smazání více souborů: 

1. V zobrazené nabídce zvolte Multi. 

2. Obrázky se na LCD displeji zobrazí v režimu 

miniatur. 

3. Pomocí tlačítek ◄ a ► se pohybujte v souborech. 

4. Jakmile bude požadovaný obrázek / video klip 
zvýrazněn, pomocí tlačítek ▲ a ▼ jej buď vyberete 

nebo zrušíte jeho výběr ke smazání. 

5. Opakujte krok 4, dokud neoznačíte ke smazání 

všechny požadované obrázky / soubory. 

6. Stiskněte tlačítko Menu a objeví se nabídka pro 
potvrzení. 

7. K potvrzení zvolte Yes. 

8. Stisknutím tlačítka OK vymažete označené soubory. 
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Pro smazání všech souborů: 

1. Ze zobrazené nabídky zvolte All. 

2. Zvolte Yes. 

3. Stisknutím tlačítka OK vymažete všechny soubory. 

 
 
 
 

Nahrávání videí 

Fotoaparát je vybaven funkcí videa Full HD 1080p pro 
nahrávání filmů. Dostupná doba nahrávání závisí na 

kapacitě paměťové karty instalované ve fotoaparátu. 
Videa lze nahrávat až po dosažení maximální kapacity 
paměti. Délka jednoho videoklipu je omezena na 29 

minut nebo 4gb pro snazší správu souborů. 
 

1. Stiskněte tlačítko Video    pro 
zahájení nahrávání. 

2. Je-li funkce zoomu aktivní, můžete během 
nahrávání přibližovat / oddalovat pomocí tlačítek 

▲ nebo ▼. 

3. Stisknutím tlačítka OK během nahrávání pozastavíte / znovu spustíte nahrávání. 

4. Znovu stiskněte tlačítko Video    pro zastavení nahrávání. 

 
Poznámky: 

• Fotoaparát automaticky zastaví nahrávání, když je kapacita paměti plná. 

• Nahrávání se automaticky zastaví, když je doba nahrávání větší než 29 minut nebo velikost souboru 

je větší než 4 GB. 

• Když překročí teplota čidla CMOS 63°C, zobrazí se varovná zpráva. 

• Když překročí teplota čidla CMOS 65°C, fotoaparát se automaticky vypne.  

• Nahrávání videa se zastaví, pokud se pozastaví na více než 5 minut, aby se zabránilo 
přehřátí fotoaparátu. 
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Použití funkce Picture-in-Video (PIV)  

Během nahrávání videa můžete pořizovat 2MP snímky stisknutím spouště napůl. Dole vlevo na displeji se 

zobrazí ikona  jako potvrzení, že snímek byl během nahrávání pořízen. Tato funkce je k dispozici 

pouze pro následující formáty videa: 1080p60, 1080p30 and 720p30.  

 

Poznámky:  

• Je-li velikost videa 1080p (60fps) nebo 1080p (30fps), pořízené fotografie se uloží v rozlišení 

1920 x 1080.  

• Když je velikost videa 720p (30fps), pořízené fotografie se uloží v rozlišení 1280 x 720.  

• Informace o nastavení videa viz strana 57.   



33 

 

Volba režimu  
K dispozici je 8 různých režimů pořizování fotografií, které velmi snadno a rychle zvolíte pomocí 

otočeného tlačítka. Každý režim nabízí speciální funkci nebo efekt pro fotografování (viz popis níže). 

Otočením tlačítka do příslušné polohy vždy hned vstoupíte do zvoleného režimu, dokonce i když je 

fotoaparát v režimu Playback (prohlížení / přehrávání) nebo nahráváte-li zrovna video.  

   Ikona Režim  Popis  

P 
Program  

Fotoaparát automaticky nastavuje expozici na základě okolních světelných 

podmínek. Umožňuje plný přístup ke všem nastavením v nabídce a 

provedené změny jsou při vypnutí fotoaparátu uloženy.   

 

Intelligent 

Scene  

Fotoaparát detekuje podmínky fotografování a automaticky přepne do 

příslušného režimu scény. Změny nastavení jsou omezené. Pro více 

informací viz „Použití režimu Intelligent Scene" na stránce 34. 

 

Land Scene  

Vybírat můžete z 25 běžných režimů scény Land (krajina). Každý z těchto 

režimů automaticky upraví nastavení fotoaparátu pro konkrétní podmínky 

fotografování. Vybraný režim je pak při vypnutí fotoaparátu nebo návratu do 

režimu SCN uložen. Změny nastavení jsou omezené. Pro více informací viz 

„Použití režimu Land“ na straně 35.  

 
Panorama  

Tento režim použijte k vytvoření panoramatického snímku. Změny nastavení 

jsou omezené. Další informace viz „Použití režimu Panorama“ na straně 41.  

M 

Manual  

Umožňuje plné ovládání expozice manuálním upravením clony, rychlosti 

závěrky a ISO. Máte plný přístup k většině nastavením, s výjimkou 

kompenzace EV a stupňování expozice. Další informace viz „Použití režimu 

Manual“ na straně 42.  

 

Underwater  

Po zvolení režimu Underwater stiskněte tlačítko Menu pro možnost výběru ze 

4 podvodních scén – Dive (ponor), Snorkel (šnorchlování), Ext Flash (externí 

blesk) nebo Ext Light (externí světlo). Vybraný režim je pak při vypnutí 

fotoaparátu nebo návratu do režimu Underwater uložen. Každý režim UW 

automaticky upraví nastavení fotoaparátu dle specifických podmínek 

fotografování. Máte plný přístup do většiny nastavení, s výjimkou Maximum 

ISO a AF Lamp. Další podrobnosti viz „Použití režimu Underwater“ na straně 

43.  

A 

Aperture 

Priority  

Tento režim vám umožní manuálně upravit hodnotu clony, zatímco 

fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky k zajištění optimální 

expozice. Máte plný přístup k nastavením. Další podrobnosti viz „Použití 

režimu Aperture Priority“ na straně 45.  
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S 

Shutter 

Priority  

Tento režim vám umožní manuálně upravit hodnotu rychlosti závěrky, 

zatímco fotoaparát automaticky nastaví clonu k zajištění optimální expozice. 

Máte plný přístup k nastavením. Další podrobnosti viz „Použití režimu Shutter 

Priority“ na straně 46 

 

Použití režimu Intelligent Scene -   

Tato funkce je ideální pro začátečníky, kteří s ní na souši zvládnou pořídit skutečně krásné fotografie i 

bez jakýchkoliv znalostí fotografování. Jednoduše zaměřte scénu a režim Intelligent Scene zajistí, že váš 

fotoaparát automaticky rozpozná některou ze 7 scén - Portrait, Landscape, Macro, Backlight, Backlight 

Portrait, Night Scene nebo Night Portrait – a vybere ideální nastavení. Tento režim nicméně není vhodný 

pro fotografování pod vodou.   

  

Poté, co fotoaparát detekuje podmínky 

pro fotografování, změní se ikona 

Intelligent Scene na ikonu 

detekovaného režimu scény. 

V tomto příkladu fotoaparát 

automaticky změnil režim na Landscape 

(krajina). 

   

    

  

  

  

Pro aktivaci Intelligent Scene  
 
 

1. Nastavte tlačítko pro volbu režimu do polohy .  

2. Stiskněte spoušť napůl k zaostření fotoaparátu na příslušný objekt.  

3. Fotoaparát automaticky detekuje podmínky fotografování a nastaví vhodný režim 

scény. Na LCD monitoru se objeví ikona detekovaného režimu scény.   

4. Pořiďte snímek stisknutím tlačítka spouště.  
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POZNÁMKA: Pokud fotoaparát NEZJISTÍ vhodný režim scény, automaticky upraví expozici tak, aby byl 

pořízený snímek co nejkvalitnější.    

  

Použití režimu Land Scene - SCN  

Vybírat můžete z 25 možných nastavení v režimu scény 

krajina. Každé z nich automaticky upraví hodnoty nastavení 

fotoaparátu podle konkrétních podmínek fotografování.    

Vybrané nastavení režimu scény bude uloženo i po vypnutí 

fotoaparátu a předvoleno tedy i při pozdějším návratu do 

režimu SCN.  

1. Otočte tlačítko pro volbu režimu do polohy ikony 

SCN. Aktivujete tak poslední použité nastavení 

režimu scény (implicitně je nastaven Portrait – 

portrét). Pomocí tlačítka Menu můžete zvolit další 

možnosti nastavení tohoto režimu.  

2. Navigačním tlačítkem se můžete pohybovat 

v příslušné nabídce.  

3. Stisknutím tlačítka OK uložíte a aktivujete zvolené 

nastavení režimu scény.  

V následující tabulce jsou dostupná nastavení režimu scény.  

Ikona  Volba  Popis  

  

Portrait  Portrét – Fotoaparát zaostří osobu v popředí a mírně rozostří pozadí.  

  

Landscape  
Krajina – Tato funkce slouží k zachycení krajiny. Fotoaparát se zaostří 

na nekonečno a blesk se deaktivuje.  

  

Sunset  

Západ slunce – Tato funkce zvýrazní přirozené teplé barevné tóny, 

které jsou typické pro západ slunce. Fotoaparát se zaostří na 

nekonečno a blesk se deaktivuje. Hodnota EV se nastaví na -0.7.  

  

Dawn  

Východ slunce - S touto funkcí bude nebe viditelnější a zdůrazní se 

modré tóny barev.  Fotoaparát se zaostří na nekonečno a blesk se 

deaktivuje. Hodnota EV se nastaví na -1.0.  

  

Backlight  

Nasvícení zezadu – Fotoaparát se zaměří na objekt stojící před zdrojem 

světla, které jde z pozadí. Blesk fotoaparátu je v režimu nucené 

aktivace (zapnutý – ON).  
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Kids  

Děti – Fotoaparát využívá vyšší rychlost závěrky k zachycení 

nerozmazaných fotografií s pohybujícími se dětmi. Blesk fotoaparátu je 

nastaven s redukcí červených očí.  

  

Night Scene  

Noční krajina – Tato funkce zvýrazní noční oblohu. Hodnota EV se 

nastaví na -1.0 pro lepší expozici měsíce a hvězd. Fotoaparát se zaostří 

na nekonečno a blesk se deaktivuje.  Doporučuje se použít stativ nebo 

umístit fotoaparát na stabilní povrch, aby nedošlo k rozmazání 

fotografií.  

  

Fireworks  

Ohňostroj – Tato funkce zpomalí rychlost závěrky k zachycení 

pohybujícího se ohňostroje. Doporučuje se použít stativ nebo umístit 

fotoaparát na stabilní povrch, aby nedošlo k rozmazání fotografií.  

  
Beach  

Pláž – Tato funkce slouží k zachycení světlých plážových scén 

s kompenzací EV nastavenou na +0.3.    

  

Snow  
Sníh - Tato funkce slouží k zachycení světlých scén na sněhu 

s kompenzací EV nastavenou na +0.3.  

  

Sports  

Sporty – Tato funkce využívá rychlejší závěrky k zachycení rychle se 

pohybujících objektů. Fotoaparát vyfotí 3 snímky za 1 vteřinu. Ideální 

režim pro fotografování závodních vozů nebo golfových odpalů. Blesk 

je deaktivován.  

  

Party  

Oslava – Tato funkce slouží k fotografování osob v hůře osvětlených 

vnitřních prostorech (např. na svatbách, oslavách atd.). Blesk 

fotoaparátu je nastaven s redukcí červených očí.   

  

Candlelight  
Svíčka – Tato funkce slouží k zachycení efektu teplého světla svíčky. 

Blesk fotoaparátu je deaktivován.  

  

Night Portrait  

Noční portrét – Tato funkce slouží k zachycení portrétu v noci nebo 

v tmavém prostředí. Blesk fotoaparátu je nastaven s redukcí červených 

očí.   

  
Soft Skin  

Jemná kůže – Tato funkce zvýrazňuje jemné odstíny kůže, která tak 

vypadá jemněji.  

  

Food  

Jídlo – Tato funkce zvyšuje saturaci barev a jídlo tak vypadá 

atraktivněji. Blesk fotoaparátu je nastaven na automatický režim a 

ostření na makro.  
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Background 

Defocus  

Rozostření pozadí – Tuto funkci použijte k zachycení snímků se 

zaostřením objektu v popředí a rozostření pozadí. Bude-li prostředí 

příliš tmavé nebo pozadí nerozpoznatelné, objeví se na LCD displeji po 

stisknutí spouště napůl chybové hlášení „Defocus Failed“ (rozostření 

selhalo).  

  

Love Portrait  

Portrét zamilovaných – Tato funkce využívá automatické detekce 

obličejů. Jakmile fotoaparát zjistí přítomnost 2 obličejů, automaticky 

zaostří a začne odpočítávání (2 vteřiny) do pořízení snímku.  

  

Self Portrait  

Vlastní portrét - Tato funkce využívá automatické detekce obličejů. 
Jakmile fotoaparát zjistí přítomnost obličeje, automaticky zaostří a 

začne odpočítávání (2 vteřiny) do pořízení snímku. Tipy jak pořídit co 
nejlepší vlastní portrét:  

• Nakloňte hlavu směrem k fotoaparátu, ať nemáte dvojitou bradu.  

• Natočte tělo a ohněte paže, ať vypadáte štíhleji.  

• Držte ramena vzadu.  

  
Smile Shutter  

Zachycení úsměvu - Tato funkce využívá automatické detekce obličeje 

a úsměvu k pořízení snímku vždy, když se osoba usměje.  

  

HDR  

Tato funkce uplatní digitální zpracování snímku pro co nejlepší ostrost, 

stíny i kontrast. Je vhodná například pro vysoce kontrastní scény, 

fotíte-li světlou krajinu z okna či dveří nebo naopak objekty ve stínu ve 

slunečném dni. Fotoaparát držte při pořízení snímku co nejpevněji.   

  

Time Lapse  

Tato funkce pořídí snímek automaticky ve stanoveném časovém 

intervalu. Další informace viz kapitola „Použití funkce Time Lapse" na 

straně 38.  

  

GIF Capture  

Pořízení GIF - Tuto funkci použijete k pořízení určeného počtu snímků 

ve stanoveném časovém intervalu. Pořízené snímky pak budou 

sloučeny do jednoho souboru GIF a nebudou již existovat samostatně. 

Další podrobnosti viz kapitola „Použití funkce GIF Capture“ na straně 

38.  

ART  Art Effect  

Umělecké efekty - Toto nastavení použijete k zachycení kreativních 

snímků s využitím některého ze 17 uměleckých efektů. Další informace 

viz „Použití funkce Art Effect“ na straně 39.  
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Continuous 

Shooting  

Kontinuální fotografování – Tuto funkci použijete k pořizování série 

snímků v některém z 6 různých režimů. Další informace viz kapitola 

„Použití funkce kontinuálního fotografování“ na str. 40.  

Použití funkce Time Lapse [režim Land Scene]  

Tuto funkci použijte k automatickému pořizování snímků ve 

stanoveném časovém intervalu. Velikost fotografií bude 16:9 

(2M). V režimu Time Lapse stiskněte tlačítko doleva pro 

spuštění nabídky Time Lapse a tlačítkem nahoru/dolů vybírejte 

požadovanou položku nabídky.  

K dispozici jsou intervaly 5 s (implicitní), 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 

10 min a 30 min. Stisknutím OK zvolené nastavení potvrdíte a 

nabídku opustíte.  

Fotografování zahájíte stisknutím tlačítka spouště (zcela) a jeho 

opětovným stisknutím fotografování ukončíte. Pořízené snímky 

budou sloučeny do videa Time Lapse při frekvenci 10 fps.  

  

Poznámka: Fotografie pořízené v režimu Time Lapse se složí do jednoho videa a 

NEZŮSTANOU samostatně zachovány.  

Použití funkce GIF Capture [režim Land Scene]  

Tuto funkci použijete k pořízení určeného počtu snímků ve 

vybraném časovém intervalu. Pořízené snímky pak budou sloučeny 

do jednoho souboru GIF a nebudou již existovat samostatně.  

Stisknete-li tlačítko OK  v režimu Preview, můžete spustit nastavení 

GIF. Pomocí tlačítek nahoru/dolů upravte interval fotografování. 

K dispozici je interval 1 s, 2 s a 3 s.  

Tlačítky doleva/doprava můžete upravit počet snímků. K dispozici 

je buď 5 nebo 10 snímků (5 pic nebo 10 pic).  

V pravém dolním rohu displeje se zobrazí koláčový graf, který bude 

zobrazovat progres pořizování GIF souboru. Jakmile budou pořízeny 

všechny fotografie ve formátu JPG, zkombinují se do souboru GIF a 

přehrají jako smyčka. Poté se objeví potvrzovací okno. Zvolte Save 

k uložení souboru nebo Cancel ke smazání vytvořeného GIF 

souboru.  
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Poznámka: Pořízené snímky se sloučí do jednoho souboru GIF a samostatně nezůstanou zachovány.  

Použití funkce Art Effect [režim Land Scene]  

Ukažte svou kreativitu s některým z těchto 17 uměleckých efektů, 

které si lze prohlédnout v režimu Preview a použít dokonce i na 

video.  

  

Ke zvolení požadovaného efektu použijte tlačítka nahoru a dolů.   

Ikona Efekt  Popis  

  

High Key  Tato funkce zlepší světlost – dosáhnete světlejšího tónu barev.  

  

Low Key  Tato funkce sníží světlost – dosáhnete tmavšího tónu barev.  

  

Toy Cam  
Snímky lze pořídit se ztmavenými okraji a upravit také tóny 

barev.  

  
Soft Focus  

Vytvoří světlé orámování kolem objektu (efekt mírného 

zaostření).  

  

Vivid  
Fotoaparát pořídí snímek s větším kontrastem a saturací – 

zvýrazní se ostré barvy.  

  

Fisheye Lens  Snímek je pořízen s efektem rybího oka.  

  

Cross Process  
Tento efekt zvýší některé tóny a kontrast k vytvoření 

unikátního stylu.  

  

Extreme Color  Tato funkce zachytí snímek s vyšší saturací a kontrastem.  

  

Painting  
Tato funkce zachytí snímek s malířským efektem. Efekt bohužel 

nelze použít u video nahrávky.  
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B&W  Pořídí se černobílá fotografie.  

  
Sepia  Snímek bude v sépiových tónech.  

  

Color Accent  (Red)  Červený tón zůstane zachován, zbytek scény bude černobílý.  

  

Color Accent (Orange)  Oranžový tón zůstane zachován, zbytek scény bude černobílý.  

  

Color Accent (Yellow)  Žlutý tón zůstane zachován, zbytek scény bude černobílý.  

  

Color Accent (Green)  Zelený tón zůstane zachován, zbytek scény bude černobílý.  

  

Color Accent  (Blue)  Modrý tón zůstane zachován, zbytek scény bude černobílý.  

  

Color Accent (Purple)  Fialový tón zůstane zachován, zbytek scény bude černobílý.  

 

Použití funkce Continuous Shooting [režim Land Scene]  

Kontinuální fotografování slouží k zachycení rychle se 

pohybujících objektů – např. hrajících si dětí, běžících psů nebo 

zajímavých sportovních utkání.  

  

Ke zvolení požadovaného nastavení použijte tlačítka nahoru a dolů:  

Ikona  Položka  Popis  

  

Endless Burst 

(High)  

Slouží k pořízení fotografií jakékoliv velikosti při snímkovací frekvenci 10 fps. 

Stiskněte a držte tlačítko spouště k zahájení fotografování. Fotoaparát bude 

fotit, dokud se nepořídí 10 fotografií, dokud budete držet stisknuté tlačítko 

spouště nebo dokud nebude plná paměťová karta.  
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Endless Burst 

(Standard)  

Slouží k pořízení fotografií jakékoliv velikosti při snímkovací frekvenci 3 fps. 

Stiskněte a držte tlačítko spouště k zahájení fotografování. Fotoaparát bude 

fotit, dokud se nepořídí 50 fotografií, dokud budete držet stisknuté tlačítko 

spouště nebo dokud nebude plná paměťová karta.  

  

Pre-shooting  

Zachytí fotografie ještě před plným stisknutím spouště. Fotografování se 

zahájí již při stisknutí spouště napůl a pokračuje i po jejím úplném stisknutí. 

Fotoaparát zachytí až 5 snímků v sérii při snímkovací frekvenci 15 fps, včetně 

až 2 snímků před plným stisknutím spouště.  

  

Sporty Burst 

60  

Touto funkcí zachytíte 25 snímků při snímkovací frekvenci 60 fps. Velikost 

každého snímku je 2M (rozlišení 1920 x 1080).  

  

Sporty Burst 

120  

Touto funkcí zachytíte 50 snímků při snímkovací frekvenci 120 fps. Velikost 

každého snímku je 0,3M (rozlišení VGA 480x640).  

  

Smart Select  

Zachytíte fotografie jakékoliv velikosti při snímkovací frekvenci 10fps. 

Stiskněte a držte spoušť pro zahájení kontinuálního fotografování. Fotoaparát 

zachytí 5 snímků a uloží vždy POUZE nejostřejší snímek z celé série. Zbývající 

4 snímky jsou automaticky smazány.  

 

Použití režimu Panorama -   

Tato funkce slouží k vytvoření panoramatické fotografie z více 

snímků, které fotoaparát spojí do jediného snímku.  

  

  

Poznámka:  

• Skutečná velikost spojených fotografií se může lišit z důvodu panoramatického úhlu a zpracování.  

• Doporučuje se použít stativ ke stabilizaci fotoaparátu a fotoaparátem pohybovat vždy velmi pomalu.  

• Nejdelší doba zachycení snímku je asi 30 vteřin.  

• Zvolíte-li From Top to Bottom (shora dolů) nebo From Bottom to Top (zdola nahoru) u 

panoramatického sníku 360°, doporučuje se otočit fotoaparát o 90 stupňů, aby byla během 

fotografování zajištěna potřebná stabilita.  

• V režimu Panorama může nerovnoměrná světlost vyústit v rozdíly mezi pořízeným snímkem a 

skutečnou scénou.  

 

Pro spojení pořízených snímků postupujte následovně: 
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1. Stiskněte šipku dolů pro spuštění nabídky Angle 

(úhel). Tlačítky šipek nahoru a dolů proveďte 

výběr. Stisknutím tlačítka OK uložíte provedené 

změny.  

2. Stisknutím šipky nahoru spustíte nabídku 

Direction (směr). Tlačítky šipek vlevo a vpravo 

proveďte výběr. Stisknutím tlačítka OK uložíte 

provedené změny.   

  

3. Zcela stiskněte spoušť k zahájení fotografování. 

Jakmile fotografování začne, zobrazí se ve středu 

displeje bílý křížek spolu s horizontální (nebo 
vertikální) žlutou čárou. Navíc uvidíte v dolní části 

displeje lištu progresu, která ukazuje relativní stav 

fotografování v režimu Panorama. 

4. Pomalu pohybujte fotoaparátem v určeném 

směru. Ujistěte se, že bílý křížek je vždy na žluté 

čáře. Žlutá čára zůstává fixovaná se scénou. 
Nebude-li křížek na čáře nebo budete-li pohybovat 

fotoaparátem příliš rychle, objeví se chybové 

hlášení. 

  

 

5. Jakmile se bílá část lišty progresu dostane na konec lišty, fotoaparát automaticky spojí všechny 

snímky a uloží jeden panoramatický snímek.  
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Použití režimu Manual - M  

Tento režim vám umožní nastavit jak rychlost závěrky, tak i hodnoty clony k dosažení požadované 

expozice. Clonu lze nastavit od F1.8 do F11 v intervalu po 1/3. Rychlost závěrky lze upravit v rozmezí od 

15” (vteřin) do 1/2000 vteřin.  Auto ISO a kompenzace EV jsou při fotografování v režimu Manual fixní. 

Výsledná hodnota expozice (EV) je zobrazena dole na displeji při polovičním stisknutí spouště. 

Zobrazená hodnota EV je pouze pro vaši informaci. Hodnota kompenzace EV NENÍ automaticky 

upravena.    

 

Režim Manual je určen pro zkušené fotografy, kteří znají pokročilé postupy fotografování. Máte totiž 

plnou kontrolu nad expozici fotografie a různými efekty. Více informací o fotografování v režimu 

Manual získáte v různých příručkách či knihách případně absolvováním online či jiných kurzů 

fotografování.     

Pro nastavení clony a rychlosti závěrky postupujte takto:  

1. Tlačítko pro volbu režimu nastavte do polohy “M” (režim Manual).  

2. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu upravení clony – pomocí tlačítek nahoru/dolů 

nastavte požadovanou hodnotu clony.  

3. Stiskněte znovu tlačítko OK pro vstup do režimu upravení rychlosti závěrky. Znovu tlačítky 

nahoru/dolů nastavte požadovanou rychlost závěrky.  

4. Plným stisknutím spouště pak pořídíte snímek při zvoleném nastavení.  

 

Zobrazuje hodnotu clony a rychlost závěrky 

  

Nastavení režimu Underwater Scene -   

Režim scény pod vodou nabízí 4 různé možnosti scény. Každá z nich automaticky upraví nastavení 

fotoaparátu pro konkrétní podmínky pod vodou v závislosti na typu volitelného příslušenství (UW 

světel), které s fotoaparátem pod vodou použijete.   
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1. Tlačítko pro volbu režimu otočte do polohy [ikona ryby]. Aktivuje se poslední nastavení 

režimu scény Underwater (pod vodou). Implicitním nastavením je Dive (ponor).  

2. Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte možná nastavení. Viz tabulka níže pro více podrobností.  

 
3. Pro pohyb v rámci nastavení použijte navigační tlačítka.  

4. Stisknutím tlačítka OK uložíte a aktivujete zvolené nastavení v tomto režimu. Toto nastavení se uloží 

při vypnutí fotoaparátu a příště se nabídne jako první (po vstupu do režimu Underwater).  

Následující tabulka ukazuje možné nastavení scénického režimu UW Scene (pod vodou).  

Ikona  Nastavení  Popis  

 

Dive  

Ponor: Pro ponory do hloubek větších než 8 m bez externího světla 
(příslušenství). Fotoaparát automaticky upraví expozici a přidá korekci barev ke 
kompenzaci efektu modré barvy, který je typický pro větší hloubky.  

Implicitní nastavení vyvážení bíle (WB) je „Blue Water Deep“. Toto nastavení 
obnovuje chybějící červené a žluté odstíny barev, které jsou typické ve větších 

hloubkách. V případě vody, kde převládají odstíny zelené (řasa), změňte 
nastavení WB na „Green Water“.  

Integrovaná korekce barev pod vodou je nejúčinnější v hloubkách kolem 18m. 
Budete-li chtít fotit ještě hlouběji, připravte se na úplnou absenci červených / 
žlutých odstínů. V takových případech je pro optimální barevnost snímků 
doporučeno použít přídavné UW světlo.  

Implicitní nastavení interního blesku fotoaparátu je OFF (vypnutý). Při focení 

detailních snímků (asi 30 cm od fotografovaného objektu) je vhodné blesk 

zapnout (ON). Použijete-li interní blesk fotoaparátu, nebude korekce barev pod 

vodou účinná. Pro focení z delší vzdálenosti doporučujeme použít externí blesk 

Sea Dragon Flash a / nebo světlo pro fotografování / natáčení videa. 
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Snorkel  

Šnorchlování: Pro šnorchlování nebo potápění v menších hloubkách (do 10 m) 

bez externího světla. Fotoaparát automaticky upraví expozici a přidá korekci 
barev ke kompenzaci efektu modré barvy, který je typický pro prostředí pod 
vodou.  

Implicitní nastavení vyvážení bíle (WB) je „Blue Water Deep“. Toto nastavení 
obnovuje chybějící červené a žluté odstíny barev, které jsou typické ve větších 
hloubkách. V případě vody, kde převládají odstíny zelené (řasa), změňte 

nastavení WB na „Green Water“.  

Implicitní nastavení interního blesku fotoaparátu je OFF (vypnutý). Při focení 

detailních snímků (asi 30 cm od fotografovaného objektu) je vhodné blesk 

zapnout (ON). Použijete-li interní blesk fotoaparátu, nebude korekce barev pod 

vodou účinná. Pro focení z delší vzdálenosti doporučujeme použít externí blesk 

Sea Dragon Flash a / nebo světlo pro fotografování / video.  

  

Ext Flash  

Externí blesk – Ideální pro jakoukoliv hloubku při použití jednoho nebo dvou 
externích blesků (volitelné příslušenství) nebo při kombinaci externího blesku a 
světla pro fotografování / video.    

Fotoaparát automaticky upraví expozici a interní blesk vždy bleskne, aby aktivoval 
externí blesk (propojení optickým kabelem). Nastavení vyvážení bílé je fixováno 
tak, aby byly dosaženy přirozené barvy.  

Fotoaparát použije minimálně rychlost závěrky 1/60, aby nedošlo k rozmazání 

pohybujících se objektů a clonu minimálně F4.0, aby nedošlo k přeexponování 

fotografovaného objektu. K dosažení požadované expozice upravte intenzitu 

světla externího blesku a/nebo změňte nastavení kompenzace EV ve 

fotoaparátu.  

  

Ext Light  

Externí světlo – Ideální pro jakoukoliv hloubku při použití jednoho či více 

externích světel pro fotografování / video.    

Fotoaparát automaticky upraví expozici. Implicitní nastavení vyvážení bílé je 
Dayling (denní světlo), což je ideální teplota barev pro použití externího světla 

Sea Dragon nebo jiných značek světel pro fotografování / video.  

Dostanete-li se při fotografování za účinnou vzdálenost světla pro fotografování / 

video, doporučuje se použít jedno ze 3 dostupných nastavení vyvážení bílé pod 

vodou. Detaily k této funkci viz stránka 50.    

Použití režimu Aperture Priority - A  

Tento režim vám umožní upravit clonu, zatímco fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky 

k dosažení optimální expozice. Použijete-li větší clonu, např. F1.8, dostane se do objektivu více světla. 

Výsledkem je užší hloubka záběru. Ta je ideální například při fotografování detailních snímků s ostrým 

popředím a rozostřeným pozadím. Menší clona, např. F11, nepropustí do objektivu tolik světla a 

výsledkem je širší hloubka záběru. Ta je ideální pro pořizování snímků, u kterých je ostré popředí i 

pozadí při dobrých světelných podmínkách. Tento režim lze použít také pro fotografování pod vodou, je 

nicméně třeba provést následující změnu nastavení:   
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Při použití režimu Aperture Priority s jedním nebo dvěma externími blesky či kombinací externího blesku 

a světla pro fotografování / video přepněte interní blesk do pozice nucené aktivace (ON). Váš externí 

blesk pak bude nutné synchronizovat s interním bleskem fotoaparátu, neboť interní blesk používá při 

aktivaci tzv. předblesknutí.    

Chcete-li použít režim Aperture Priority bez externího světla, změňte nastavení vyvážení bílé na Blue 

Water Deep, Blue Water Shallow nebo Green Water, dle konkrétních podmínek ve vodě a také hloubky.   

Pro nastavení hodnoty clony:    

1. Otočte tlačítko pro volbu režimu do polohy “A” pro režim 

Aperture Priority.    

2. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do změn nastavení režimu 

– poté použijte tlačítka nahoru / dolů k výběru 

požadované hodnoty clony.  

3. Stiskněte zcela tlačítko spouště k vyfotografování 

snímku.   

Použití režimu Shutter Priority - S  

Tento režim vám umožní upravit rychlost závěrky, zatímco fotoaparát automaticky nastaví clonu 

k dosažení optimální expozice. Při vyšší rychlosti závěrky, např. 1/1000 s, lépe zachytíte pohybující se 

objekty (např. závodní automobil). Pomalejší závěrka zase vytvoří dojem pohybu – např. tekoucí vody.  

Tento režim lze použít také pro fotografování pod vodou, je nicméně třeba provést následující změnu 

nastavení:   

Při použití režimu Shutter Priority s externím bleskem přepněte interní blesk do pozice nucené aktivace 

(ON). Váš externí blesk pak bude nutné synchronizovat s interním bleskem fotoaparátu, neboť interní 

blesk používá při aktivaci tzv. předblesknutí.    

Chcete-li použít režim Shutter Priority bez externího světla, změňte nastavení vyvážení bílé na Blue 

Water Deep, Blue Water Shallow nebo Green Water, dle konkrétních podmínek ve vodě a také 
hloubky.  

Pro nastavení hodnoty rychlosti závěrky:    

1.  Otočte tlačítko pro volbu režimu do 

polohy “S” pro režim Shutter Speed 

Priority.  

2. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do změn 

nastavení režimu – poté použijte tlačítka 

nahoru / dolů k výběru požadované 

hodnoty rychlosti závěrky.  

3. Stiskněte zcela tlačítko spouště 

k vyfotografování snímku.   
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Použití hlavní nabídky  
Hlavní nabídka fotoaparátu umožňuje snadný přístup k nastavením fotografií, videa i samotného 

systému fotoaparátu. V zobrazeném menu používejte tlačítka šipek pro pohyb v nastaveních a tlačítko 

OK pro uložení / potvrzení zvoleného nastavení. Chcete-li nabídku zavřít, stačí znovu stisknout tlačítko 

Menu. Když je fotoaparát umístěn ve vodotěsném pouzdře, používejte pro pohyb v nabídce tlačítko 

nahoru (ostření) a dolů (blesk).    

Do hlavní nabídky se dostanete v každém režimu, s výjimkou režimu Playback (prohlížení). Stisknutím 

tlačítka Menu v režimu Playback vstoupíte do nabídky určené pouze pro režim Playback (Playback 

Menu). Podrobnosti o nabídce pro režim Playback najdete na straně 62.  

Pro vstup do hlavní nabídky:  

1. Zapněte fotoaparát stisknutím tlačítka Power.  

2. Stiskněte tlačítko  pro spuštění hlavní nabídky. 

3. Pomocí šipek nahoru a dolů se pohybujte v nabídkách. 

4. Pro volbu položky stiskněte tlačítko šipky vpravo nebo tlačítko 

OK.  

5. Nastavení podnabídky změníte pomocí 4-směrového navigačního ovládání.  

6. Stisknutím tlačítka OK uložíte a aktivujete vybrané nastavení.  

Velikost fotografie / poměr stran 

Nastavení velikosti snímku závisí na rozlišení (megapixely). Implicitní nastavení je 20M (20 

megapixelů), což odpovídá rozměru 5472x3648 pixelů. Vyšší 

rozlišení znamená větší fotografii a větší velikost souboru.    

Poměr stran je poměr mezi šířkou a výškou fotografie. K dispozici 

jsou poměry 3:2 (implicitní), 4:3, 16:9 a 1:1.  

 

 

 

 

 

 

 

Různé poměry odpovídají různým rozlišením. Tabulka níže 
ukazuje hodnoty poměrů stran a odpovídající velikosti snímků.  
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Poměr  Velikost Large Velikost Medium Velikost Small Velikost Thumbnail 

3:2  20M (5472x3648)  10M (3888x2592)  5M (2736x1824)  N/A  

4:3  18M (4864x3648)  10M (3648x2736)  5M (2592x1944)  VGA (640x480)  

16:9  17M (5472x3080)  7.5M (3648x2056)  4.2M (2720x1528)  N/A  

1:1  13M (3648x3648)  6.5M (2560x2560)  3.7M (1920x1920)  N/A  

     

Režim ostření  

Fotoaparát automaticky zaostřuje na základě vzdálenosti od 

fotografovaného objektu. K dispozici jsou 4 možné nastavení 

ostření: Auto Focus (AF), Macro, Super Macro a Infinity. Detailní 

informace o možných nastavení najdete na straně 26.  

  

  

Blesk  

Nastavení blesku je užitečné pro fotografování v horších 
světelných podmínkách. K dispozici jsou následující nastavení: 

Auto, Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync a Forced Off. 

Detailní informace o možných nastavení najdete na straně 26.  

  

  

  

Samospoušť 

Nastavení samospouště funguje pouze pro fotografie. V nabídce 

jsou následující možnosti: Off, 10 sec, 2 sec a Double. Bližší 

informace o použití samospouště najdete na straně 27.  
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Kompenzace EV 

Nastavení kompenzace EV je k dispozici pouze pro fotografování. 

K dispozici jsou následující nastavení: 

+2.0EV/+1.7EV/+1.3EV/+1.0EV/+0.7EV/+0.3EV/0EV/-0.3E V /-

0.7EV/-1.0EV/-1.3EV/-1.7EV/-2.0EV.   

Další podrobnosti o možném nastavení kompenzace EV najdete 

na str. 26.  

  

  

RAW+JPEG  

Nastavení RAW+JPEG je k dispozici pro pořízení snímku ve 

formátu RAW a JPEG současně.   

Je-li funkce RAW+JPEG aktivní (ON), fotoaparát uloží po stisknutí spouště vždy dva soubory 

fotografie (jeden RAW s příponou .dng a jeden JPEG s příponou .jpg). Pokud je funkce 

vypnuta, uloží se pouze soubor ve formátu JPEG. Implicitně je 

tato funkce vypnuta (OFF).      

Fotografie RAW jsou soubory bez komprese, které dávají uživateli 

prakticky neomezené možnosti editace. Fotoaparát používá 

konkrétně formát Adobe Digital Negative (.dng), který lze později 

editovat pomocí programů Adobe Photoshop nebo Lightroom. 

Toto nastavení je doporučeno pro zkušené fotografy, kteří jsou 

obeznámeni s pokročilými možnostmi editace fotografií.   

Fotografie ve formátu RAW není možné na fotoaparátu prohlížet. Prohlížet lze pouze snímky 

ve formátu JPEG.    

Funkce Playback (prohlížení) nemůže být u snímků ve 

formátu RAW použita (s výjimkou Delete – mazání nebo 

Copy – kopírování). Smazáním snímku ve formátu JPEG 

zároveň smažete příslušný soubor ve formátu RAW.  

  

Kvalita  

Nastavení kvality určuje stupeň komprese použitý při ukládání 

souboru JPEG. Kvalita Superfine představuje oproti Fine nebo 

Normal nejmenší možnou míru komprese a ostřejší detaily. 

Nicméně čím větší kvalita, tím více zabraného místa.  
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Vyvážení bílé (WB) 

Vyvážení bílé (WB) je proces odstranění nepřirozených barevných odstínů vznikajících z důvodu různých 

světelných podmínek tak, aby objekty, které jsou ve skutečnosti bílé, zůstaly bílé i na fotografiích. 

Fotoaparát má k dispozici 6 různých nastavení WB pro fotografování na souši a 3 nastavení pro 

fotografování pod vodou. Zvolíte-li nastavení Custom (na míru), můžete vyvážení bílé nastavit manuálně 

za pomocí bílé destičky.  

Když budete projíždět možnostmi nastavení WB, uvidíte barevné účinky příslušného nastavení vždy 

přímo na LCD displeji fotoaparátu. Nastavení WB pro fotografování pod vodou se na LCD displeji budou 

zdát na souši červená, ale podíváte-li se na ně pod vodou, budou vypadat přirozeně.  

Nastavení WB lze uplatnit u videa nebo fotografií v případě, že je 

vypnutý blesk. Při zapnutém blesku se WB fixuje tak, aby 

odpovídalo teplotě barev blesku. Automatické nastavení (Auto 

White Balance) lze vyladit přesně dle vašich osobních preferencí. 

V nabídce WB zvolte AWB a stiskněte šipku vpravo pro vstup do 

nastavení „WB Shift“ (posun WB). Pomocí šipek vpravo, vlevo, 

nahoru a dolů pak zvolte požadovaný posun barev a stisknutím 

tlačítka OK svou volbu potvrďte.  

 

  Ikona Nastavení  Popis  

 
Superfine  

 

5x komprese 

 
Fine 8x komprese 

 
Normal 12x komprese 

  Ikona Nastavení  Popis  

  

Auto White Balance  

Fotoaparát automaticky upraví vyvážení bílé. Toto je implicitní 

nastavení WB, které je doporučené pro většinu prostředí. Režim 

Auto WB nefunguje při fotografování pod vodou.  

  
Daylight  Ideální pro venkovní prostředí s dostatkem slunečních paprsků.  

  
Cloudy  Ideální pro zamračené venkovní prostředí. 
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Tungsten  

Ideální pro vnitřní prostředí s halogenovým nebo wolframovým 

osvětlením (zářivky).  

  
Fluorescent 1  

Ideální pro vnitřní prostředí s chladnějším zářivkovým osvětlením 

(modré světlo).  

  
Fluorescent 2  

Ideální pro vnitřní prostředí s teplejším zářivkovým osvětlením 

(červené světlo). 

  

Custom  

Umožňuje manuální nastavení WB v každých světelných podmínkách, 

na souši i pod vodou. Zvolte režim Custom WB, namiřte fotoaparát 

na bílou kartičku nebo desku a stiskněte tlačítko OK pro uložení 

nastavení. Pokud je nastavení správné, na displeji bude deska také 

vypadat bílá.  

 

ISO  

Nastavení ISO ovlivňuje světelnou citlivost čidla pro 

zachycování snímků. Vyšší hodnota ISO zvyšuje citlivost čidla 

a umožňuje fotografovat i v prostředí s horším světlem. 

Výsledné fotografie mají ale hrubší strukturu. Nižší hodnota 

ISO snižuje citlivost čidla a je tak vhodná do prostředí 

s dobrými světelnými podmínkami. K dispozici jsou následující 
možnosti nastavení: Auto (Default), 125, 200, 400, 800, 1600, 

3200, 6400 12800 a 25600.  

  

Maximum ISO Auto  

Tato funkce umožňuje fotoaparátu upravit Auto ISO z hodnoty 

125 na maximální možnou hodnotu.  

K dispozici jsou tato nastavení: 200, 400, 800, 1600, 3200, 

6400 a 12800 (Default). Pokud je fotoaparát nastaven na 

některý ze 4 režimů pro fotografování pod vodou, je 

maximální hodnota ISO Auto 800.   

  

Měření 

Zde se nastaví způsob měření pro výpočet expozice.  
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               Nastavení Popis 

  Multi  Měří se celá plocha displeje a z výsledku se vypočítá expozice.  

  Center  
Průměrná hodnota ze světla z celého snímku, avšak větší váha se přikládá 

oblasti uprostřed.  

  Spot  
Měří se jen velmi malá část uprostřed snímku – z výsledku se vypočítá 

expozice.  

 

Stupňování expozice  

Stupňování expozice (EB) umožňuje pořizovat snímky s různou 

kompenzací expozice. Zaznamenány jsou 3 kontinuální snímky 

v následujícím pořadí: standardně exponovaný snímek, 

přeexponovaný snímek, podexponovaný snímek.  

Možná nastavení: Off, +/- 0.3 EV, +/- 0.7 EV a +/- 1.0 EV.  

  

Oblast AF  

AF je zkratka pro automatické ostření. Tato funkce tak určuje 

oblast snímku, která bude fotoaparátem zaostřena.  

  

Zde jsou možná nastavení AF:  

Ikona Položka Popis 

  
Face Tracking  Automatická detekce a sledování obličejů. Detekovat lze až 10 obličejů.  

  Wide  Fotoaparát automaticky vybere širokou oblast pro zaostření.  

  
Center  Ostření je situováno do středu snímku.  

  
Tracking AF  

Fotoaparát zaostří pohybující se objekt a poté jej automaticky zaostřuje 

dále. Je-li zapnuta funkce Macro, nebude Tracking AF fungovat.  
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Světlo AF  

Světlo AF je umístěno vpředu na fotoaparátu. Jedná se o oranžové 

/ červené světlo, které pomáhá fotoaparátu při ostření v horších 

světelných podmínkách.   

Funkci AF Lamp lze nastavit do režimu Auto nebo vypnout (Off). Při 
nastavení Auto se světlo aktivuje automaticky v případě potřeby.    

Tato funkce je určena pouze k fotografování na souši a nikoliv pod 

vodou. Pro fotografování pod vodou doporučujeme použít externí 

světlo (volitelné příslušenství).   

 

Digitální zoom 

Využít lze až 3x digitální zoom pro přiblížení vzdálených objektů. 

Když je tato funkce aktivní (ON), použijte šipky nahoru a dolů 

k přiblížení / oddálení objektu.   

  

Nastavení digitálního zoomu najdete v hlavní nabídce. Vstoupit do 
něj můžete ale také zrychlenou volbou. V režimu Preview stiskněte 

tlačítko OK pro aktivaci digitálního zoomu. Nastavení rychlé volby je 

možné změnit (vybrat můžete jinou funkci, kterou chcete volit 

zrychleně). Další informace o funkci zrychlené volby viz strana 58.   

V případě aktivace některého z následujících režimů je doporučeno funkci digitálního zoomu vypnout:   

• Portrait  

• Night scene  

• Night Portrait 

• Background Defocus  

• HDR  

• Smile Shutter  

• Blink Detection  

• Love Portrait  

• Self Portrait  

• Intelligent Scene  

• Art Effect  

• Panorama  

• Face tracking  

• Tracking AF  

• ISO 6400 nebo vyšší 

• Continuous Shooting  
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Označení datem  

Funkce označení datem (Date Stamp) umožňuje zaznamenat 

datum přímo na fotografii a později tak tisknout fotografii i s 

datumem. Tuto funkci je ale třeba aktivovat ještě před pořízením 

fotografie.  Jakmile je datum nebo čas na fotografii vyznačen, není 

možné jej jakkoliv upravovat nebo smazat.   

Omezení funkce označení datem jsou nsáledující:  

• Tato funkce je k dispozici pouze pro fotografie.  

• Tuto funkci nelze použít u režimů Night Scene, Sports,  

          Night Portrait, Background Defocus, HDR, Time Lapse, GIF Capture, Panorama a  

          Continuous Shooting.  

• I když budete fotoaparát držet vertikálně, datum i čas budou na fotografii přesto 

vyznačeny horizontálně.  

Automatická kontrola  

Funkce Auto Review vám umožní zkontrolovat pořízený snímek 

ihned poté, co jste jej vyfotografovali.  

Je-li tato funkce aktivována (On), ukáže fotoaparát každý 

vyfotografovaný snímek vždy na 1 vteřinu na LCD displeji.  

  

  

Detekce zavřených očí 

Funkce Blink Detection umožňuje fotoaparátu detekovat, zda měly osoby při pořízení snímku zavřené 

oči. Pokud ano, objeví se na displeji dotaz na potvrzení uložení snímku („Save Image“) – vy tak máte 

možnost snímek uložit nebo uložení odmítnout a vyfotit jej znovu. Funkce Blink Detection se objeví 

v nabídce Photo pouze v případě, že je aktivována funkce Face Tracking (sledování obličejů).  

Pro aktivaci funkce Blink Detection  

1. Aktivujte nejprve funkci Face-Tracking v nabídce AF Area.  

2. Aktivujte funkci Blink Detection v nabídce Photo.  

3. Stiskněte spoušť napůl k zaostření objektu. Zelené 

orámování bude indikovat, že zaostření proběhlo. Pokud se 

orámování změní na červené, zkontrolujte správnost 

nastavení ostření a také dostatek světla / kontrastu.   

4. Zcela stiskněte spoušť k pořízení snímku a jeho automatickému uložení.   

5. Zjistí-li fotoaparát zavřené oči, objeví se na displeji „Save image“ (uložit snímek) 

nebo „Cancel“ (zrušit).  

6. Zvolte buď „Save image“ k uložení snímku nebo „Cancel„ pokud snímek nechcete.  
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Mřížka  

Funkce Grid Line ukáže na displeji čáry tvořící mřížku. Ta je užitečná například pro optimální kompozici 

snímků. Možná nastavení: On, Off (zap, vyp).  

Uspořádání mřížky se změní při změně poměru stran snímku.  

 

Použijte například mřížku 3 x 3 k vytvoření úchvatných snímků podle pravidla třetin, kdy jsou objekty 

umístěny vždy do průsečíků třetinových linií.   

  

Fotografování s kontinuálním ostřením  

Při použití funkce Continuous AF Photo bude fotoaparát pravidelně 

upravovat ostření během prohlížení scény, aniž by bylo nutné 

mačkat tlačítko spoušti. Tato funkce je náročnější na spotřebu 

kapacity baterie.   

  

  

Režim videa (rozlišení)  

Nastavení režimu videa (Movie Mode) slouží k upravení rozlišení videa a snímkové frekvence 

(FPS). Maximální velikost nahrávky na 1 video klip je asi 4 GB 

nebo 30 minut.  

První hodnota je velikost videa a druhá snímkovací frekvenci ve 

snímcích za vteřinu (fps). Například 1080p30 znamená velikost 

videa 1080p (nebo full HD video) při snímkovací frekvenci 30 fps. 

Implicitní nastavení je 1080p30.  

Použití snímkovací frekvence 60fps je ideální pro nahrávání rychle 

se pohybujících objektů, ale zabere příliš místa v paměti. Videa 

pořízená s vyšší snímkovací frekvencí je později možné přehrávat 

v režimu Slow Motion (30 fps).  
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Nahrávání videa s kontinuálním ostřením   

Je-li použita funkce Continuous AF Video (ON), fotoaparát bude 

během nahrávání videa neustále upravovat zaostření. Tato funkce 

je náročnější na spotřebu kapacity baterie.   

  

  

    

Utlumení hluku větru  

Funkce Wind Cut tlumí hluk větru během nahrávání videa.  

  

Stabilizátor  

Funkce Stabilizer redukuje trhavé pohyby při nahrávání videa díky 

technologii Image Sensor Shift. Při aktivaci stabilizátoru je spotřeba 

baterie vyšší. Funkci je možné použít pouze u videa (nikoliv pro 

fotografování).  

  

  

Nabídka pro nastavení  
Nabídka pro nastavení (Setup Menu) je poslední částí hlavní nabídky a nabídky Playback (prohlížení). 

Umožňuje vám konfigurovat základní nastavení fotoaparátu.     

  

Pro vstup do nabídky Setup Menu:  

1. Stiskněte tlačítko Menu pro spuštění nabídky.  

2. Pomocí šipky vlevo a vpravo vyhledejte nabídku Setup 

Menu.    

3. K výběru položky použijte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  

4. Nastavení v podnabídce změníte šipkami nahoru a dolů.  
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5. Stisknutím tlačítka OK nastavení uložíte a aktivujete.   

  

Poznámka: Když je fotoaparát umístěn v pouzdře, použijte 

tlačítka šipky dolů a nahoru pro pohyb v nabídkách Photo Menu 

a Video Menu, dokud se nedostanete na nabídku Setup Menu.  

  

Úvodní zvuk 

Nastavení Startup určí zvuk, který se ozve při spouštění 

fotoaparátu. Vybírat můžete ze 3 možností nebo úvodní zvuk 

vypnout. Implicitní je nastavení Sound 1.  

  

Spoušť  

Nastavení Shutter určí zvuk, který se ozve při stisknutí spouště. 

Zvuk můžete vypnout nebo zapnout. Zvuk není k dispozici pro 

nahrávání videa. Implicitní je nastavení Shutter On (zapnutý 

zvuk).  

  

Hlasitost pípnutí 

Pomocí funkce Beep Volume upravíte hlasitost pípnutí, které se 

ozve při zaostření, zobrazení varovného hlášení nebo 

aktivovaní změn v nastavení. Vybírat můžete z pěti úrovní 

hlasitosti. Implicitně je nastavena hlasitost Volume 2.  

  

Rychlá volba  

Tlačítko OK můžete použít jako rychlou volbu, tj. pro přístup 

k některému z oblíbených nastavení. Po zvolení příslušné 

funkce, ke které se můžete zrychleně dostat tlačítkem OK, 

stiskněte tlačítko OK k potvrzení.  
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K dispozici máte následující funkce: Off, Focus Mode, Self-timer, EV Compensation, White 

Balance, ISO, Metering, Exposure Bracketing, AF Area, Digital Zoom (implicitní) a Grid Line.  

  

Poznámka: Když je aktivní Zoom (ON), mají tlačítka  a  přednost před nastavením blesku 

a zaostření. Chcete-li mít přístup k zaostření nebo nastavení blesku, vypněte funkci zoomu.  

Úsporný režim  

Funkce Power Save umožní nastavit dobu, po jejímž uplynutí, 

nebude-li stisknuté žádné tlačítko, přejde fotoaparát do režimu 
spánku. Jeho displej se vypne a kapacita baterie se tak šetří. Po 

jedné minutě v režimu spánku se navíc fotoaparát automaticky 

vypne.  

Tato funkce není k dispozici v následujících případech:  

• Nahrávání videa  

• Přehrávání Slide Show / videa  

• Použití USB konektoru  

• Během Movie Paste 

• Během intervalu u funkce Time Lapse  

• Během činnosti Wi-Fi  

Datum a čas 

Funkci Date & Time použijete k nastavení datumu a času ve vašem fotoaparátu. Tato funkce je užitečná 

především chcete-li používat funkci Date Stamp (označení datem), tj. vyznačit na fotografiích datum a 

čas. Váš fotoaparát používá formát 24 hodin.  

1. Tlačítky   a  pohybujte kurzorem a zvolte nastavení 

datumu nebo času, které chcete změnit.  

2. Tlačítka  a  použijte k upravení číselné hodnoty.  

3. Stisknutím tlačítka OK aktivujete změny.  

  

Jazyk  

Toto nastavení určuje jazyk, který bude použit u nabídek a hlášení. Vybírat můžete z 31 jazyků.    

1. Pomocí čtyřsměrového navigačního tlačítka procházejte 

seznam jazyků a zvolte požadovaný jazyk.  

2. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte a aktivujete nastavení.  
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Režim zobrazení 

Tato funkce ovládá ikony zobrazené na LCD displeji v režimech 

Record a Playback.  

K dispozici jsou tato nastavení: On, Detailed Info, Off. 

Je-li režim Display Mode vypnut (Off), ikona módu a zbývající 

počet snímků se zobrazí na 2 vteřiny v těchto situacích: 

• Zapnutí fotoaparátu 

• Přepnutí z režimu Playback do režimu Record 

• Po pořízení snímku 

• Po zavření nabídky a návrat do režimu Preview  

 

 

  

Světlost LCD displeje 

Zde můžete zvolit světlost LCD displeje fotoaparátu.  

K dispozici jsou následující možností nastavení: 

• Auto – Automatická detekce okolních podmínek a upravení 

světlosti LCD – toto je implicitní nastavení fotoaparátu. 

• Bright – Nastavení na nejvyšší možnou světlost (pozor na 

vyšší spotřebu kapacity baterie) 

• Normal – Normální světlost LCD displeje. 

 

 

Formátování 

Funkce Format zformátuje současně použitou paměť (interní i 

paměťovou kartu) a vymaže všechny uložené snímky a data. 

Formátování zároveň vyčistí paměť od případných chybných 

souborů či dat. Formátování se doporučuje provést jednou za čas, 

když se setkáváte s chybami při používání fotoaparátu.  

Důležité: Nezapomeňte před formátováním stáhnout veškeré 

fotky a videa, protože formátováním přijdete o všechny soubory.  

  

Tovární nastavení  

Funkci Reset All můžete použít k resetování všech nastavení 

fotoaparátu – tj. návratu do továrního nastavení. Na následující 

funkce ale nemá Reset All vliv: Datum a čas; Jazyk; Custom WB. 
SSID & Password (heslo) jsou zresetovány. Kontrola / úprava je 

pak možná pouze prostřednictvím aplikace.  
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Playback - Prohlížení 
Na LCD displeji si můžete prohlížet fotografie a videa.  

Zobrazení v režimu Single Navigation  

V režimu Single Navigation jsou snímky a videa zobrazeny na LCD displeji jeden po druhém. Pro 

zobrazení fotografií / video klipů postupujte následovně.  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .  

2. Fotografie se zobrazí na LCD displeji. Ikony a další zobrazené informace jsou blíže popsány na 

str. 21 (Uspořádání ikon na displeji - režim Record).  

 Fotografie  Video  

  

3. Použijte tlačítko  k zobrazení předchozího snímku / videa nebo tlačítko  k zobrazení 

následujícího snímku / videa.  

4. K přehrání videa stiskněte tlačítko OK. Další informace viz kapitola „Přehrávání videí“ na str. 

64.  

Zobrazení série fotografií  

Po vyfotografování série fotografií pomocí režimů Continuous 

Shooting nebo Sports jsou fotografie uspořádány do skupin jako 

jeden snímek s označením „Unexpanded Series Photo“. Tato série 

snímků je označena ikonou .  

K zobrazení série snímků postupujte následovně.  

1. Stiskněte tlačítko OK k rozbalení vybrané série snímků. 

2. Použijte tlačítka  a  k zobrazení následujícího / předchozího snímku. 

3. Tlačítkem OK znovu sbalíte sérii snímků do jediné položky. 
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Zobrazení miniatur 

Tato funkce vám umožní zobrazit na LCD displeji fotoaparátu současně 9 nebo 36 miniatur. Můžete tak 

snadno a rychleji identifikovat snímek, který právě hledáte.  

Pro nastavení režimu zobrazení 9 nebo 36 miniatur postupujte 

takto:  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .  

2. Pokud se NEJEDNÁ o video, GIF, Time Lapse, Burst Photo 

nebo Voice Memo v režimu Single Navigation, můžete 

stisknutím tlačítka OK zobrazit možnosti přehrávání. 

3. Tlačítky   a  vybírejte z 5 dostupných možností:  

       Calendar, 6x6 Thumbnail, 3x3 Thumbnail, Single Navigation (implicitní) a Enlarge Image.  

4. Stisknutím tlačítka OK zvolte požadovanou možnost zobrazení.  

Použití rolovací lišty (posuvníku):  

Pokud se vlevo na monitoru objeví rolovací lišta, indikuje, že obrazovku je možné rolovat 

nahoru nebo dolů k zobrazení dalších stránek s miniaturami.   

Pomocí čtyřsměrného navigačního tlačítka zvolíte soubor s stisknutím tlačítka OK jej 

zobrazíte v režimu Single Navigation. 

  

  

 zobrazení 6 x 6 thumbnail   zobrazení 3 x 3 thumbnail 

Zobrazení kalendáře:  

Režim zobrazení Calendar je užitečný pro hledání snímků / videí 

dle určitého data.    

Pomocí čtyřsměrného tlačítka procházejte kalendář a stisknutím 

OK zvolíte požadovaný datum. Na displeji se objeví vždy první 

fotografie nebo video, které bylo v daný den pořízeno.   
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Ikony miniatur:  

Při zobrazení miniatur se u některých snímků mohou objevit ikony. Tyto ikony indikují typ souboru nebo 

nahrávky.  

Ikona  Položka Popis 

  
File Error  Indikuje chybu souboru. 

  
Video  Indikuje, že se jedná o video soubor. 

 

Přehrávání videí 

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .  

2. Použijte tlačítka  a  k procházení uloženými snímky a 

nahrávkami. Video poznáte podle ikony zobrazené na displeji.  

3. Stiskněte tlačítko OK pro zahájení přehrávání videa  

4. Během přehrávání můžete stisknutím a podržením tlačítek  
rychle převíjet video vpřed nebo zpět. Fotoaparát podporuje až 

čtyřnásobnou rychlost (4x) převíjení.    

5. Během přehrávání můžete stisknout tlačítko OK a upravit hlasitost.  

6. Stisknutím tlačítka  můžete přehrávání pozastavit. Stisknete-li tlačítko  znovu, 

přehrávání pokračuje. Když je video pozastavené, můžete pomocí tlačítek  posouvat 

obraz videa po snímcích (snímek za snímkem).   

7. Stiskněte tlačítko   k zastavení přehrávání. Na LCD displeji se zobrazí obrázek videa 

v režimu Single navigation.  

Poznámka: Informace o přehrávání budou kromě ikony  

zobrazeny i během pozastavení videa, při převíjení REW/FF nebo v režimu 

převíjení po snímcích. Když je video pozastaveno nebo během převíjení 

REW/FF nelze upravovat hlasitost videa.  
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Režim editace videa 

Při pozastavení video klipu stiskněte tlačítko Menu pro vstup do režimu editace videa (Movie Edit). 

V dolním levém rohu po straně obrazovky se objeví panel pro editaci (Edit Panel), zatímco dole bude 

zobrazena časová lišta (Time Bar) a délka videa (Movie Length).  

  

Set Start/End point:  

1. Použijte tlačítka  a  k výběru počátečního bodu (Start Point)  , kde chcete ustřihnutím 

vytvořit začátek videa a koncového bodu (End Point)  , kde chcete ustřihnutím vytvořit 

konec videa.   

2. Tlačítky   a  posouvejte značky vymezující počáteční a koncový bod videa  v intervalu po 

1/30 vteřiny. Délka videa musí být alespoň 2 vteřiny.  
  

 

3. Zvolte  k prohlédnutí editovaného videa nebo  k uložení videa do samostatného 

souboru. Původní video bude zachováno.  

4. Zvolte  a stiskněte OK k ukončení režimu editace videa (Movie Edit) a návratu do místa, 

kde bylo video původně pozastaveno (bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly nastaveny 

počáteční a koncový bod).  
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Přehrání hlasové poznámky  

Hlasové poznámky (Voice Memo) se nahrávají do samostatného zvukového souboru s příponou .wav a 

jsou připojeny k pořízenému snímku. Další podrobnosti a informace o způsobu nahrání hlasové 

poznámky viz strana 67.  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .  

2. Použijte tlačítka  a  k procházení uloženými snímky. 
Snímek s hlasovou poznámkou poznáte podle ikony 

v levém dolním rohu. Podívejte se na obrázek vpravo.  

3. Stiskněte tlačítko OK pro přehrání hlasové nahrávky.  

4. Během přehrávání můžete tlačítkem OK upravit hlasitost.   
Hlasitost nelze upravit při pozastavení hlasové poznámky.  

5. K pozastavení přehrávání použijte tlačítko . Jeho opětovným stisknutím přehrávání 
znovu spustíte. Při pozastavení jsou na displeji zobrazeny příslušné informace o 

přehrávání kromě ikony .  

6. Stisknutím tlačítka  přehrávání zastavíte. Na displeji bude snímek zobrazen v režimu 

Single Navigation Mode.  

 

Nabídka přehrávání  

Nabídka přehrávání (Playback Menu) umožňuje editovat snímky, nahrávat zvukové poznámky a 

upravovat všeobecné nastavení přehrávání.  

To go to Playback Menu:  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .  

2. Stiskněte tlačítko Menu pro spuštění nabídky 

Playback.  

3. Použijte tlačítka  a  k pohybu v nabídce.  

4. Tlačítkem  nebo OK zvolte nastavení, které chcete 

změnit.
 
 

5. Nastavení v podnabídce změňte čtyřsměrným navigačním tlačítkem.   

6. Stiskněte tlačítko OK pro uložení a aktivaci nového nastavení.  
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Automatické prohlížení - Slide Show  

Funkce automatického prohlížení (Slide Show) umožňuje 

prohlížet automaticky pořízené snímky po jednom (v pořadí 

jejich pořízení).   

  

Používání funkce Slide Show:  

1. V nabídce Playback zvolte Slide Show a stiskněte tlačítko OK. Objeví se nabídka Slide 

Show.  

2. Pomocí čtyřsměrného navigačního tlačítka nastavte požadovaný časový interval (Interval). 

Možná nastavení jsou 1 sec., 3 sec., 5 sec. nebo 10 sec.. Chcete-li, aby se automatické 

prohlížení opakovalo nebo naopak opakování nechcete zvolte Repeat (možná nastavení jsou 

Yes – ano nebo No – ne).  

3. Zvolte Start a stisknutím tlačítka OK spustíte automatické prohlížení. Případně zvolte 

Cancel k opuštění nabídky Slide Show.  

4. Během prohlížení v režimu Slide Show použijte tlačítko   k pozastavení / opětovnému 

spuštění prohlížení a tlačítko  k zastavení Slide Show.  

   

  

Ochrana  

Použijte funkci Protect k ochraně vašich snímků a videí před náhodným smazáním. Chráněné soubory 

jsou označeny ikonou  při zobrazení v režimu Playback.  

Pro ochranu souborů:  

1. V nabídce Playback zvolte Protect.  

2. Na LCD displeji se zobrazí podnabídka Protect.  

Dostupná nastavení:  

• Single. Zvolíte jeden soubor k ochraně / zrušení ochrany.  

• Multi. Zvolíte více souborů z miniatur k ochraně / zrušení 

ochrany.  

• Lock All. Aktivujete ochranu u všech souborů.  

• Unlock All. Zrušíte ochranu u všech souborů.  
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     Nastavení / zrušení ochrany jednoho souboru:    

1. V podnabídce Protect zvolte Single. Snímky se na LCD 

displeji zobrazí v režimu Single Navigation Mode.  

2. Použijte tlačítka   a  k procházení možností nastavení.  

3. Když se příslušný soubor objeví na LCD displeji, stiskněte 

tlačítko OK k jeho uzamčení. Opětovným stisknutím tlačítka 

OK soubor znovu odemknete (zrušíte ochranu).   

4. Chcete-li odejít z této nabídky (ukončit funkci ochrany / 

zrušení ochrany), zvolte Exit. Vrátíte se do nabídky Playback.  

  

      Nastavení / zrušení ochrany více souborů současně:    

1. V podnabídce Protect zvolte Multi. Snímky se na LCD displeji zobrazí v režimu 

miniatur (Thumbnail View).  

2. Použijte tlačítka   a  k procházení souborů.  

3. Když je požadovaný soubor zvýrazněn, použijte tlačítka  a 

 k označení / zrušení označení souboru k ochraně.  

4. Krok 3 opakujte, dokud neoznačíte k ochraně všechny 

požadované soubory.   

5. Stisknutím tlačítka Menu soubory uzamknete a vrátíte se  
do režimu Playback 

 

 

 

Ochrana všech souborů:  

1. V podnabídce Protect zvolte Lock all. Objeví se potvrzovací 

okno.  

2. Zvolte Yes.  

3. Stisknutím tlačítka OK aktivujete ochranu u všech souborů.  

  

Zrušení ochrany všech souborů:  

1. V podnabídce Protect zvolte Unlock all. Objeví se 

potvrzovací okno.  

2. Zvolte Yes.  

3. Stisknutím tlačítka OK zrušíte ochranu u všech souborů.  
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Hlasová poznámka  

Můžete nahrát až 30 vteřin dlouhý audio klip pro každou pořízenou fotografii. Tato hlasová poznámka 

(Voice Memo) se připojí k fotografii a bude nést stejný název jako fotografie, pouze přípona souboru 

bude jiná (.wav).  

Pro nahrání hlasové poznámky:  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .  

2. Použijte tlačítka  a  k procházení snímků a výběru toho, ke kterému chcete 

připojit hlasovou poznámku.  

3. Stiskněte tlačítko Menu pro spuštění nabídky Playback.  

4. Zvolte Voice Memo.  

5. Zvolte Start a stiskněte tlačítko OK pro zahájení nahrávání.  

6. Opětovným stisknutím tlačítka OK nahrávání zastavíte.  

                      

     

   Zbývající doba nahrávky  

Poznámka: Budete-li nahrávat hlasovou poznámku ke snímku, ke kterému je již hlasová poznámka 

připojena, původní (starší) hlasová poznámka bude nahrazena novou.  

 

Filtry  

Nástroj filtrů (Filter Effects) lze použít pouze pro fotografie pořízené s poměrem stran 4:3 (aspect ratio). 

Fotografie upravené tímto nástrojem se ukládají jako samostatné soubory.  

  

Pro aktivaci filtrů:  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .   

2. Použijte tlačítka  a  k procházení snímků a výběru toho, 

který chcete upravit.  

3. Stiskněte tlačítko Menu pro spuštění nabídky Playback.  

4. Zvolte Filter Effects. Objeví se podnabídka filtrů. 

5. Použijte tlačítka  a  k pohybu v nabídce a stisknutím tlačítka OK potvrďte vaši 

volbu. 
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Následující tabulka ukazuje možná nastavení.  

Položka Popis 

High Key  Upravení světlosti pro docílení světlejších tónů.  

Low Key  Upravení světlosti pro docílení tmavších tónů.  

Toy Cam  Ztmavení okrajů snímku a upravení tónů barev.  

Soft Focus  Vytvoření efektu svatozáře kolem objektu – efekt jemného zaostření.  

Vivid  Zdůraznění výrazných barev přidáním kontrastu a saturace barev.  

Miniature Effect  

Části obrázku budou rozmazané a scéna tak bude připomínat fotografii modelu 

/ miniatury. Doporučuje se používat u snímků pořízených z velkého úhlu.  

Fisheye Lens  Efekt simulovaného objektivu rybí oko.  

Cross Process  Zvýšení určitých tónů a kontrastu k dosažení unikátního stylu.  

Extreme Color  Zvýšení saturace barev a kontrastu.  

Painting  Efekt vodomalby.   

Astral  Efekt jiskry.  

B&W  Konverze snímku na černobílý.  

Sepia  Sépiové barvy.  

Color Emphasis  
Zachování vybraného barevného tónu, přičemž zbývající část fotografie se 

změní na černobílou.  

 

Oříznutí snímku  

Nástroj pro oříznutí snímku (Trim) vám umožní snímek ostřihnout. Tato funkce je k dispozici pouze pro 

snímky pořízené s poměrem stran 4:3 (aspect ratio), přičemž tento poměr zůstává zachován. Oříznutí 

nelze použít u snímků VGA.  

Pro oříznutí snímku:  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .   

2. Použijte tlačítka  a  k procházení snímků a výběru 

toho, který chcete oříznout.  

3. Stiskněte tlačítko Menu pro spuštění nabídky 
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Playback.  

4. Zvolte Trimming. Na displeji se objeví uspořádání funkce ořezání snímku.  

5. Pomocí tlačítka  přiblížíte snímek (zoom in) a pomocí tlačítka  snímek 
oddálíte (zoom out).  

6. Stisknutím tlačítka OK přejdete do režimu Move a pomocí čtyřsměrného 

navigačního tlačítka se můžete pohybovat ve snímku.  

     

č.  Popis 

1  Zvětšený obrázek 

2  Přepnutí do režimu Move 

3  Aktuální zvětšení (zoom) 

4  Oblast snímku 

5  Přiblížené umístění vyříznuté oblasti  

      

7. Stiskněte tlačítko Menu a objeví se nabídka pro potvrzení.  

8. Zvolte Yes k uložení změn do nového souboru nebo Cancel pro návrat do 

nabídky Playback bez uložení změn.  

 

Změna velikosti  

Funkce Resize vám umožní vytvořit menší kopii původního snímku. Menší kopie jsou ideální pro sdílení 

fotografií nebo posílání snímků e-mailem (všude tam, kde platí nějaké omezení velikosti souboru). Tato 

funkce je k dispozici pouze pro snímky pořízené s poměrem stran 4:3 (aspect ratio). Snímek 

s upravenou velikostí se uloží jako nový soubor, aby původní snímek zůstal zachován bez jakýchkoliv 

změn.    

Změna velikosti snímku:  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .  

2. Použijte tlačítka  a  k procházení snímků a výběru 

toho, který chcete upravit.  

3. Stiskněte tlačítko Menu pro spuštění nabídky Playback.  

4. Zvolte Resize. Objeví se podnabídka funkce Resize.  
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5. Vyberte velikost z následujících možností: 640 (640x480), 

320 (320x240) a 160(160x120).  

6. Po výběru velikosti se objeví dotaz na potvrzení změny.  

7. Stisknutím tlačítka OK uložíte / zrušíte změny.  

8. Upravený snímek se uloží jako nový soubor.  

  

Snímek při spuštění  

Můžete změnit snímek, který se objeví na LCD displeji fotoaparátu po jeho spuštění (Startup Image). 

Vybírat můžete ze všech snímků v paměti fotoaparátu.  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .  

2. Stiskněte tlačítko Menu pro spuštění nabídky Playback.  

3. Zvolte Startup Image a objeví se následující 

podnabídka.  

• System: Použijete implicitní snímek fotoaparátu.  

• My Photo: Použijte tlačítka   a  k procházení a výběr 
vašeho snímku. 

 
 

• Off: Vypnete snímek při spuštění.  

4. Stisknutím tlačítka OK aktivujete změny.  

Poznámka: Vybraný snímek po spuštění bude zobrazen i v případě, že zdrojový snímek z fotoaparátu 

vymažete.  

   

DPOF  

DPOF je zkratka pro Digital Print Order Format. Jedná se o funkci, která vám umožní vložit tiskové 

informace na vaši paměťovou kartu. Prostřednictvím nabídky DPOF ve fotoaparátu můžete zvolit 

snímky, které chcete tisknout a počet kopií. Poté stačí vložit paměťovou kartu do kompatibilní tiskárny. 

Jakmile tiskárna začne tisknout, načte si informace z paměťové karty a vytiskne jen zvolené snímky.  

To set DPOF:  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .  

2. Stiskněte tlačítko Menu pro spuštění nabídky Playback.  

3. Zvolte DPOF. Objeví se podnabídka. K dispozici jsou 

následující nastavení:  

• Select Images: Označení snímků na paměťové kartě.  

• Reset: Reset veškerého nastavení DPOF do původního (továrního) 

nastavení.  
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Výběr snímků pro tisk prostřednictvím DPOF:  

1. Zvolte Select Images z podnabídky DPOF.  

2. Pomocí tlačítek   a  vyhledejte snímky, které chcete 

tisknout prostřednictvím DPOF.   

3. Když je požadovaný snímek zvýrazněn, použijte tlačítka  

a  ke zvýšení / snížení kvality tisku.  

4. Po výběru všech snímků, které chcete tisknout, použijte 

tlačítko Menu ke spuštění podnabídky nastavení DPOF. Vybírat můžete z těchto 

možností:  

• Date: Zvolte YES chcete-li na snímku vytisknout datum.  

• Info: Zvolte YES chcete-li na snímku vytisknout údaje o 

expozici.  

• Done: Uložíte nastavení DPOF a vrátíte se do režimu 

Playback.  

Provedení resetu DPOF:  

1. V podnabídce DPOF zvolte Reset.  

2. Fotoaparát odstraní veškerá vámi provedená nastavení 

DPOF.  

  

Kopírování  

Tuto funkci použijte pro kopírování snímků z interní paměti do vložené paměťové karty nebo naopak.  

Pro kopírování snímků:  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .  

2. Stiskněte tlačítko Menu pro spuštění nabídky Playback.  

3. Zvolte Copy a vyberte místo, kam chcete snímky 

kopírovat:  

• Copy to Card: Kopírování snímků uložených v interní 

paměti fotoaparátu do vložené paměťové karty.    

• Copy to camera: Kopírování snímků uložených na paměťové kartě do interní 

paměti fotoaparátu.  

4. Po zvolení místa, kam kopírování proběhne, zvolte také snímky, které chcete 

kopírovat. Možnosti jsou následující:  

• Selected images: Zvolte konkrétní snímky, které chcete kopírovat. Postup je níže.  
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• All images. Zkopírujte všechny snímky.  

Postup kopírování vybraných snímků:  

1. V podnabídce Copy zvolte Selected images.  

2. Pomocí tlačítek   a  vyhledejte snímky, které  

chcete označit ke kopírování.  

3. Když je snímek zvýrazněn, použijte tlačítka  a  

k označení / zrušení označení snímku ke kopírování. 

4. Stiskněte tlačítko Menu a zvolte Yes pro zahájení 

kopírování.  

Postup kopírování všech snímků:  

1. V podnabídce Copy zvolte All images.  

2. Zvolte Yes pro zahájení kopírování.  

  

Poznámka: Funkce Copy není k dispozici v případě, že ve fotoaparátu není vložena paměťová 

karta. Počet snímků, které můžete kopírovat z karty do interní paměti je omezen dostupnou 

kapacitou této interní paměti.  

 

Sloučení videí 

Funkci Movie Paste můžete použít pro sloučení dvou videí do jednoho. Videa, které chcete sloučit, musí 

mít stejné rozlišení (velikost videa) a také frekvenci (fps).   

To combine two videos:  

1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback .  

2. Použijte tlačítka  a  k vyhledání prvního videa.  

3. Stiskněte tlačítko Menu pro spuštění nabídky Playback.  

4. Vyberte Movie Paste. Na displeji se objeví videa se 

stejným rozlišením, jaké má první zvolené video. 

5. Použijte tlačítka   a  k vyhledání a tlačítka  a  

k označení / zrušení označení druhého videa.  

6. Stiskněte tlačítko Menu a zvolte Yes pro sloučení prvního 

a druhého videa (druhé video je vloženo na konec prvního 

videa).   

Poznámka: Celková délka sloučeného videa nesmí být delší než 

30 minut. Po sloučení již nebude druhé video existovat jako 

samostatný soubor.  
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Face Beauty  

Tuto funkci použijte pro zjemnění a vyhlazení pokožky na fotografiích. Vylepšit je možné 

pouze pokožku, která je automaticky detekována fotoaparátem. Tuto funkci lze navíc použít 

pouze u fotografií.  

Fotografie, které vylepšíte funkcí Face Beauty budou uloženy jako nový soubor (navíc 

k původnímu souboru).  

K dispozici jsou tato nastavení: Off, Low, Normal a High. Nastavení Low (nízké), Normal 

(normální) a High (vysoké) určují míru vylepšení aplikované u snímku.  

       

 

Použití funkce Wi-Fi 
Funkce Wi-Fi vám umožní bezdrátově stahovat fotografie a videa uložená ve fotoaparátu do chytrého 

telefonu nebo tabletu s operačním systémem Google Android nebo Apple iOS. Navíc získáte možnost 

ovládat fotoaparát dálkově a automaticky stahovat fotografie / videa po jejich pořízení do chytrého 

zařízení.  

Před použitím funkce Wi-Fi je nezbytné stáhnout a nainstalovat aplikaci "Link123 Plus"  do vašeho 

chytrého zařízení. Aplikace je bezplatná a najdete ji v Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS).  

Postupujte dle kroků níže k vytvoření bezdrátového spojení mezi fotoaparátem a vaším zařízením.  
NEMAČKEJTE tlačítko Wi-Fi na fotoaparátu. Účel tlačítka Wi-Fi je vysvětlen na straně 76.  

Vytvoření bezdrátového spojení:  

1. Zapněte fotoaparát.  

2. Spusťte na vašem chytrém zařízení aplikaci Link123 Plus.   

3. Na vašem chytrém zařízení zvolte “Wake up” k zobrazení všech fotoaparátů v dosahu. 

V seznamu uvidíte fotoaparát s označením “abcam” a 7 číslicemi (výrobní číslo fotoaparátu).  

4. Zvolte váš fotoaparát v seznamu [podle příslušného výrobního čísla]  

5. Po probuzení fotoaparátu se objeví hlášení “Waiting for the mobile phone connection.”   

6. Přejděte do nabídky „WiFi Settings“ ve vašem chytrém zařízení a zvolte váš fotoaparát ze 

seznamu dostupných hot spotů. Váš fotoaparát bude znovu zobrazen pod označením „abcam“ 

(SSID) a dále 7 číslicemi dle jeho výrobního čísla.  

7. Vyplňte implicitní heslo "12345678".  Později lze heslo i označení fotoaparátu (SSID) změnit.  

8. Zavřete nabídku WiFi Settings a spusťte znovu aplikaci Link 123 Plus.  
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9. Na vašem chytrém zařízení zvolte OK.    

Poznámka: Pokud bylo bezdrátové spojení úspěšně navázáno, uvidíte na vašem chytrém zařízení živý 

obraz z vašeho fotoaparátu. Pokud spojení nebylo navázáno, restartujte fotoaparát a opakujte postup 

výše od kroku 1.  

  

Použití aplikace Link 123 Plus App  
Následující informace popisují funkce a používání aplikace Link 123 Plus.    

  

Vzdálený přístup  

Po navázání Wi-Fi spojení a spuštění aplikace Link 123 Plus bude aplikace v režimu Remote a displej 

bude vypadat následovně:  

 

 

   

  

  

  

  

App Menu   

Current  
setting   

Settings  
menu   

Live  
streaming  
view from  
camera   

Photo  
mode   

Playback   

Video  
mode   



75 

 

 

Položka  Popis 

Settings menu  
Nabídka nastavení – Možnost vzdáleného upravení nastavení fotoaparátu. Pro 

upravení názvu (SSID) a hesla fotoaparátu vstupte do Network settings.  

App menu  
Nabídka čtyř provozních režimů aplikace: Remote, Albums, Geotagging a 

Camera. Popis viz „Hlavní nabídka v aplikaci“ pod touto tabulkou.  

Current Settings  Zobrazení aktuálního nastavení fotoaparátu.  

Live view  Živý přenos obrazu z fotoaparátu.  

Playback  Přístup ke snímkům / videím uloženým ve fotoaparátu nebo vašem zařízení.  

Photo mode  Poklepejte pro pořízení snímku na dálku.  

Video mode  Poklepejte pro nahrání videa na dálku.  

 

Hlavní nabídka v aplikaci   

Poklepáním na ikonu nabídky aplikace otevřete následující nabídku se čtyřmi provozními režimy:  

  
 

Položka  Popis 

Remote  
Umožní vám použít vaše chytré zařízení pro ovládání fotoaparátu na dálku. Můžete 

například fotografovat, nahrávat videa nebo měnit nastavení fotoaparátu.  

Album  
Zobrazení a stahování snímků / videí uložených ve fotoaparátu do vašeho chytrého 

zařízení.    

Geotagging  
Tuto funkci použijte k zaznamenání a nahrání GPS dat z vašeho chytrého zařízení do 

fotoaparátu. Viz „Geotagging" pod touto tabulkou pro více informací.  
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Camera  

Pomocí této funkce můžete po připojení k vašemu chytrému zařízení použít všechny 

funkce fotoaparátu. Stiskněte tlačítko Wi-Fi na fotoaparátu pro automatické stažení 

pořízených snímků do vašeho chytrého zařízení. Další informace viz režim „Camera“ 

níže.   

 

Geotagging   

Funkce aplikace označená jako „Geotagging“ je užitečná pro zjištění přesné lokace, kde byl snímek 

pořízen. Tato funkce je k dispozici pouze pro snímky pořízené na souši a nebude fungovat pod vodou.   

  

Aplikace Link123 Plus zaznamená GPS souřadnice z vašeho chytrého zařízení a nahraje údaje do vašeho 

fotoaparátu. Po nahrání fotoaparát automaticky připojí GPS údaje k příslušnému snímku (porovná tzv. 

GeoTag s údaji o datumu / času snímku uloženého ve fotoaparátu).  

  

  
 

č.  Položka Popis 

1  Return key  Návrat zpět - Poklepáním se vrátíte do hlavní nabídky aplikace.  

2  
RECORD & 

STOP key  
Poklepáním zahájíte nebo zastavíte záznam údajů GPS.  

3  Delete key  Poklepáním na toto tlačítko smažete údaje GPS.  
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4  Upload key  

Poklepáním na toto tlačítko zahájíte nahrání údajů GPS do fotoaparátu. 

Ikona nebude aktivní, pokud právě probíhá záznam údajů GPS nebo 

nejsou žádná GPS údaje k dispozici.  

 

Záznam údajů GPS pomocí aplikace  

1. Poklepejte na tlačítko REC   pro zahájení záznamu GPS údajů. Během záznamu se tlačítko REC 

změní na tlačítko STOP .   

2. Každou minutu se zaznamená jeden GeoTag. Tyto GeoTagy můžete nahrávat jak dlouho chcete.    

3. Při nahrávání je možné pořizovat snímky pomocí režimů Remote nebo Camera (v aplikaci).  

4. Poklepáním na tlačítko STOP ( ) zastavíte záznam GeoTagu. Aplikace přestane GeoTagy 
zaznamenávat také v případě, že ji zavřete, vypnete GPS na chytrém zařízení nebo vypnete 

samotné chytré zařízení.  

  

Poznámka: Počet tagů v daném dni bude zobrazen pod klávesou REC/STOP a celkový počet tagů bude 

také zobrazen na displeji.    

  

Nahrání údajů GPS z aplikace do fotoaparátu  

1. Po zaznamenání GeoTagů poklepejte na „Upload to Camera” a nahrajte všechny tagy s GPS údaji 

do vašeho fotoaparátu.  

2. Po dokončení nahrávání fotoaparát porovná tagy s fotografiemi uloženými v paměti a přiřadí tagy 

k příslušným snímkům na základě údaje o datumu / času. Následující tabulka ukazuje způsob 

přiřazování GeoTagů k fotografiím.  

  

Time the photo was taken = čas pořízení snímku / Time the GeoTag was recorded = čas zaznamenání 

GPS údajů (GeoTagu) 
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Jakmile jsou GeoTagy integrovány do snímků, můžete použít libovolný software pro geotagging 

k zobrazení místa, kde byl snímek pořízen. Použijte například bezplatný software na www.geoimgr.com 

– ten umožní nahrát snímky a zobrazit místa jejich pořízení.     

  

Poznámka: Bezdrátové spojení mezi aplikací a fotoaparátem se přeruší během doby, kdy fotoaparát 

bude porovnávat GeoTagy s fotografiemi uloženými v jeho paměti. GeoTagy se ukládají ve formátu 

GPX, který zahrnuje zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku, nadmořskou výšku a čas. Aplikace zvládne 

zaznamenat až 30 kalendářních dnů GeoTagů. Po 30 kalendářních dnech jsou zaznamenané GeoTagy 

postupně přepisovány – nejstarší jsou vždy přepsány nejnovějšími.  

 

Režim Camera   

Režim Camera vám umožní ovládat váš fotoaparát manuálně po dobu bezdrátového připojení k vašemu 

chytrému zařízení. V režimu Camera můžete také použít funkce Auto Send a Quick Send (stisknutím 
tlačítka Wi-Fi na fotoaparátu) k automatickému stáhnutí snímků do vašeho chytrého zařízení. Pro vstup 

do režimu Camera poklepejte na ikonu Camera v hlavní nabídce aplikace.    

  

  

  

Jak použít funkci Auto Send:  

1) Aktivujte bezdrátové spojení mezi vaším chytrým zařízením a fotoaparátem.    

2) V hlavní nabídce aplikace zvolte režim Camera.  

3) Stiskněte na fotoaparátu tlačítko bezdrátové komunikace  pro zobrazení nabídky 

Auto Send. 

  

         

http://www.geoimgr.com/
http://www.geoimgr.com/
http://www.geoimgr.com/
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4) Pomocí tlačítka  zvolte On (zapnout) a stiskněte tlačítko OK k potvrzení.  

5) Nyní bude každý pořízený snímek automaticky odeslán do vašeho chytrého zařízení. Tato 

funkce není k dispozici pro nahrávání videa (včetně PIV), pro nahrávky Time Lapse, 

Continuous Shooting nebo snímky ve formátu GIF.   

6) Pro ukončení funkce Auto Send stiskněte tlačítko bezdrátové komunikace na fotoaparátu 

a z nabídky zvolte OFF (vypnout).  

  

Jak použít funkci Quick Send:  

1) Aktivujte bezdrátové spojení mezi vaším chytrým zařízením a fotoaparátem.    

2) V hlavní nabídce aplikace zvolte režim Camera.  

3) Stiskněte na fotoaparátu tlačítko Playback  pro vstup do režimu Playback.   

4) Procházejte snímky v režimu Single View a najděte snímek, který chcete odeslat pomocí 

funkce Quick Send.  

5) Stiskněte tlačítko bezdrátové komunikace  na fotoaparátu pro zobrazení ikony Quick 

Send v dolním levém rohu displeje.  

  

6) Stiskněte tlačítko OK a snímky budou automaticky odeslány do vašeho chytrého zařízení.   

7) Opakujte kroky 4 až 6 pro každý obrázek nebo video, které chcete odeslat pomocí 

funkce Quick Send do vašeho chytrého zařízení.  

  

Poznámky:   

• Funkce Quick Send není k dispozici pro video klipy větší než 1024 MB, soubory GIF a hlasové 
poznámky (Voice Memo).  

• Pokud během přenosu souborů pomocí funkcí Auto Send nebo Quick Send opustíte režim 

Camera Mode a vstoupíte do režimu Remote nebo Album, objeví se následující hlášení . Klepněte na 

No pro návrat do režimu Camera nebo na Yes pro zastavení přenosu souborů.  
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• Jste-li v režimu Camera, mohou se zaznamenávat GeoTagy (údaje GPS).  

   

  

Režim Album    

V režimu Album můžete zobrazovat fotografie / videa uložené ve fotoaparátu a stahovat je do vašeho 
chytrého zařízení. Stažené soubory mohou být uloženy do vašeho fotoaparátu pomocí funkce „Share“. 

Soubory lze také sdílet e-mailem nebo nahrány na sociální média prostřednictvím aplikací 

nainstalovaných ve vašem chytrém zařízení.    

          

                             Obrazovka Camera Gallery           Obrazovka Phone Gallery 
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   č.  Položka Popis 

1  Return key  Poklepejte na toto tlačítko pro návrat do režimu Remote.  

2  File location  
Poklepejte na toto tlačítko a zvolte buď Camera Gallery (soubory uložené 

ve fotoaparátu) nebo Phone Gallery (soubory uložené v chytrém zařízení).  

3  Download key  
Tlačítko pro výběr a stažení fotografií / videí z fotoaparátu do chytrého 

zařízení.    

4  Delete key  
Tlačítko pro smazání fotografií / videí z fotoaparátu (camera gallery) nebo 

chytrého zařízení (phone gallery).  

5  Share Key  

Tlačítko pro sdílení vybraných souborů prostřednictvím e-mailu, textu nebo 

jejich nahrání na sociální média prostřednictvím aplikací nainstalovaných ve 

vašem chytrém zařízení.  

 

Poznámka: V režimu Playback v aplikaci můžete v galeriích (Phone nebo Camera Gallery) zobrazit 

pouze miniatury. Plná velikost není možná, s výjimkou videí. Videa můžete přehrávat pouze v Phone 

Gallery, nikoliv v Camera Gallery. Pro přehrání videa v Phone Gallery na něj poklepejte. Soubory RAW a 

GIF není možné stahovat bezdrátově. Soubory Panorama mohou být staženy do Phone Gallery, ale 

nelze je uložit do vašeho chytrého zařízení. Před sdílením souborů je třeba nejprve odpojit fotoaparát od 

chytrého zařízení. Fotografie a videa není možné sdílet současně – vybírejte a sdílejte je odděleně. 

Nezapomeňte, že každá aplikace pro sociální média má jiné omezení co se počtu / velikosti sdílených 

souborů týče.  
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Připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně  
Postupujte dle následujících kroků pro stahování snímků a videí z fotoaparátu do vašeho počítače 

(Windows nebo Apple).  

1. Jeden konec USB kabelu zapojte do USB portu ve vašem počítači a druhý konec do USB 

konektoru ve fotoaparátu.  

  

2. Stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí fotoaparátu alespoň jednu vteřinu. Fotoaparát se 

zapne  

3. Na LCD displeji fotoaparátu se objeví „Connecting…”. Toto hlášení bude na displeji 

po celou dobu, kdy počítač automaticky vyhledává připojení k fotoaparátu. Jakmile 

dojde k navázání spojení, displej fotoaparátu zhasne.   

4. U počítačů s operačním systémem Windows se objeví podobné okno informující o 

zjištění zařízení:  

  
5. Dvakrát klikněte na „Browse files” (Prohledat soubory) a váš počítač otevře okno 

průzkumníku souborů pro vyhledání souborů.  
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6. Poklepejte na jednotku „Digital Camera“.  

  

7. Soubory fotografií a videí jsou ve složce DCIM. Složka DCIM obsahuje podsložku 

označenou „100DICAM“. Fotoaparát automaticky vytvoří novou podsložku označenou 

„101DICAM“ v případě, že počet souborů v první podsložce dosáhne 9999.     

8. U počítačů Apple spusťte aplikaci Photos pro zobrazení a import snímků:  
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Jak tisknout fotografie pomocí tiskárny kompatibilní s funkcí PictBridge  

Postupujte dle následujících kroků k připojení fotoaparátu k tiskárně kompatibilní s funkcí PictBridge a 

vytisknutí fotografií.  

1. Zapněte vaši tiskárnu.   

2. Připojte jeden konec USB kabelu do USB portu 

tiskárny a druhý konec do USB konektoru ve 

fotoaparátu.  

3. Po navázání spojení mezi tiskárnou a fotoaparátem 

se na displeji objeví nabídka Print Mode. Detaily 

ohledně nastavení viz níže.  

4. Proveďte potřebná nastavení a vytiskněte 

fotografie.   

Detaily viz kapitola „Nastavení v režimu Print Mode“ na následující straně.  

 

Nastavení režimu Print Mode  
Nabídka režimu Print Mode se objeví po vytvoření spojení mezi tiskárnou a vaším fotoaparátem.   

V režimu tisku jsou k dispozici 3 základní nastavení:  

• Print Select. Vyberete snímek, který chcete vytisknout.  

• Print All. Vytisknete všechny snímky.  

• Print DPOF. Vytisknete všechny snímky, u kterých se 

použila funkce DPOF. Další informace k DPOF viz výše 

v této příručce.  

  

Nastavení Print Select  

1. Pomocí tlačítek   a  vyhledejte a zvolte snímek k tisku.   

2. Zvolte počet kopií. Pomocí tlačítek  a  upravte počet 

kopií.  

3. Stisknutím tlačítka Menu vstoupíte do nastavení tiskárny.  

  

Nastavení Print All a Print DPOF  

Opakujte kroky 1 a 2 – poté vstupte do nastavení tiskárny.  
 
 

Printer Settings - Nastavení tiskárny  

1. Pomocí tlačítek  a  zvolte možnosti tisku.  
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2. Pomocí tlačítek   a  upravte velikost papíru, kvalitu, datum a informace. Možná 

nastavení jsou:  

• Paper size: Default/A4/4"x6"  

• Quality: Default/Fine/Normal  

• Capture Date: Yes/No (ano / ne) 

• Capture Info: Yes/No (ano / ne) 

3. Zvolte Print pro zahájení tisku nebo    

           Cancel pro návrat do režimu Print Mode.  

Zahájení tisku  

• Na displeji se objeví „Now printing...“.  

• Stisknutím tlačítka Menu můžete tisk kdykoliv zastavit.  
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Pokyny pro pouzdro 
Důležité: Přečtěte si prosím tyto pokyny před prvním použitím fotoaparátu v pouzdře pod vodou.   

Pohled zpředu 

 

1 – Spoušť 

2 – Spuštění / zastavení videa 

3 – Hlavní vypínač 

4 – Adaptér pro připevnění blesku  

5 – Blesk se zabudovaným   

   difuzérem 

6 – Adaptér pro připevnění např. 

      např. širokoúhlého objektivu 

7 – Uzavírací systém  

8 – Připevnění řemínku  

 

Pohled zezadu 

 

 

9 – Nastavení režimu  

10 – Tlačítko pro prohlížení 

11 – Tlačítko zaostření / nahoru  

12 – Tlačítko blesku / dolů 

13 – Tlačítko menu / zpět 

14 – Tlačítko OK  

15 – Připevnění stativu (1/4-20) 

16 – LCD displej 

 

 

Pohled zevnitř 

 

 

 

17 – Prostor pro kapsli 

s pohlcovačem vlhkosti (SL911) 

18 – Kontaktní plocha pro O-

kroužek. Přilne k O-kroužku po 

uzavření dvířek vodotěsného 

pouzdra 

19 – Silikonový O-kroužek (SL74017) 

– usazený v drážce 
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Důležité informace k péči a údržbě   

Každé pouzdro SeaLife se testuje a kontroluje z hlediska kvality, včetně zkoušky vodotěsnosti v tlakové 

komoře v hloubce 60 m. Vaší zodpovědností je řádně o pouzdro dbát a pečovat, především pak o 

kontaktní plochy O-kroužku. Dodržujte prosím veškeré pokyny týkající se péče o O-kroužek a drážku O-

kroužku. V případě nedostatečné péče a následného zatopení pouzdra je záruka neplatná.   

  

• Pouzdro je testováno až do hloubky 60 m. Překročením této hloubky může dojít k zatopení pouzdra a 

poškození pouzdra nebo fotoaparátu uvnitř pouzdra.  

• Pro čištění pouzdra nepoužívejte žádné domácí čisticí prostředky, mýdlo, rozpouštědla nebo 

chemikálie. Chemikálie mohou negativně reagovat s plasty.  

• Každý rok vyměňte O-kroužek pro dokonalé utěsnění. Používejte vždy pouze originální O -kroužek 

určený pro DC2000 (obj. číslo SL74017). Náhradní O-kroužky seženete u svého prodejce SeaLife 

nebo je můžete objednat online na adrese www.sealifepartsdirect.com (pouze USA).  

• Nevystavujte fotoaparát ani pouzdro delší dobu přímému slunečnímu záření. Uchovávejte fotoaparát i 

pouzdro ve stínu, např. pod ručníkem, abyste předešli přehřívání.   

• Nedemontujte ani se nesnažte opravovat fotoaparát či pouzdro, neboť by to vedlo ke zrušení 

platnosti záruky. V případě nutných oprav nebo servisu se obracejte na místního autorizovaného 

prodejce SeaLife nebo servisní centrum SeaLife ve vaší zemi.    
• Fotoaparát v kombinaci s pouzdrem tvoří pozitivní vztlak 14 g. Používáte-li fotoaparát a pouzdro 

blízko vody nebo pod vodou, připevněte jej pomocí řemínku (součást balení) k vašemu 

kompenzátoru vztlaku.  

• Fotoaparát a pouzdro ukládejte až po pečlivém vyčištění a úplném vyschnutí.  

• Nenechte vlhkost nebo nečistoty dostat se do pouzdra při jeho otevírání. To může způsobit pozdější 

zamlžování objektivu pod vodou.  

• Neotvírejte pouzdro ve vlhkém nebo písčitém prostředí. Je-li to možné, vkládejte vždy fotoaparát do 

pouzdra v suchém prostředí a ideálně v klimatizované místnosti. Pomůže to zamezit tvorbě vlhkosti 

uvnitř uzavřeného pouzdra – to následně může způsobovat zamlžování objektivu pod vodou.  

• Snažte se chránit fotoaparát i pouzdro před opalovacími krémy a oleji – kontakt s nimi může způsobit 

odbarvení zasažených míst na povrchu. Pokud ke kontaktu dojde, ihned olej nebo krém otřete 

navlhčeným ubrouskem.  

• Uchovávejte pouzdro při pokojové teplotě na čistém a suchém místě.  

• Nevystavujte fotoaparát ani pouzdro delší dobu přímému slunečnímu záření.  

• Nevystavujte pouzdro extrémním teplotám, např. v zavazadlovém prostoru vašeho vozu apod.  

• Ukládáte-li pouzdro na dobu delší než 3 měsíce, nechte uzavírací mechanismus otevřený.  
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Připevnění řemínku k pouzdru DC2000  

Řemínek k pouzdru je součástí fotoaparátu DC2000 a připevní se k pouzdru dle obrázků níže. Poznámka: 

Karabinka slouží pro připevnění fotoaparátu k D-kroužku na vašem kompenzátoru vztlaku.  

 

 

 

 
Protáhněte konec s očkem otvorem v pouzdře. 

 

 

     Protáhněte řemínek očkem a pevně utáhněte.  

 

 
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepřipojujte karabinku přímo k fotoaparátu – došlo by k jejímu poškození. 

 

 

Příprava fotoaparátu a pouzdra k použití pod vodou  

Před vaším ponorem postupujte podle následujících kroků pro přípravu vašeho fotoaparátu i pouzdra k 

použití pod vodou.  

  

Příprava fotoaparátu 

1) Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a nabijte si baterii.  
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2) Očistěte pryžové těsnění (A) uvnitř dvířek komory baterie jemně navlhčeným bavlněným 

hadříkem. Nechte těsnění uschnout na vzduchu (stačí několik minut) a poté vodotěsná dvířka 

fotoaparátu uzavřete.  

  

3) Vyčistěte objektiv fotoaparátu jemným bavlněným hadříkem.   

4) Odstraňte z fotoaparátu řemínek. Ten by mohl způsobit netěsnost pouzdra (např. pokud by 

došlo k jeho skřípnutí do dvířek pouzdra).  

5) Nastavte tlačítko pro volbu režimu do polohy režimu Underwater (pod vodou) .    

6) Stiskněte tlačítko Menu a zvolte příslušný režim scény pod vodou. Informace o režimech 

scény pod vodou najdete na str. 43 v této příručce.  

   

Příprava pouzdra  

Důležité: Je-li to možné, vkládejte vždy fotoaparát do pouzdra v suchém prostředí a ideálně 

v klimatizované místnosti. Pomůže to zamezit tvorbě vlhkosti uvnitř uzavřeného pouzdra – to následně 

může způsobovat zamlžování objektivu pod vodou. Vlhkost v pouzdře účinně pohltí kapsle 

s pohlcovačem vlhkosti, ale to samozřejmě chvilku trvá (v závislosti na vlhkosti prostředí) – snažte se 
tedy především předcházet všem situacím, kdy se vlhkost do pouzdra dostane.  

  

1) Otevřete dvířka pouzdra uvolněním uzavíracího systému. Postupujte dle obrázku níže. 
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2) Zkontrolujte O-kroužek a kontaktní plochy – nesmí být poškozeny či jakkoliv deformovány. 

V případě zjištění jakéhokoliv poškození vyměňte O-kroužek nebo odneste pouzdro do servisu. 

V žádném případě pouzdro nepoužívejte, zjistíte-li u pouzdra nebo O-kroužku závadu.  

Výměna O-kroužku viz postup dále v této kapitole.  

3) Vyčistěte O-kroužek a kontaktní plochy bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna. Odstraňte 

veškeré zbytky písku, vlasů či jiných nečistot. Nelubrikujte O-kroužek ani jej neprotahujte.    

4) Ujistěte se, že průzor objektivu je čistý. Pokud není, otřete ho bavlněným hadříkem. K odstranění 

odolných skvrn použijte čistič objektivů / čoček nebo vlhký hadřík.   

5) Do prostoru nad průzorem displeje (viz obrázek níže) vložte kapsli s pohlcovačem vlhkosti. Nejprve 

vložte jednu stranu kapsle a poté zacvakněte druhou.   

            
6) Tlačítko pro volbu režimu ve fotoaparátu i na pouzdře nastavte do stejného režimu, aby byl 

fotoaparát i pouzdro synchronní. Poznámka: nebude-li po uzavření nastaven stejný režim, žádný 

velký problém nenastal, neboť režim fotoaparátu uvnitř pouzdra snadno zkontrolujete na displeji 

fotoaparátu.  

7) Vložte fotoaparát do pouzdra (nezapomeňte odstranit řemínek).   

8) Ujistěte se, že nic nebrání v těsném uzavření pouzdra. Uzavřete zajišťovací mechanismus pouzdra.  

9) Pořiďte zkušební snímek pro kontrolu, zda tlačítko spoušti na pouzdře aktivuje spoušť fotoaparátu. 

Otočte také tlačítkem pro nastavení režimu pro kontrolu, zda jsou fotoaparát s pouzdrem 

synchronní (tj. stejný režim, který vidíte na tlačítku na pouzdře je také nastaven u fotoaparátu 

uvnitř pouzdra).  
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Před vstupem do vody  

Ve většině resortů najdete nádobu s čistou vodou přímo pro potápěčské fotoaparáty. Tu můžete použít 

k provedení rychlého testu vodotěsnosti pouzdra před samotným vstupem do vody.  

1) Podržte pouzdro pod vodou na asi 15 vteřin s průzorem objektivu směřujícím nahoru. Vytáhněte 

pouzdro z vody – stále držte objektiv nahoru. Zkontrolujte nyní průzor pro displej, zda na něm 

nejsou známky vody či kapky.  

2) Pokud je vše v pořádku, podržte fotoaparát pod vodou asi 2 minuty a zkontrolujte případnou 
přítomnost kapek vody.  

Poznámka: Zjistíte-li únik, opatrně vysušte a otevřete pouzdro a zkontrolujte těsnící O -kroužek – viz 

pokyny v této příručce.  

  

Vstup do vody / opuštění vody 

Důležité: Hlavní prioritou vždy zůstává dodržování bezpečnostních pravidel při potápění.   

1) Neskákejte do vody s fotoaparátem v ruce. Vstupte do vody bez něj a požádejte jinou osobu, aby 

vám fotoaparát poté podala.  

2) Totéž platí při opouštění vody – nejprve fotoaparát někomu předejte a teprve poté vylézejte z vody 

ven.  

3) Okamžitě dejte uzavřené pouzdro do nádoby s čistou vodou, aby kapky mořské vody na pouzdře 

nezaschnuly. To by mohlo vést k tvorbě skvrn a/nebo krystalů soli.   

  

Po použití pouzdra pod vodou   

• Po použití ponořte a nechte pouzdro odmočit v čisté vodě alespoň 20 minut.  

• Opakovaně stiskněte tlačítka na pouzdru k uvolnění zbytků soli, písku nebo jiných nečistot.  

• Osušte pouzdro jemným hadříkem. Před jeho otevřením musí být pouzdro zcela suché. Totéž platí, 

chcete-li vyměnit paměťovou kartu nebo baterii.  

• Pouzdro a fotoaparát uložte až po důkladném očištění a vysušení.  

• Budete-li pouzdro ukládat na dobu delší než 3 měsíce, nechte uzavírací mechanismus otevřený.  

  

Instalace adaptéru optického kabelu Flash Link  

DC2000 zahrnuje také adaptér Flash Link pro propojení pouzdra s jedním nebo dvěma externími blesky 

pomocí optického kabelu (blesky i kabel jsou volitelným příslušenstvím). Optický kabel je součástí balení 

blesku Sea Dragon Digital Flash. Nepoužíváte-li tento externí blesk, adaptér Flash Link není nutný. Více 

informací o tomto příslušenství vám ochotně poskytne váš autorizovaný prodejce SeaLife nebo navštivte 

web www.sealife-cameras.com.  

http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
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Jak adaptér Flash Link připevnit k pouzdru s fotoaparárem  

1) Rovný konec optického kabelu (A) protáhněte jedním z otvorů v adaptéru Flash Link (B).   

  
 Vytáhněte asi 5 cm optického kabelu za úroveň otvoru a konec kabelu vsuňte do otvoru (viz obrázek 

níže). Zatlačte na kabel v otvoru, dokud se nezastaví.  

  
2) Opatrně zatáhněte za kabel zpětným směrem tak, aby se vzniklý ohyb kabelu zmenšil – viz obrázek 

níže. Během tohoto postupu může dojít k mírnému oděru svrchní vrstvy izolace kabelu – není to 

závadou.    
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3) Připevněte adaptér Flash Link na horní stranu difuzéru (A). Poté zatlačte spodní část adaptéru (B) 

dolů, dokud nezacvakne do difuzéru.  

  
Poznámka: Obrázek výše ukazuje pouze boční stranu adaptéru bez optického kabelu (pro snadnější 

pochopení).  

  

Jak vyměnit O-kroužek v pouzdře 

Výměňte O-kroužek nebo odneste pouzdro do servisu v případě, že došlo k poškození O-kroužku nebo 

kontaktních ploch O-kroužku. Každý rok vyměňte O-kroužek pro dokonalé utěsnění. Používejte vždy 

pouze originální O-kroužek určený pro DC2000 (obj. číslo SL74017). Náhradní O-kroužky seženete u 

svého prodejce SeaLife nebo je můžete objednat online na adrese www.sealifepartsdirect.com (pouze 

USA).  

  

Vyjmutí O-kroužku  

Důležité: K vyjmutí O-kroužku nepoužívejte žádné ostré předměty nebo nástroje – mohli byste tak 

poškodit silikonový materiál O-kroužku a ohrozit vodotěsnost pouzdra.  

  

1) Tlačte na O-kroužek v drážce, dokud se mírně nenadzdvihne. K vyjmutí O-kroužku 

nepoužívejte žádné ostré předměty nebo nástroje – mohli byste tak poškodit silikonový 

materiál O-kroužku a ohrozit vodotěsnost pouzdra.  
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2) Opatrně vytáhněte O-kroužek z jeho drážky.  

  

  

Instalace O-kroužku  

Důležité: Před instalací O-kroužku se ujistěte, že O-kroužek i drážka O-kroužku jsou zcela čisté a 

nepoškozené. Pro očištění použijte navlhčený bavlněný hadřík, který nezanechá na povrchu O-kroužku 

nebo v drážce žádná vlákna. Ideální je čisticí hadřík používaný k čištění brýlí.  

  

1) Přiložte O-kroužek k drážce a ujistěte se, že není jakkoliv překroucený. Zaoblenější části O-kroužku 

situujte na stranu pouzdra s pantem – viz obrázek níže.  
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2) Jemně vtlačte O-kroužek do drážky. O-kroužek musí být v drážce uložen rovnoměrně bez 

překroucení či zdeformování.  

3) Uzavřete dvířka pouzdra. Ta musí dosednout pevně na O-kroužek. Znovu dvířka otevřete a 

zkontrolujte O-kroužek, zda zůstal v drážce a není zdeformovaný či překroucený. Mezi dvířka 

pouzdra a O-kroužek se nesmí při uzavírání dostat žádné překážky (řemínek apod.).    
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Jak snadno pořídit skvělé snímky pod vodou  

Fotografování pod vodou se od fotografování na souši zásadně liší. Zde jsou ty nejdůležitější rady a 

doporučení pro pořízení těch nejlepších snímků pod vodou:  

  

Křišťálově čistá voda 

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. Vyvarujte se rozvíření dna Vašimi ploutvemi. Snažte se také udržet vzdálenost 

od fotografovaných objektů na úrovni 1/10 viditelnosti pod vodou. Pokud je například viditelnost pod 

vodou 12 metrů, měli byste být při focení maximálně 1,2 metru od fotografovaného objektu. 

Při použití blesku Sea Dragon a / nebo externího světla pro fotografování / videa ve vodě s horší 

viditelností může dojít k tomu, že rozvířené částečky vytvoří ve vašich snímcích drobné tečky. Tento 

nežádoucí efekt lze eliminovat posunutím hlavy blesku nebo světla dále od objektivu fotoaparátu. Při 

použití zabudovaného blesku fotoaparátu udržujte vzdálenost od objektu od 10 do 30 cm.  

  

Stůjte blízko fotografovanému objektu 

Ideální vzdálenost od fotografovaného objektu pro ostré barevné fotografie je do 2 m. Čím blíže budete 

stát, tím lépe. Jinými slovy čím méně vody bude mezi vámi a fotografovaným objektem, tím lépe bude 

výsledný snímek vypadat. Při použití externího blesku nebo světla nezapomeňte, že světlo se pod vodou 

nedostane příliš daleko – opět tedy platí, že čím blíže budete fotografovanému objektu, tím barevnější a 

ostřejší vaše snímky budou.  

  

Pohybujte se klidně a udržujte kontrolu nad vztlakem 

Je dost obtížné pořídit kvalitní snímky, pokud jste v pohybu. Nejprve se rozhlédněte a vyberte objekt 

pro fotografování. Pak zaujměte co nejvýhodnější polohu z hlediska dobrého úhlu a pokuste se ustálit 

(neutralizovat) Váš vztlak. Za druhé na LCD monitoru musíte dobře vidět celý objekt, který chcete 
fotografovat. Prověřte vzdálenost od fotografovaného objektu a držte pouzdro pevně. Zatřetí buďte 

trpěliví a klidní: někdy si budete muset chviličku počkat, než se vyděšené rybky zase vrátí k vám - nikdy 

je nepronásledujte, počkejte, až připlavou zpět. Před pořízením fotografie musíte mít plnou kontrolu nad 

svým vztlakem. Nezapomeňte také dodržet všechna pravidla bezpečného potápění.    

  

Vyfotografujte objekt vícekrát  

Vyfotografujte stejný objekt vždy několikrát a nechte si jen ty nejlepší snímky. Nechcete přece později 

zjistit, že jediný snímek, který jste vyfotografovali, je rozmazaný nebo přeexponovaný. Snažte se také 

fotografovat objekt z více úhlů a vzdáleností. S digitálním fotoaparátem se nemusíte bát, že vyfotíte i 

zcela nepoužitelné snímky. Co se týče fotografování pod vodou, nejvíce se naučíte z vlastních chyb. 

Když je snímek špatný, snažte se přijít na to, co bylo příčinou a příště to změnit. Jednoduše fotografujte 

a zkoušejte různé techniky – vaše dovednost se tím výrazně zlepší.  
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Fotografujte nahoru, nikoliv dolů  

Nefotografujte směrem dolů – objekt tak může splynout s pozadím. Snažte se vždy fotografovat směrem 

nahoru. Voda za fotografovaným objektem může přispět k výrazně lepšímu kontrastu.  

  

Rozšiřte váš systém o externí blesk nebo externí světlo pro fotografování / videa 

Voda odfiltruje většinu světla a červených/ žlutých barev - fotografie jsou pak tmavší a více domodra. 

Většinu ztráty barev pomůže DC2000 v režimu Dive a Snorkel kompenzovat, ovšem tato kompenzace je 

účinná pouze do hloubky 18 metrů a v závislosti na intenzitě slunečního záření a viditelnosti pod vodou.  

Ve větších hloubkách červené barvy zcela chybí, takže korekční režimy barev (a filtry) nejsou tak 

účinné. Nejefektivnějším způsobem jak kompenzovat ztrátu barevnosti pod vodou je použít umělé 

světlo - jako například externí blesk Sea Dragon Digital Flash nebo světlo pro fotografování / videa. 

Toto příslušenství snadno upevníte na spodní část pouzdra. Pro více informací o UW světlech navštivte 

vašeho místního autorizovaného prodejce SeaLife nebo www.sealife-cameras.com. 

  

Zeptejte se vašeho místního prodejce SeaLife na kurzy fotografování pod vodou  

Mnoho prodejců SeaLife nabízí kurzy fotografování pod vodou. Na nich se nejen naučíte fotografovat, ale 

dozvíte se i celou řadu užitečných tipů a technik pro fotografování pod vodou. 

  

Pravidelně navštěvujte webovou stránku SeaLife pro aktualizované tipy a rady  

Aktualizace obsahu této příručky, ale i další tipy a rady – to vše najdete na webu www.sealife-

cameras.com. Nezapomeňte také nahlídnout do návodu „Great Pictures Made Easy“, který je volně ke 

stažení na webu SeaLife.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
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Odstraňování problémů – fotoaparát  

Problém  Příčina a/nebo opatření k nápravě 

Fotoaparát se nespustil  Baterie mohou být vybité. Nabijte je nebo vyměňte. 

Fotoaparát se sám vypne 

• Může být aktivována funkce úspory (Power Saving). Znovu 

fotoaparát zapněte.  

• Může být vybitá baterie. Dobijte ji. 

Displej ztmavnul  
Znovu jej zapněte stisknutím jakéhokoliv tlačítka (s výjimkou hlavního 

vypínače fotoaparátu).  

Na displeji se objevilo "Not 
available for this file"  

Funkce je k dispozici pouze pro určitý typ souborů. Tento formát není 

podporován.  

Na displeji se objevilo "No 

image"  

Na paměťové kartě není žádný snímek. Formát souboru není 

podporován.  

Na displeji se objevilo 

"Memory full"  

Paměťová karta je plná. Vyměňte ji za novou nebo vymažte 

nepotřebné soubory - fotografie.  

Na displeji se objevilo "File 

locked"  
Soubor je uzamčen. Odemkněte jej. Viz funkce Protect na str. 65  

Na displeji se objevilo  

"Format error" nebo 

"Memory card is damaged"  

Karta je možná poškozena. Vyčistěte zlaté kontakty na paměťové 

kartě nebo ji vyměňte za novou.  

Na displeji se objevilo "Copy 

error"  

Paměťová karta je plná. Vyměňte ji za novou nebo vymažte 

nepotřebné soubory - fotografie.  

Fotoaparát se zablokoval  

• Problém s kompatibilitou paměťové karty. Vyměňte paměťovou 

kartu za kartu Micro SD/SDHC/SDXC/UHS-1 (max. do 64GB).  

• Zkontrolujte dostupnost aktualizace firmwaru na sealife-

cameras.com/firmware   
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Odstraňování problémů – Pouzdro  

Problém Příčina a/nebo opatření k nápravě  

Do pouzdra se dostala voda  

• Poškozený O-kroužek. Zkontrolujte a vyměňte O-kroužek. Viz 

informace v této příručce.  

• Kontaktní povrch O-kroužku je poškozený nebo již není hladký. 

Obraťte se na místního prodejce SeaLife nebo servis pro zajištění 
opravy.  

• Možná překážka bránící v těsném uzavření pouzdra (např. 

skřípnutý řemínek apod.).    

Tlačítka se nepohybují 

plynule / zůstávají stisknutá 

Při stisknutí nebo otáčení tlačítek pouzdra je běžné cítit určitý odpor. 

Pokud se ale tlačítka nevrací do své původní pozice, je třeba pouzdro 

v uzavřeném stavu odmočit v čisté vodě po dobu několika minut. 

Přitom opakovaně stiskněte tlačítka, aby se uvolnila usazená sůl, 

písek nebo jiné nečistoty, které brání v plynulém pohybu tlačítek.  

Pod vodou se objektiv mlží 

Do pouzdra se dostala vlhkost, která kondenzuje na skle objektivu a 
způsobuje mlžení. Abyste této situaci zabránili, postupujte takto:  

• Fotoaparát i pouzdro ukládejte na suchém a tmavém místě.  

• Neotvírejte pouzdro ve vlhkém prostředí.  

• Vložte do kapsičky ve dřívkách pouzdra (uvnitř – nad průzorem 

pro displej fotoaparátu) kapsli s pohlcovačem vlhkosti. 
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Opravy a díly v rámci servisu 
Stojíme si za svými produkty a chceme našim zákazníkům nabídnout ten nejlepší servis. Bude-li váš 

fotoaparát potřebovat servis nebo nějaký náhradní díl, zajistíme co nejrychlejší profesionální servisní 

zásah, aby byl váš fotoaparát znovu v perfektním stavu ještě před dalším vaším potápěčským 

dobrodružstvím.  

  

Díly 

Pro objednání náhradních dílů se prosím obracejte na místního prodejce SeaLife. Nejbližšího prodejce 

najděte na  www.sealife-cameras.com. Jste-li rezidentem v USA, můžete náhradní díly objednávat také 

online na www.SealifePartsDirect.com.  

  

Servis 

Bude-li váš produkt SeaLife poškozen a bude-li nezbytná oprava či servis, postupujte podle následujících 

pokynů:  

1. Navštivte stránku s aktualizacemi produktu na webu sealife-cameras.com (sekce Technical 

Support – technická podpora).  

2. Zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi firmwaru. Verze firmwaru se objeví v pravém dolním rohu 

displeje fotoaparátu při jeho spouštění. Aktuální firmware najdete v sekci Technical Support na webu 

sealife-cameras.com.   

3. Obraťte se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. Na naší stránce najdete sekci Dealer 

Locator, s jejíž pomocí najdete nejbližšího vašeho prodejce. Ten vám pomůže problém odstranit. Pokud 

žádný z těchto kroků nepomůže, postupujte podle pokynů pro vrácení produktu na webu seaLife-
cameras.com.  

   

http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealifepartsdirect.com/
http://www.sealifepartsdirect.com/
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Specifikace - fotoaparát  
Snímací senzor Sony 1” CMOS / 20 megapixelů  

Objektiv 

Asférický objektiv, 7 prvků, vícevrstvý, s mechanickou závěrkou tvořenou 7 
lamelami  

Zaostřovací vzdálenost: f=11,6 mm (ekvivalent - film: 31mm)  

LCD displej 3" 920K barevný LCD displej s vysokým rozlišením 

    Rozpětí ostření 
Normální režim: 6” (15 cm) ~ nekonečno 

Makro: 3.5” (9 cm) ~ 20” (50cm)  

Clona F1.8 až F11  

Rychlost závěrky 

Auto (automatický režim): 1 ~ 1/2000 s  

Manual (manuální režim): 15 ~ 1/2000 s 

Night (noc): 1/15 ~ 1/2000 s 

Fireworks (ohňostroj): 4 s 

Formáty souborů 
Fotografie: JPEG (EXIF 2.3 kompatibilní), RAW (.dng)  

MOV (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: lineární PCM)  

Rozlišení (fotografie) 

3:2 Aspect ratio (poměr stran): 20M (5472 x 3648), 10M (3888 x 2592), 5M 

(2736 x 1824)  

4:3 Aspect ratio (poměr stran): 18M (4864 x 3648), 10M (3648 x 2736), 5M 

(2592 x 1944), VGA (640 x 480)  

16:9 Aspect ratio (poměr stran): 17M (5472 x 3080), 7.5M (3648 x 2056), 

4.2M (2720 x 1528)  

1:1 Aspect ratio (poměr stran): 13M (3648 x 3648), 6.5M (2560 x 2560), 3.7M 

(1920 x 1920)  

Rozlišení (video)  1080p60 (FHD), 1080p30 (FHD), 720p30, 1080p15 (bez zvuku), 720p60  

(bez zvuku), VGAp120 (bez zvuku)  

Režimy scén  

Land: Portrait, Landscape, Sunset, Dawn, Backlight, Kids, Night Scene,  

Fireworks, Beach, Snow, Sports, Party, Candlelight, Night Portrait, Soft Skin, 
Food, Background Defocus, Love Portrait, Self Portrait, Smile Shutter, HDR, 

Time Lapse, GIF Capture, Art Effect a Continuous Shooting.  

Underwater: Dive, Snorkel, Ext Flash a Ext Light.  

Tlačítko pro volbu 

režimu  

Intelligent Scene, Land Scene Modes, Underwater Scene Modes, Panorama, 

Manual, Aperture Priority, Shutter Priority, Program  
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ISO ekvivalent  Auto, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600   

White Balance 

(vyvážení bílé)  

Land: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Manual, 

Underwater: Blue Water Deep, Blue Water Shallow, Green Water   

 Nastavení expozice Od -2.0EV do +2.0EV v intervalu po 0,3  

Měření Multi, Center, Spot  

Samospoušť Off, 10 sec., 2 sec., Double (10 + 2 sec.)  

Blesk Auto Flash, Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync, Forced Off  

Úložiště 
Interní paměť: 80MB flash  

Externí paměť: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC karta a UHS-1  

    Jazyk nabídky 

angličtina / francouzština / španělština / němčina / italština / ruština / 

portugalština / brazilská portugalština / holandština / turečtina / polština / 

maďarština / rumunština / čeština / bulharština / chorvatština / slovenština / 

slovinština / řečtina / švédština / norština / finština / dánština / arabština / 

indonézština / malajština / thajština / japonština / korejština / čínština  

Rozhraní USB 2.0  

Baterie Li-ion: FJ-SLB-10A (3.7V, 1130MAH)  

Kapacita baterie Full-Half (65% ± 15%), Half-Low (25% ± 15%), Low-Exhausted (10% ± 

10%)  

   USB nabíječka 

Vstupní napětí: AC 100 V ~ 240 V (160 mA, 50/60 Hz)  

Výstupní napětí: DC 5 V/1 A  

Provozní teplota: 0ºC ~ 40ºC  

Provozní teplota 0ºC - 40ºC  

Mikrofon Dva zabudované stereo mikrofony 

Max. hloubka 18 m bez pouzdra 

Reproduktor Jeden zabudovaný mono reproduktor 

Rozměry 67 x 116 x 36 mm 

Hmotnost 234 gramů (fotoaparát s baterií a paměťovou kartou)  

Certifikace CE, ROHS, FCC, WEEE  
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Specifikace - pouzdro  
Max. hloubka 60 m  

Vztlak Pozitivní +10 gramů (měřeno s fotoaparátem v pouzdře)  

Ovládání 

Vpředu:  Power (hlavní vypínač), Video start/stop (spuštění / zastavení videa) 

a Shutter (spoušť)  

Vzadu: Mode Dial (volba režimu), Playback (prohlížení), Focus(up) (zaostření - 

nahoru), Flash(down) (blesk – dolů), Menu (nabídka) a OK 

   Provozní teplota 
Pod vodou: 1°C až 43°C  

Na souši: -17°C až 49°C  

O-kroužek Silikon (objednací číslo SL74017)  

Průzor objektivu 

Průzor z optického skla s antireflexním povlakem. Možnost 

připevnění příslušenství – objektivu SeaLife SL975 Fisheye 

(rybí oko).  

Připevnění stativu  Standardní závit ¼-20 pro stativ – trojnožku 

Pevné kovové části Ušlechtilá ocel v kvalitě pro využití v námořnictví (304 – 316).  

  Materiál pouzdra  Pogumované polykarbonové tělo pouzdra.  

Hmotnost 
691 g (UW pouzdro a fotoaparát uvnitř pouzdra)  

457g (pouze UW pouzdro) 

Rozměry 149mm x 102mm x 81mm 

Záruka Omezená záruka na 1 rok  

  

O názvech složek a souborů  
Váš fotoaparát automaticky vytváří složky pro organizování pořízených fotografií a videí.   

Názvy složek začínají vždy unikátním trojčíslím, po kterém následují písmena DICAM. Číslo označující 

složku jde vzestupně od 100 do 999. Nová složka se vytvoří vždy automaticky poté, co číslo souboru 

dosáhne 9999. Názvy souborů začínají vždy písmeny „DSCI“ a poté čtyřčíslím, které jde vzestupně od 

0001 do 9999. Po vytvoření souboru DSCI9999 se automaticky vytvoří nová složka a nový soubor v této 

nové složce je znovu pojmenován jako DSCI0001.   

Názvy souborů rostou vzestupně dokonce i po smazání některých souborů z paměti nebo zformátování 

fotoaparátu. Provedete-li zformátování a reset všech funkcí, soubory se začnou číslovat znovu od 

DSCI0001. Neměňte názvy složek nebo souborů v paměťové kartě – fotoaparát by je nerozpoznal a 

nebylo by je možné zobrazit / přehrát. 


