
 

Příručka uživatele 
Podvodní fotoaparát ReefMaster RM-4K (SL350) 
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O této příručce 

• Další jazykové verze této příručky (francouzština, němčina, italština, 
nizozemština) si můžete stáhnout na adrese: www.sealife-
cameras.com/service/manuals 

• Obsah této příručky a specifikace se mohou změnit bez předchozího 

upozornění. 

• Navštivte SeaLife-Cameras.com pro aktualizace této příručky. 

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

 
Důležité 

• Nevystavujte vaše podvodní pouzdro přímo ani nepřímo opalovacím 
krémům ve spreji. Většina těchto opalovacích krémů ve spreji obsahuje 
chemikálie, které mohou reagovat s polykarbonátem a jinými plasty, což 
může způsobit praskliny s následným rizikem zatopení pouzdra. 

• Nevystavujte vnitřní fotoaparát dlouhodobě vodě, vysokým teplotám nebo 
přímému slunečnímu záření. Vnitřní fotoaparát není vodotěsný. 

• Po každém použití namočte vodotěsně uzavřené pouzdro do čisté vody na 
dobu asi 20 minut. Každé tlačítko stiskněte asi 20krát, abyste uvolnili a 
odstranili veškeré nečistoty a sůl zachycené pod tlačítky. Před otevřením 
pouzdro zcela osušte čistým ručníkem. 

• Fotoaparát nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravovat. Bude-li 
váš fotoaparát vyžadovat servis, kontaktujte místního autorizovaného 
prodejce SeaLife. 

 

Informace o baterii 

• Při cestování letadlem nikdy do odbaveného zavazadla nevkládejte žádné 
Li-ion baterie. Baterie vždy dávejte do příruční tašky. Abyste předešli zkratu 
nebo požáru, udržujte baterii mimo jiné kovové předměty. 

• Pokud používáte novou baterii nebo pokud nebyla baterie delší dobu 
používána, doporučujeme baterii jednou plně nabít a vybít, abyste 
maximalizovali životnost baterie. 

• Používejte pouze přiloženou baterii ReefMaster (položka # SL3504). 
Použití jiných baterií může způsobit poškození výrobku a ztrátu záruky. 

• Pokud fotoaparát nebudete používat déle než měsíc, vyjměte baterii. 

• Pokud se baterie namočí, zdeformuje nebo změní barvu, vyměňte ji. 

• Extrémně chladné prostředí zkracuje životnost baterie. 

• Staré baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy o recyklaci. 

http://www.sealife-cameras.com/service/manuals
http://www.sealife-cameras.com/service/manuals
http://www.sealife-cameras.com/warranty
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I. Obsah balení 

  
Fotoaparát     Podvodní pouzdro 

 

   Li-ion baterie                                               USB kabel 

 
 

 

Šňůrka pro připevnění pouzdra na zápěstí Příručka uživatele 

 Vzorek kapsle Moisture Muncher 
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Volitelné příslušenství (prodává se samostatně) 
 

 

 

 

 

 

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

Paměťová karta Delkin 128GB V30 micro SDXC 
(SLDK08) 

Náhradní Li-ion baterie (SL3504) 

900 mAh, 3,7 V, 3,3 Wh 

Foto-video světlo Sea Dragon (minimálně 2000 
lumenů) 
Prohlédněte si sortiment na sealife-cameras.com 

Super makro objektiv (SL571) a/nebo 
objektiv s 10X přiblížením (SL572) 

Odstraňovač vlhkosti Moisture Muncher  

(balení 10 kapslí) (SL911) 

Ochranná fólie Screen Shield 2ks (SL3506) 
Vodotěsná ochrana obrazovky pro ReefMaster 

http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
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II. Seznámení s fotoaparátem 
(Podrobnosti o pouzdru viz strana 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 – Objektiv 
2 – LED indikátor baterie 

- Bliká při nabíjení 
- Svítí při plném nabití 

3 – LCD displej 

4 – LED indikátor zapnutí 
5 – Tlačítko napájení/režim/zpět 
(vždy 1 krok) 
6 – Tlačítko spouště/OK 
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7 – Jazýček pro vyjmutí baterie 
8 – Li-ion baterie 
9 – Sériové číslo (fotoaparát) 
10 – Dvířka komory baterie 
11 – Mikrofon 
12 – Tlačítko nahoru/zobrazit 
13 – LED indikátor WiFi 
14 – Tlačítko dolů/WiFi 

15 – Kryt USB/paměťové karty 
(otevřený) 
16 – LED indikátor zapnutí 
17 – Reproduktor 
18 – Slot pro paměťovou kartu 
MicroSD 
19 – Výstup Micro HDMI 
20 – Výstup Micro-B USB 
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III. Nastavení fotoaparátu 
 

Vložení paměťové karty 
Doporučujeme kartu 128GB Micro SDXC s třídou rychlosti videa V30 (U3). 

 

1. Otevřete kryt USB/paměťové karty a vložte paměťovou kartu tak, 
aby kontakty směřovaly k objektivu. 

 
 

2. Zatlačte dolů nehtem nebo malou mincí, dokud karta nezapadne na 
místo. Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačením ji uvolníte a poté 
ji můžete vysunout. 

 
Vložení baterie 
1. Posuňte dvířka komory baterie s pružinkou do strany, dokud se 

neotevřou, a vložte baterii tak, aby kontakty směřovaly dolů co 
nejblíže k objektivu. 

 
 

2. Zavřete dvířka komory baterie a zajistěte je posunutím směrem dovnitř. 
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Nabíjení baterie 
Pro optimální výkon baterii před použitím alespoň jednou plně nabijte a 
vybijte (tj. alespoň jeden celý cyklus). 

 

 

1. Zapojte menší konec USB kabelu [A] do USB výstupu. 
 

2. Větší konec kabelu USB [B] pak připojte do jakékoli 5V nabíječky 
USB [C] nebo USB portu počítače. Poznámka: 5V nabíječka není 
součástí balení. 

 

3. Při nabíjení baterie bude modrá stavová LED blikat a po dokončení 
nabíjení bude svítit. Plné nabití trvá asi 2,5 hodiny. 
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IV. Obsluha fotoaparátu 
 

Zapnutí/vypnutí 
1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 1 

sekundy fotoaparát zapnete. Poznámka: Fotoaparát bude 
při zapnutí v režimu Fotografie. 

 
 

2. Stisknutím a podržením stejného tlačítka po dobu 2 sekund se 
fotoaparát vypne. 

 
Poznámka: Pokud se fotoaparát zablokuje, což je velmi 
nepravděpodobné, vypnete jej současným stisknutím tlačítka napájení a 
spouště. 
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Změna režimů 
Stisknutím tlačítka napájení/režim budete procházet 3 primární režimy: 

 
1. Režim fotografie – pro focení 

 

2. Režim videa – pro záznam videa 
 

3. Režim prohlížení/nastavení - pro prohlížení fotografií a videí nebo 
změnu nastavení fotoaparátu. 

 

Režim fotografie              Režim videa                    Režim prohlížení/nastavení 
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Nastavení jazyka 
Nastavte požadovaný jazyk nabídky následovně: 

 

1. Stiskněte tlačítko 
napájení/režim opakovaně, 
dokud nepřejdete do režimu 
prohlížení/nastavení 
(Playback/Settings). 

 

 
2. Přejděte na nastavení 

systému (System) pomocí 
tlačítka nahoru/dolů a 
stiskněte tlačítko 
spouště/OK pro potvrzení. 

3. Přejděte dolů na 
nastavení jazyka 
(Language) a potvrďte 
stisknutím tlačítka 
spouště/OK. 

 

 
4. Přejděte dolů na požadovaný 

jazyk a potvrďte stisknutím 
tlačítka spouště/OK. 

 
5. Stisknutím tlačítka 

napájení/režim se vrátíte o 1 
krok zpět a opustíte nabídku 
nastavení systému. 
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Nastavení datumu a času 
Nastavení datumu a času proveďte následovně: 

 
1. Stiskněte tlačítko napájení/režim opakovaně, dokud nepřejdete do 

režimu prohlížení/nastavení (Playback/Settings). 
 

2. Přejděte na nastavení systému (System) pomocí tlačítka 
nahoru/dolů a stiskněte tlačítko spouště/OK pro potvrzení. 

 
3. Přejděte dolů na nastavení datumu a času (Date & Time) a potvrďte 

stisknutím tlačítka spouště/OK. 
 

 

4. Pomocí tlačítek nahoru/dolů nastavte rok a stiskněte OK. Proveďte 
totéž pro měsíc, den, hodiny, minuty a formát datumu a po nastavení 
každé hodnoty stiskněte OK. 

 
5. Po dokončení se stisknutím tlačítka napájení/režim vrátíte o 1 krok 

zpět a opustíte nabídku nastavení datumu/času. 
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Formátování paměťové karty 
Při prvním použití naformátujte paměťovou kartu ve fotoaparátu. 

Paměťovou kartu se doporučuje formátovat každých pár měsíců. Důležité: 

Formátování paměťové karty vymaže všechny soubory uložené na kartě. 

1. Stiskněte tlačítko napájení/režim opakovaně, dokud nepřejdete do 
režimu prohlížení/nastavení (Playback/Settings). 

 
2. Přejděte na nastavení systému (System) pomocí tlačítka 

nahoru/dolů a stiskněte tlačítko spouště/OK pro potvrzení. 
 

3. Přejděte dolů na volbu formátování (Format) a potvrďte stisknutím 
tlačítka spouště/OK. 

 
 

4. Vyberte YES (ano) a potvrďte stisknutím tlačítka spouště/OK. 
Chcete-li formátování zrušit, vyberte NO (ne). 

 

5. Stisknutím tlačítka napájení/režim se vrátíte o 1 krok zpět a 
opustíte nabídku nastavení systému. 
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Fotografování a nahrávání videa 
 

1. V režimu fotografie (Photo) stisknutím tlačítka spouště pořídíte 
fotografii. 

 
2. V režimu videa (Video) stisknutím tlačítka spouště spustíte/zastavíte 

nahrávání videa. 
 

Pohyb v nabídkách fotoaparátu 
 

1. V režimech prohlížení (Playback) a nastavení (Settings) 
používejte tlačítka nahoru a dolů k procházení nahoru/doleva 
nebo dolů/doprava. 

 
2. Stisknutím tlačítka spouště vstoupíte do podnabídky nebo vyberete 

nastavení. 
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Prohlížení fotografií a videí 
Pomocí nabídek prohlížení fotografií a videí můžete zobrazit miniatury 
nebo jednotlivé soubory uložené na paměťové kartě. 

 

1. Stiskněte tlačítko napájení/režim opakovaně, dokud nepřejdete do 
režimu prohlížení/nastavení (Playback/Settings). 

 

2. Přejděte na prohlížení fotografií (Photo Play) nebo přehrávání videa 
(Video Play) pomocí tlačítka nahoru/dolů a stisknutím tlačítka OK 
přejděte do požadované nabídky. 

  
 

3. Stisknutím tlačítka OK přepnete z miniatury na plné zobrazení. 
 

    Zobrazení miniatury                              Plné zobrazení 
 

4. Procházejte soubory pomocí tlačítka nahoru/dolů. Videoklipy se 
automaticky přehrají v plném zobrazení. V zobrazení miniatur 
stiskněte a podržte tlačítko OK po dobu 2 sekund, chcete-li 
odstranit vybraný soubor. 
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V. Stahování fotografií/videí do počítače 
Fotoaparát používá standardní protokol připojení k počítači pro 
velkokapacitní paměťové zařízení. Chcete-li připojit fotoaparát k počítači a 
získat přístup ke svým fotografiím a videím, postupujte podle těchto kroků. 

 
1. Připojte fotoaparát k počítači pomocí dodaného kabelu USB. 

 

 
2. Zapněte fotoaparát. Na displeji fotoaparátu se zobrazí „Connected“ 

(připojeno). 
 

3. Otevřete prohlížeč souborů v počítači a vyhledejte jednotku USB 
s názvem SDHC (_:). K jednotce bude přiřazeno písmeno. 

 
4. Dvakrát klikněte na jednotku SDHC (_:). Objeví se dvě složky – 

složka JPG obsahuje fotografie a složka VIDEO obsahuje videa. 
 

5. Vyberte fotografie/videa, které chcete stáhnout, a zkopírujte je a 
vložte do požadované složky v počítači. 

 

Poznámka: Pro připojení k počítači musí být ve fotoaparátu 
nainstalována paměťová karta. Formát názvu souboru se skládá z roku, 
měsíce, dne, hodiny, minuty a sekundy, kdy byl soubor vytvořen. 
Například IMG_20200716120802.JPG byl vytvořen 16. července 2020 v 
12:08:02. 
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VI. Nastavení a nabídky fotoaparátu 
V režimu prohlížení/nastavení můžete upravit nastavení fotografií, nastavení videa, 
nastavení systému nebo prohlížet fotografie a přehrávat videa. 

 

 

Nastavení fotografií 
Nabídka Photo Setting se používá ke změně nastavení statických snímků 
(fotografií). Některá nastavení fotografií naleznete také v nabídce nastavení videa. 
Například nastavení White Balance (vyvážení bílé) je v nabídkách nastavení 
fotografií i videa. Změna jednoho z těchto duplicitních nastavení bude platit pro 
fotografie i videa. 

 

White Balance (vyvážení bílé) 

Vyberte si z 8 různých nastavení vyvážení bílé v závislosti na konkrétních 
podmínkách okolního osvětlení, abyste optimalizovali reprodukci barev fotografií 
a videa. 

 

• Auto: Automaticky vybere nejlepší vyvážení bílé pro souš (nikoli pod vodou). 

• Underwater Shallow (pod vodou - malá hloubka): Ideální pro fotografování 
podvodních snímků a pořizování videí v hloubkách menší než 8 m. 

• Underwater Deep (pod vodou - velká hloubka): Ideální pro fotografování 
podvodních snímků a pořizování videí v hloubkách větších než 8 m. 

• Daylight (denní světlo): Ideální pro fotografování venku za slunečných 

podmínek. 

• Cloudy (zataženo): Ideální pro fotografování venku v zatažených podmínkách. 

• Tungsten (wolfram): Ideální pro fotografování v interiéru při wolframovém 

osvětlení. 

• Fluorescent (zářivka): Ideální pro fotografování v interiérech pod zářivkovým 

osvětlením 
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Exposure Compensation (kompenzace expozice) 

Toto nastavení upravuje program automatické expozice fotoaparátu tak, aby byl 
mírně přeexponovaný nebo podexponovaný. Zvýšením hodnoty (+) dosáhnete 
jasnější expozice snímku. Snížení hodnoty (-) má za následek tmavší expozici 
snímku. Hodnoty kompenzace expozice se pohybují od +2,0 do 2,0 v krocích po 
0,3. Každý krok odpovídá 1 zastávce expozice. 

 
Photo Burst (série fotografií) 
Toto nastavení použijte k pořízení série fotografií jedním stisknutím tlačítka 
spouště. 

• Off: Funkce Photo Burst je vypnuta. Stisknutím spouště pořídíte 1 fotografii. 

• 3 snímky / 1 s: Pořídíte 3 fotografie za 1 sekundu 

• 7 snímků / 2 s: Pořídíte 7 fotografií za 2 sekundy 

• 15 snímků / 4 s: Pořídíte 15 fotografií za 4 sekundy 

• 30 snímků / 8 s: Pořídíte 30 fotografií za 8 sekund 

 

ISO 

ISO upravuje citlivost obrazového snímače na světlo. Vyberte mezi Auto, 100, 
200, 400 nebo 800. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější bude fotoaparát na 
světlo. Vyšší ISO je užitečné při fotografování za špatných světelných podmínek, 
ale výsledkem bude zrnitější a méně ostrý snímek. Čím nižší je hodnota ISO, tím 
méně citlivý bude fotoaparát na světlo. Nižší hodnota ISO je užitečná pro ideální 
podmínky pro fotografování za jasnějších světelných podmínek a výsledkem je 
nejostřejší kvalita obrazu. Volba AUTO ISO automaticky vybere optimální 
nastavení. 

 

Metering (měření) 

Tato funkce nastaví oblast v rámci snímku, kterou fotoaparát používá k úpravě 
expozice fotografie a videa. 

 

• Multi: Pro úpravu expozice se měří celá plocha rámečku obrazu. 
Doporučené nastavení. 

• Center (střed): Celá plocha rámečku obrazu je měřena pro úpravu expozice, 
ale větší váha je přikládána oblasti objektu uprostřed. 

• Spot (bod): Pro úpravu expozice se měří pouze střed obrazovky. Užitečné 
pro optimální expozici světlých objektů umístěných ve středu rámečku 
obrazu. 
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Doporučeno při použití externího foto-video světla. 
 

Photo Time Lapse (časosběrná fotografie) 
Zaznamenává sérii fotografií v předem nastaveném časovém intervalu 3 
s, 5 s, 10 s, 30 s nebo 1 min. Stisknutím tlačítka spouště spustíte / 
zastavíte časosběrné snímání. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, vypněte 
časosběrné foto (Photo Time Lapse - OFF). 

 

Funkci časosběrné fotografie použijte při pokusu o zachycení fotografií 
objektů, které vám nedovolí se přiblížit. Například úhoř schovávající se v 
písku. Umístěte fotoaparát tam, kde jste naposledy úhoře zahlédli, a 
spusťte časosběrnou sekvenci. Plavte pryč od fotoaparátu a počkejte, 
dokud se úhoř znovu nevynoří. Nyní jste získali fotografii úhoře, což by v 
případě vaší osobní přítomnosti u fotoaparátu nebylo možné. 

 
Resolution Photo (rozlišení fotografie) 
Vyberte si z 5 různých rozlišení fotografií (velikostí). Čím větší je velikost 
megapixelů (M), tím vyšší je rozlišení a kvalita obrazu, ale tím větší bude 
velikost souboru. 

 

• 14M: Toto je největší velikost, nejvyšší rozlišení a nejlepší kvalita 
vhodná pro tisk obrázků. 14M je ideální pro většinu účelů. 
Fotografie bude mít rozměr pixelů 4320 x 3240 a poměr stran 4:3. 

• 10M: Toto nastavení je považováno za vysoké rozlišení a 
poskytuje velmi dobrou kvalitu tisku. Širší poměr stran 16:9 je 
vhodný pro krajiny, kde je objekt širší. 

• 8M: Toto nastavení je považováno za dobré rozlišení a poskytuje 
dobrou kvalitu tisku, ale s menší velikostí souboru než 10 M a 14 M. 
Širší poměr stran 16:9 je vhodný pro krajiny, kde je objekt širší. 

• 5M: Toto je fotografie s nižším rozlišením a menší velikostí souboru 
vhodná pro zasílání e-mailem a sdílení na sociálních sítích, kde 
jsou větší soubory obtížné. 
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• 2M: Toto je nejnižší rozlišení a odpovídá jednomu obrázku (frame) videa 
1080p HD. Je užitečné pro časosběrné fotografování, kde chcete spojit 
jednotlivé snímky do videosouboru. Většina softwaru pro úpravu videa 
vám umožní importovat sekvenci fotografií a převést je na video. 

 
Lens Angle (úhel objektivu - zorné pole) 
Tato funkce nastaví úhel objektivu fotoaparátu nebo zorné pole. Změna 
nastavení zorného pole zachová původní rozlišení videa nebo obrázku. K 
dispozici jsou tři úhly objektivu: 

 

• Ultra Wide 156° (ultraširoký): Užitečné pro fotografování větších objektů 
na blízko, takže se vše vejde do rámečku obrazu. Nedoporučuje se pro 
podvodní použití, protože videoklipy budou zobrazovat vinětaci (černé 
okraje), když je fotoaparát umístěn v podvodním pouzdře. 

• Wide 140° (široký): Nejběžnější úhel objektivu vhodný pro různé velikosti 
objektů a vzdálenosti fotografování. Nebude vinětovat pod vodou uvnitř 
podvodního pouzdra. 

• Narrow 100° (úzký) 
Užitečné pro menší objekty na blízkou vzdálenost 

 
Art Effect (umělecký efekt) 
Vyberte si ze 6 různých uměleckých barevných efektů pro dramatické, 
kreativní fotografie a videa. 

 

• Normal (normální): Toto je výchozí nastavení vhodné pro většinu fotografií 

a videí. 

• Black & White (černobílé): Odstraňuje všechny barvy 

• Negative (negativ): Reverzní zobrazení barev. Například červená bude 

modrá. 

• Warm (teplé): Snižuje teplotu barev 

• High Contrast (vysoký kontrast): Zvyšuje kontrast. 

 
Delay Timer (časovač zpoždění) 
Užitečné pro pořizování autoportrétů nebo videí. Zpožďuje pořízení snímku 
nebo spuštění videa o 2 sekundy nebo 10 sekund po stisknutí spouště. 
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Date & Time Stamp Photo (označení fotografie datumem a časem) 

 
Když je toto nastavení povoleno, bude datum nebo datum a čas zobrazen v 
pravém dolním rohu každé fotografie. Formát razítka datumu/času je 
RRRR/MM/DD HH:MM:SS. Pro označení videa datumem a časem viz nastavení 
videa. 

 

Nastavení videa 

Tato nabídka se používá ke změně nastavení video nahrávek. Některá 
nastavení videa naleznete také v nabídce nastavení fotografií. Například 
nastavení White Balance (vyvážení bílé) je v nabídkách nastavení fotografií i 
videa (Photo/Video). Změna jednoho z těchto duplicitních nastavení bude platit 
pro videa i fotografie. 

 

White Balance (vyvážení bílé) 

Vyberte si z 7 různých nastavení vyvážení bílé v závislosti na konkrétních 
podmínkách okolního osvětlení, abyste optimalizovali reprodukci barev fotografií 
a videa. 

 

• Auto: Automaticky vybere nejlepší vyvážení bílé pro souš (nikoli pod 
vodou). 

• Underwater Shallow (pod vodou - malá hloubka): Ideální pro fotografování 
podvodních snímků a pořizování videí v hloubkách menší než 8 m. 

• Underwater Deep (pod vodou - velká hloubka): Ideální pro fotografování 
podvodních snímků a pořizování videí v hloubkách větších než 8 m. 

• Daylight (denní světlo): Ideální pro natáčení venku za slunečných podmínek. 

• Cloudy (zataženo): Ideální pro natáčení venku v zatažených podmínkách. 

• Tungsten (wolfram): Ideální pro natáčení v interiéru při wolframovém osvětlení. 

• Fluorescent (zářivka): Ideální pro natáčení v interiéru při wolframovém 

osvětlení. 

 

Kompenzace expozice 

Toto nastavení upravuje program automatické expozice fotoaparátu tak, aby byl 
mírně přeexponovaný nebo podexponovaný. Zvýšením hodnoty (+) dosáhnete 
jasnější expozice snímku. Snížení hodnoty (-) má za následek tmavší expozici 
snímku. Hodnoty kompenzace expozice se pohybují od +2,0 do 
-2,0 v krocích po 0,3. Každý krok odpovídá 1 zastávce expozice. 
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Metering (měření) 
Tato funkce nastaví oblast v rámci snímku, kterou fotoaparát používá k 
úpravě expozice fotografie a videa. 

 

• Center (střed): Celá plocha rámečku obrazu je měřena pro úpravu 
expozice, ale větší váha je přikládána oblasti objektu uprostřed. 

• Multi: Pro úpravu expozice se měří celá plocha rámečku 
obrazu. Doporučené nastavení. 

• Spot (bod): Pro úpravu expozice se měří pouze střed obrazovky. 
Užitečné pro optimální expozici světlých objektů umístěných ve 
středu rámečku obrazu. Doporučeno při použití externího foto-video 
světla. 

 
Time Lapse Video (časosběrné video) 
Nahrává video s velmi pomalou snímkovou frekvencí 1, 3, 5 a 10 sekund 
a přehrává standardní rychlostí 30 snímků za sekundu (fps). Užitečné pro 
záznam velmi pomalu se pohybujících objektů, jako je západ slunce, 
plazící se hvězdice atd. 30minutové časosběrné video nahrané se 
snímkovou frekvencí 1 sekundy se přehraje za 1 minutu. Stisknutím 
tlačítka spouště spustíte/zastavíte časosběrné video. Chcete-li tuto funkci 
deaktivovat, vypněte časosběrné video (Video Time Lapse - OFF). 

 
Video Resolution (rozlišení videa) 
Vyberte si ze 6 různých rozlišení (velikostí) videa a snímkových frekvencí 
v závislosti na tom, co nahráváte a co s videoklipem hodláte udělat. 

 

• 4K 30fps: Toto je nejvyšší kvalita rozlišení videa zaznamenaného 
při 30 snímcích za sekundu. Rozměr každého snímku je 3840 x 
2160 pixelů nebo 8 megapixely. Toto nastavení vytváří nejostřejší 
kvalitu videa, ale využívá nejvíce paměti. 1 minuta 4K videa využívá 
440 MB (0,44 GB) paměti. Doporučeno pro profesionální a pokročilé 
kameramany schopné spravovat a upravovat větší video soubory. 

• 2,7K 30fps: Jedná se o vysoce kvalitní video s rozlišením 30 snímků 
za sekundu. Rozměr každého snímku je 2704 x 1520 pixelů nebo 4 
megapixely. Toto nastavení vytváří ostrou kvalitu videa, ale také 
využívá velké množství paměti. 
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1 minuta 2,7K videa využívá 220MB (0,22GB) paměti. Doporučeno pro 
profesionální a pokročilé kameramany schopné spravovat a upravovat 
větší video soubory. 

• 1080p 60fps: Jedná se o video dobré kvality s rozlišením 60 snímků za 
sekundu. Rozměr každého snímku je 1920 x 1080 pixelů nebo 2 
megapixely. Toto nastavení vytváří ostrou kvalitu videa při vyšší 
snímkové frekvenci, což také využívá velké množství paměti. 1 minuta 
1080p 60fps videa využívá 220MB (0,22GB) paměti. Doporučeno pro 
rychle se pohybující objekty. 

• 1080p 30fps: Jedná se o video dobré kvality s rozlišením 30 snímků za 
sekundu. Rozměr každého snímku je 1920 x 1080 pixelů nebo 2 
megapixely. Toto nastavení vytváří ostrou kvalitu videa při standardní 
snímkové frekvenci. 1 minuta 1080p 30fps videa využívá asi 110MB 
(0,11GB) paměti. Doporučeno pro většinu podmínek natáčení videa. 

• 720p 120 fps: Toto je nižší rozlišení videa, ale s nejvyšší snímkovou 
frekvencí 120 snímků za sekundu. Rozměr každého snímku je 1280 x 
720 pixelů nebo 1 megapixel. Toto nastavení vytváří dobrou kvalitu 
videa při velmi vysoké snímkové frekvenci. 1 minuta 720p 120fps 
videa využívá 220MB (0,22GB) paměti. Doporučeno pro akční sporty 
a rychle se pohybující objekty. 

• 720p 60 fps: Toto je nižší rozlišení videa, ale s vysokou snímkovou 
frekvencí. Rozměr každého snímku je 1280 x 720 pixelů nebo 1 
megapixel. Toto nastavení vytváří dobrou kvalitu videa při vysoké 
snímkové frekvenci. 1 minuta 720p 60fps videa využívá 110MB 
(0,1GB) paměti. Doporučeno pro rychle se pohybující objekty. 

 
Stabilization (stabilizace) 
Stabilizace vytváří plynulejší záznam videa elektronickým upravením 
rámečků nahoru, dolů, doleva a doprava v reakci na drobné pohyby (např. 
třes rukou). Toto nastavení platí pouze pro režim videa. Při zapnuté 
stabilizaci se rozlišení videa mírně sníží. 

 
Slow Motion Video (zpomalené video) 
Když je tato funkce zapnuta, video soubor se ukládá při pomalejší snímkové 
frekvenci přehrávání 30 snímků za sekundu. Toto nastavení funguje pouze u 
videoklipů nahraných rychlostí 60 snímků za sekundu nebo 120 snímků za 
sekundu. 
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Je to užitečné pro rychle se pohybující objekty, které chcete sledovat 
zpomaleně. 

 

Fast Motion Video (zrychlené video) 
Toto nastavení uloží video soubory s vyšší snímkovou frekvencí 
přehrávání 2X, 4X nebo 6X rychlostí. Například 1 minuta videa 2X 
rychlostí se přehraje za 30 sekund. Je to užitečné pro pomaleji se 
pohybující objekty, které chcete sledovat zrychleně, nebo pro kreativní 
efekt přehrávání videa. 

 
Mic Volume (hlasitost mikrofonu) 
Mikrofon fotoaparátu je umístěn na pravé straně těsně nad tlačítkem 
„Nahoru“ a lze jej nastavit na Off (mikrofon vypnut), low (nízká hlasitost), 
Medium (střední hlasitost) a High (vysoká hlasitost). Když je fotoaparát 
uvnitř podvodního pouzdra, bude mít mikrofon nižší hlasitost (citlivost). V 
některých případech může být vhodné vypnutí mikrofonu a následné 
přidání hudby do videa až v rámci post produkce (pozdější editace 
videa). 

 
Lens Angle (úhel objektivu - zorné pole) 
Tato funkce nastaví úhel objektivu fotoaparátu nebo zorné pole. Změna 
nastavení zorného pole zachová původní rozlišení videa nebo obrázku. K 
dispozici jsou tři úhly objektivu: 

 

• Ultra Wide 156° (ultraširoký): Užitečné pro fotografování větších 
objektů na blízko, takže se vše vejde do rámečku obrazu. 
Nedoporučuje se pro podvodní použití, protože videoklipy budou 
zobrazovat vinětaci (černé okraje), když je fotoaparát umístěn v 
podvodním pouzdře. 

• Wide 140° (široký): Nejběžnější úhel objektivu vhodný pro různé 
velikosti objektů a vzdálenosti fotografování. Nebude vinětovat pod 
vodou uvnitř podvodního pouzdra. 

• Narrow 100° (úzký) 
Užitečné pro menší objekty na blízkou vzdálenost 
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Power On Recording (nahrávání při zapnutí) 
Je-li tato funkce zapnuta, začne fotoaparát po zapnutí automaticky nahrávat 
video. Toto nastavení je užitečné, když víte, že budete nahrávat video a 
chcete ušetřit čas (nemusíte mačkat po zapnutí fotoaparátu žádná tlačítka). 
Stisknutím tlačítka spouště nahrávání videa zastavíte. 

 
Art Effect (umělecký efekt) 
Vyberte si ze 6 různých uměleckých barevných efektů pro dramatické, 
kreativní fotografie a videa. 

 

• Normal (normální): Toto je výchozí nastavení vhodné pro většinu fotografií 

a videí. 

• Black & White (černobílé): Odstraňuje všechny barvy 

• Negative (negativ): Reverzní zobrazení barev. Například červená bude 

modrá. 

• Warm (teplé): Snižuje teplotu barev 

• High Contrast (vysoký kontrast): Zvyšuje kontrast. 

 
Delay Timer (časovač zpoždění) 
Užitečné pro pořizování autoportrétů nebo videí. Zpožďuje pořízení snímku 
nebo spuštění videa o 2 sekundy nebo 10 sekund po stisknutí spouště. 

 
Date & Time Stamp Video (označení videa datumem a časem) 
Když je toto nastavení povoleno, bude datum nebo datum a čas zobrazen v 
levém horním rohu každého videa. Formát razítka datumu/času je 
RRRR/MM/DD HH:MM:SS. Pro označení fotografie datumem a časem viz 
nastavení fotografie. 

 
Video File Length (délka souboru videa) 
Toto nastavení určuje maximální délku videoklipu. Jsou 3 možnosti: 

 

• Unlimited (neomezená): Časová délka záznamu videa není nijak 
omezena. Ručně zastavte nahrávání videa stisknutím tlačítka spouště. 

• 1 Min: Nahrávání videa se automaticky zastaví 1 minutu po 
spuštění. 
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• 5 Min: Nahrávání videa se automaticky zastaví 5 minutu po spuštění. 
 

Poznámka: Když vyberete možnost Unlimited (neomezená), můžete 
nepřetržitě nahrávat video, dokud nahrávání nezastavíte stisknutím 
spouště, paměťová karta není plná nebo baterie vybitá. Nepřetržité video 
bude uloženo jako série videoklipů s maximální velikostí souboru 3,9 GB, 
což je asi 9 minut v rozlišení videa 4K a 24 minut v rozlišení 1080p. 

 
Nastavení systému 

Nastavte operační prostředí fotoaparátu. 

 
Automatické vypnutí (Auto Off) 
Pokud nestisknete žádné tlačítko, fotoaparát se po uplynutí zvoleného času 
vypne. Pokud nechcete, aby se fotoaparát automaticky vypnul, když 
nestisknete žádné tlačítko, vyberte možnost OFF (vypnuto). Doporučujeme 
nastavit vypnutí po 3 minutách, abyste šetřili energii baterie. 

 
Screen Saver (spořič obrazovky) 
Pokud nestisknete žádné tlačítko, LCD displej se po uplynutí zvoleného času 
vypne. Fotoaparát bude stále zapnutý. Stisknutím libovolného tlačítka 
fotoaparát probudíte z režimu spořiče obrazovky. Pokud nechcete, aby se 
LCD displej automaticky vypnul, když nestisknete žádné tlačítko, vyberte 
možnost OFF. Doporučujeme nastavit zapnutí spořiče po 1 minutě, abyste 
šetřili energii baterie. 

 
Date & Time (datum / čas) 
Nastavte datum a čas fotoaparátu ve formátu RRRR/MM/DD HH:MM. K 

vytvoření názvu souboru fotografie a videa bude použito nastavení data a 

času fotoaparátu. Používá se také pro funkci Date & Time Stamp (datumové 

/ časové razítko). 

Vyberte nastavení datumu a času a stiskněte tlačítko OK. Pomocí tlačítek 

nahoru a dolů můžete každou hodnotu datumu a času zvýšit nebo snížit. 

Stisknutím OK přecházíte mezi nastavením roku, měsíce, dne, hodin, minut a 

formátu datumu/času. Po nastavení správného datumu, času a požadovaného 

formátu datumu/času ukončete stisknutím tlačítka napájení/režimu. 
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Sounds (zvuky) 
Toto nastavení umožňuje ovládat hlasitost zvuku a zapínat/vypínat zvuk 
spouště, zapnutí fotoaparátu a pohybu v nabídkách. 

 
Jazyk (Language) 
Vyberte si z 8 různých jazyků pro přizpůsobení nabídek fotoaparátu a 
zpráv na obrazovce. Angličtina, španělština, italština, francouzština, 
němčina, holandština, zjednodušená a tradiční čínština. 

 
Power Frequency (frekvence napájení) 

Toto nastavení pomáhá zabránit tomu, aby se na fotografiích a videích 
při fotografování při zářivkovém osvětlení objevovaly vodorovné čáry. 
Vyberte 60 Hz pro Ameriku a 50 Hz pro zbytek světa. 

 
System (Systém) 
Nastavení systému se používá k resetování fotoaparátu na výchozí 
tovární nastavení. Obsahuje také informace o verzi firmwaru 
nainstalovaného ve fotoaparátu a zbývajícím úložném prostoru v paměti. 

 
Format (formátování) 
Tato funkce vymaže všechny soubory v interní paměti. Paměť je užitečné 
naformátovat, pokud je poškozena jinými soubory uloženými ve 
fotoaparátu. Paměť se doporučuje občas naformátovat, aby se obnovila 
struktura složek paměti. 
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VII. WiFi připojení k aplikaci SeaLife ReefMaster 

WiFi připojení k chytrému telefonu nebo tabletu 
 

1. Na svém zařízení se systémem iOS nebo Android přejděte do 
obchodu Apple App Store nebo Google Play Store a stáhněte a 
nainstalujte si bezplatnou aplikaci „ReefMaster“. U iPadu vyberte při 
hledání aplikace „iPhone Only“ (pouze pro iPhone). 

 

 
2. Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko dolů/WiFi pro aktivaci WiFi. 

Počkejte asi 15 sekund, než se WiFi spustí. 
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3. Přejděte na nastavení WiFi na svém chytrém zařízení a ze 
seznamu dostupných hotspotů vyberte „SeaLife_xxxxxx“. „_xxxxxx“ 
je jedinečné ID fotoaparátu zobrazené na displeji fotoaparátu. Po 
zobrazení výzvy zadejte heslo 1234567890. 

 

 
Ukázka nastavení WiFi a jedinečného ID fotoaparátu na displeji 
SeaLife_7B9A6E 
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4. Otevřete aplikaci ReefMaster. Aplikace zobrazí úvodní obrazovku a 
poté domovskou obrazovku. Pokud ne, opakujte výše uvedené kroky. 

 

     Úvodní obrazovka                Domovská obrazovka 
 

Na domovské obrazovce můžete vybrat Capture mode, Phone 
Gallery nebo Camera Gallery (režim snímání, galerie telefonu nebo 
galerie fotoaparátu). 

 

5. Capture mode (režim snímání) se používá ke vzdálenému pořízení 

fotografie nebo nahrání videoklipu. Tato funkce je určena pouze pro 
využití na souši. 
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6. Camera Gallery (galerie fotoaparátu) zobrazuje všechny fotografie a 
videa uložená na paměťové kartě fotoaparátu. Soubory se zobrazí v 
pořadí podle data s nejnovějším datem nahoře. Fotografie jsou 
zobrazeny nahoře a videa dole. 

 

         Galerie fotoaparátu na iPhone     Galerie fotoaparátu na telefonu s OS Android 
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7. Phone Gallery (galerie telefonu) zobrazuje všechny 
fotografie a videa, které jste stáhli z fotoaparátu do telefonu. 

 

 

Galerie telefonu na iPhone           Galerie telefonu na telefonu s OS Android 
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8. Pro stahování souborů z galerie fotoaparátu do galerie telefonu 
klepněte na „Select“ (vybrat) („A“) a poté klepněte na soubory, které 
chcete stáhnout („B“). Klepnutím na „Select All“ (vybrat vše) stáhnete 
všechny soubory. V pravém horním rohu každé vybrané miniatury se 
zobrazí zelený symbol odškrtnutí. 

 

A – Klepněte na Select                B – Klepněte na soubory, které chcete   
           stáhnout 
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9. Po výběru souborů, které chcete stáhnout, klepněte na ikonu 

stahování vpravo dole. Zobrazí se obrazovka stahování a 
následně průběh stahování. 

 

     Stahování na iPhone                 Stahování na telefonu s OS Android 
 

Poznámka: Vybrané soubory můžete také smazat klepnutím na ikonu koše v 
levé dolní části obrazovky předchozího výběru. 
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10. Stažené soubory budou uloženy do Phone Gallery (galerie telefonu) v 
aplikaci a do vaší nativní aplikace pro fotografie do složky s názvem 
„ReefMaster“. 

 
 

            Phone Gallery v aplikaci           Nativní aplikace pro fotografie vašeho  
                                                         telefonu 
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11. Klepnutím na jakoukoli miniaturu v galerii fotografií nebo 
fotoaparátu zobrazíte soubor v plném (samostatném) zobrazení. 
Nad obrázkem uvidíte velikost souboru a datum vytvoření. Každý 
ze zobrazených souborů také můžete smazat klepnutím na ikonu 
koše v levé dolní části obrazovky. 

 

               Zobrazení miniatury                          Plné zobrazení 
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VIII. Nastavení a péče o podvodní pouzdro 
 

Přehled 
Podvodní pouzdro pro fotoaparát ReefMaster RM-4K je speciálně 
navrženo tak, aby pracovalo s fotoaparátem RM-4K. Pouzdro je 
testováno do hloubky 40 m a je vyrobeno z polykarbonátu s vyztuženými 
vlákny s dalšími prvky z nerezové oceli třídy 316 nebo 304. Před použitím 
fotoaparátu pod vodou si pečlivě přečtěte následující informace. 
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Seznámení s pouzdrem 
 

 
 

 

 
 

 

1 - Port objektivu 
2 – Kroužek adaptéru objektivu 
(pro připojení příslušenství k 
objektivu) 

3 – Drenážní otvor 
4 – Přítlačný šroub s aretací 
5 – LCD displej 

6 – Zde připevněte šňůrku nebo 
navíječ 
7 – Tlačítko napájení/režimu/zpět o 1 
krok 
8 – Tlačítko spouště/OK 
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9 – Dvířka baterie 
10 – Mikrofon 
11 – Tlačítko nahoru/zobrazení 
12 – Tlačítko dolů/WiFi 
13 – Přídržná páčka 

(pro zajištění kapsle Moisture  
          Muncher) 
14 – Umístění kapsle Moisture  
         Muncher 
15 – O-kroužek 
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Nevystavujte podvodní pouzdro opalovacím krémům ve spreji 
Opalovací krémy ve spreji obsahují chemikálie, které mohou poškodit 
plasty, jako je polykarbonát, který se běžně používá k výrobě podvodních 
pouzder pro fotoaparáty a dalšího potápěčského vybavení. Výsledky 
testů potvrzují, že opalovací krémy ve spreji jsou obzvláště agresivní a 
způsobují chemickou reakci, která způsobí, že materiál zkřehne a 
praskne. 

 
Podvodní fotoaparáty/světla SeaLife a některé příslušenství jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitního polykarbonátu. Polykarbonát se používá v mnoha 
výrobcích, kde je důležitá vysoká odolnost proti nárazu a/nebo optická 
průhlednost. Mezi takové produkty mimo jiné patří sportovní bezpečnostní 
vybavení, lékařská zařízení, automobilové díly a kryty elektronických 
zařízení. Navzdory působivým technickým vlastnostem polykarbonátu a 
jeho rozsáhlé přítomnosti v moderním životě je bohužel náchylný k 
poškození některými opalovacími krémy. 

 
Doporučujeme používat opalovací krémy, které jsou inzerovány jako 
bezpečné/šetrné pro oceány a korálové útesy. Pokud používáte opalovací 
krém ve spreji, nikdy jej neaplikujte na potápěčské vybavení nebo 
podvodní fotoaparáty/světla. Po nanesení opalovacího krému si vždy 
umyjte ruce, abyste zabránili kontaminaci plastového materiálu. 

 
Pozor při připojování příslušenství k držáku stativu 
Nepřipojujte žádné příslušenství k držáku stativu ¼-20 fotoaparátu, 
pokud délka šroubu přesahuje 7,5 mm. Použití šroubu ¼-20, který je 
příliš dlouhý, způsobí vysoký stupeň namáhání materiálu pouzdra 
fotoaparátu, což může mít za následek praskliny a následné zatopení 
vodou. 

 

Na oblast upevnění stativu také nikdy neaplikujte prostředek pro zajištění 
závitů ani žádné chemikálie. Tyto látky mohou způsobit chemickou reakci, 
která trvale poškodí materiál pouzdra fotoaparátu a povede k jeho 
zatopení. 
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Příprava fotoaparátu 
1. Plně nabijte baterii fotoaparátu a ujistěte se, že je vložena 

paměťová karta. Podrobnosti naleznete na stranách 10 a 11. 
 

2. Vyčistěte čočku fotoaparátu a LCD displej pomocí hadříku na čočky z 
mikrovlákna. 

 

3. Ujistěte se, že kryt USB/paměťové karty na boku fotoaparátu je 
řádně uzavřen. 

 
 

4. Pokud NEPOUŽÍVÁTE podvodní foto-video světlo, nastavte vyvážení 
bílé (WB) na fotoaparátu na Underwater Deep nebo Underwater 
Shallow v závislosti na vaší hloubce. User Deep pro hloubky větší 
než 8 m a Shallow pro hloubky menší než 8 m. Pokud používáte foto-
video světlo, nastavte vyvážení bílé na Auto. 

 

 

5. Zkontrolujte další nastavení, abyste se ujistili, že je fotoaparát 
přizpůsoben vašim preferencím. Další informace o nastavení nabídky 
naleznete v části Nastavení fotografií a Nastavení videa v této 
příručce. 
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Příprava podvodního pouzdra 
 

 

1. Zkontrolujte O-kroužek a kontaktní plochy O-kroužku, zda nejsou poškozeny 
(např. řezy (A), trhliny (B) a škrábance (C)). Vyměňte O-kroužek, pokud je 
poškozený. Pokud je kontaktní povrch O-kroužku poškozen, obraťte se na 
místního autorizovaného prodejce SeaLife nebo servisní středisko ve vaší 
zemi. Náhradní O-kroužky jsou k dispozici u vašeho místního 
autorizovaného prodejce SeaLife nebo online na adrese 
www.sealifepartsdirect.com (pouze USA). Poznámka: Vyměňte O-kroužek 
každý rok, abyste zajistili správné utěsnění. Používejte pouze O-kroužek 
SeaLife navržený pro ReefMaster RM-4K (položka # SL3517). Viz pokyny 
níže pro vyjmutí/instalaci O-kroužku. 

 

2. NEAPLIKUJTE na O-kroužek žádné lubrikační prostředky. Očistěte O-
kroužek a kontaktní plochy O-kroužku mírně navlhčenou utěrkou z 
mikrovlákna. Mírně navlhčená utěrka (či hadřík) pomáhá odstraňovat vlasy 
(1), písek (2) a další jemné částice. 

 

O-kroužek 
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3. Vložte jednu kapsli s vysoušedlem Moisture Muncher do pouzdra, 
jak je znázorněno výše (A). Otočte přídržnou páčku (B) přes 
kapsli, abyste zabránili jejímu vypadnutí. 

 

Moisture Muncher absorbuje 

vlhkost zachycenou uvnitř 

pouzdra a zabraňuje zamlžování 

portu optické čočky (objektivu) 

pod vodou. Jeden vzorek kapsle 

Moisture Muncher je součástí 

fotoaparátu. Chcete-li 

doobjednat, obraťte se na 

místního autorizovaného 

prodejce SeaLife (položka # 

SL911) 
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4. Vložte fotoaparát do pouzdra a ujistěte se, že je zcela a bezpečně 

usazen bez jakýchkoliv překážek. 
 
 

 

 
5. Před utěsněním pouzdra se ujistěte, že je O-kroužek řádně usazen v 

drážce O-kroužku a není zkroucený. Zavřete vodotěsná dvířka a 
rukou utáhněte těsnicí šroub. Nepoužívejte nástroje. 
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Zkontrolujte, zda je utěsnění O-kroužkem dobré. Neměli byste vidět 
žádné mezery 

 
6. Když je pouzdro utěsněno, uvidíte O-kroužek přitisknutý k vodotěsným 

dvířkám. Zkontrolujte, zda nejsou kolem těsnícího O-kroužku mezery. 

 

7. Zapněte fotoaparát a pořiďte zkušební snímek, abyste se ujistili, že je vše 
správně nastaveno a funguje. 

 
Rychlý test vodotěsnosti před vstupem do vody 
Před vstupem do vody proveďte rychlý test vodotěsnosti. 

 

1. V dřezu nebo vaně se sladkou vodou podržte vodotěsně uzavřené pouzdro 
pod vodou po dobu asi 15 sekund a zkontrolujte okénko LCD displeje, zda 
na něm nejsou kapky vody. Pokud nezjistíte žádné netěsnosti, držte 
vodotěsně uzavřené pouzdro pod vodou po dobu asi 2 minut a poté znovu 
zkontrolujte, zda do něj nepronikla voda. 

 

2. Pokud zjistíte nějaké netěsnosti, opatrně osušte a otevřete pouzdro 
a zkontrolujte těsnicí oblast O-kroužku. Postupujte dle popisu výše. 

 

Vstup do vody 

1. Když vstoupíte do vody a ponoříte fotoaparát, zkontrolujte zadní část 
podvodního pouzdra, zda do něj nevnikly kapky vody. Pokud uvnitř pouzdra 
uvidíte nějakou vodu, vynořte se s fotoaparátem nad hladinu při dodržení 
bezpečných postupů potápění. 

 

2. Použijte šňůrku na zápěstí nebo připněte fotoaparát k D-kroužku vašeho 
kompenzátoru vztlaku, abyste zabránili náhodné ztrátě fotoaparátu pod 
vodou. 
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Po použití pod vodou 
1. Po každém použití namočte vodotěsně uzavřené pouzdro do čisté 

vody na dobu asi 20 minut. Zatímco držíte pouzdro pod vodou, 
stiskněte každé tlačítko 20krát, abyste odstranili veškerý písek nebo 
nečistoty zachycené pod tlačítky. 

 

2. Pouzdro osušte ručníkem. Před otevřením pouzdra se ujistěte, že 
vaše ruce i vodotěsné pouzdro jsou suché. Při návratu do 
chladného a suchého prostředí, jako jsou např. klimatizované 
prostory, se doporučuje pouzdro otevřít. Nedovolte, aby se vnitřek 
pouzdra nebo fotoaparátu namočil. 

 
3. Fotoaparát a pouzdro uchovávejte v chladném a suchém 

prostředí s nedotaženým vodotěsným těsnícím šroubem dvířek. 

 
 

Demontáž / montáž O-kroužku 
 

 
1. K odstranění O-kroužku NEPOUŽÍVEJTE žádné nástroje. Chcete-li 

O-kroužek vyjmout, zatlačte na něj špičkou prstu a posunujte jej 
rovnoběžně s drážkou, dokud se nezvedne, jak je znázorněno výše. 
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2. Očistěte O-kroužek, drážku O-kroužku (A) a kontaktní plochu O-
kroužku (B) mírně navlhčenou utěrkou z mikrovlákna. 
NEAPLIKUJTE NA O-KROUŽEK ŽÁDNÉ LUBRIKANTY. 

 

 
3. Umístěte O-kroužek na drážku a ujistěte se, že tvar O-kroužku 

odpovídá tvaru drážky. Všimněte si, že jedna strana má více 
zaoblených rohů než druhá strana. 

 
4. Zatlačte O-kroužek dolů do drážky. O-kroužek by měl být rovnoměrně 

usazen bez zkroucení. Zavřete dvířka pouzdra, aby se O-kroužek 
pevně usadil, a znovu pouzdro otevřete, abyste zkontrolovali, zda je 
O-kroužek zcela usazen v drážce. 
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IX. Jak na skvělé fotografie pod vodou snadno a 
rychle 

 

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

 

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

 
Udržujte blízkou vzdálenost 
Ideální vzdálenost fotografování je do 1,8 m a samozřejmě platí, že čím 
blíže, tím lépe. Minimální rozsah zaostření fotoaparátu je 30 cm. Použijte 
volitelný super makro objektiv (SL571) pro menší vzdálenost zaostření pod 
vodou (9 cm až 18 cm), nebo objektiv s 10x přiblížením (SL572) (vzdálenost 
zaostření pod vodou 15 až 60 cm). 

 
Pohybujte se klidně a kontrolujte svůj vztlak 
Je strašně těžké pořizovat dobré fotky nebo videa, když se pohybujete, nebo 
když nemáte pod kontrolou svůj vztlak. Umístěte se do nejlepšího úhlu a 
neutralizujte svůj vztlak. Poté zaměřte objekt, zkontrolujte vzdálenost 
fotografování a udržujte fotoaparát v klidu. Nikdy ryby nehoňte - nechte je 
připlavat k vám. Někdy musíte chvíli počkat, než se ryba vrátí. 

Vždy dodržujte pravidla bezpečného potápění. 
 

Pořiďte vždy několik fotografií stejného předmětu a v ideálním případě miřte 
fotoaparátem nahoru 
Pořiďte alespoň 3 fotografie každého objektu. Špatné záběry můžete později 
smazat. Vyzkoušejte různé úhly a vzdálenosti fotografování / natáčení videa. 
Miřte pokud možno nahoru, abyste zachytili na pozadí modrou vodu. Budete-li 
fotografovat směrem dolů, často je výsledkem špatná kompozice a kontrast. 

http://www.sealife-cameras.com/
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Vyhněte se modrým fotkám a videím 
Voda redukuje světlo a filtruje červené/žluté barvy, což má za následek 
tmavší a modřejší okolní osvětlení. Existují dva způsoby, jak obnovit 
ztracené barvy: 

 
1) Použijte jedno nebo dvě přídavná podvodní foto-video světla 

SeaLife Sea Dragon (volitelné příslušenství) pro vylepšení barev a 
kvality fotografií/videa. 

2) Pokud NEPOUŽÍVÁTE podvodní foto-video světlo, nastavte vyvážení 
bílé (WB) na fotoaparátu na Underwater Deep nebo Underwater 
Shallow v závislosti na vaší hloubce. Pokud používáte foto-video 
světlo, nastavte vyvážení bílé (WB) na Auto. 

 
 

X. Tipy pro odstraňování problémů, náhradní díly a 
opravy / servis 

 

Pro aktualizované postupy řešení problémů, náhradní díly a opravy / 
servis prosím navštivte webovou stránku SeaLife na adrese www.sealife-
cameras.com. Vyberte sekci „Tech Support“ (technická podpora). 

 

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

 

Obrazový snímač: 14megapixelový snímač Panasonic 1/2,3” CMOS 
Formát obrazového souboru: JPEG 
Rozlišení videa: 4K (3840 x 2160) při 30 snímcích za sekundu 
Formát souboru videa: MPEG4 h.264 (.mp4) 
Zvuk: MPEG-4 AAC 
Mikrofon/reproduktor: Ano - Mono 
Objektiv: F2,8; 6členná, plně vícevrstvá, asférická čočka 
Ohnisková vzdálenost: 2,5 mm (ekvivalent 35 filmu = 14 mm) 
Typ ohniska: Objektiv s pevným ohniskem / (30 cm) až  
                                   nekonečno 
Zorné pole: Nastavitelné: úhlopříčka 156°, 140° a 100° 
Rychlost závěrky: 1/25 až 1/2000 sekundy 
LCD: 2,0” TFT LCD barevný displej, rozlišení 230K 
Paměť: Samostatně prodávaná paměťová karta Micro  
                                   SDHC/SDXC. Doporučená karta - 128 GB s  
                                   rychlostní třídou V30 (U3) 
Připojení k PC: PC: Windows 7 a vyšší / MAC: OS X a vyšší 
Výstupní porty: 1x USB 2.0 výstup a 1x Micro HDMI výstup 
Baterie: Vyjímatelná Li-ion baterie. 900 mAh, 3,8 V. 
                                    3,42 Wh. 
Životnost baterie: Statické obrázky: 2 a více hodin (cca 500 a více  
                                    snímků) 

Video: 1,5 hodiny při 1080p a 1,2+ hodiny při 4K 
Vodotěsnost: Individuální hloubková zkouška do 60 m 
Odolnost proti nárazu: 1 m 
Provozní teplota: -18 °C až 50 °C 
Skladovací teplota: -29°C až +60°C 
Držák na stativ: Standardní závit pro stativ ¼-20 
Certifikace: CE, ROHS, FCC 
Hmotnost: 202 gramů 

Rozměry: 4,9 cm x 10,5 cm x 2,6 cm 
Záruka: Roční omezená záruka 
Země původu: Čína 

http://www.sealife-cameras.com/
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XII. Prohlášení FCC 
 

Třída B: Sekce 15.105 
PROHLÁŠENÍ FEDERÁLNÍ KOMISE PRO KOMUNIKACI O RUŠENÍ 
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle 
části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti 
škodlivému rušení při domácí instalaci. Toto zařízení generuje a může vyzařovat vysokofrekvenční 
energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé 
rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto 
zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a 
zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil eliminovat rušení jedním nebo více z 
následujících opatření: 
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. 
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
-Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. 

- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika. 
Oddíl 15.21 
POZOR: 
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny držitelem licence / poskytovatelem 
tohoto zařízení, mohou zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení. 
Oddíl 15.19(a)(3) 
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli příchozí 
rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. 
Informace o vystavení RF (SAR) 
Toto zařízení splňuje vládní požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Toto zařízení je navrženo a 
vyrobeno tak, aby nepřekračovalo emisní limity pro vystavení energii rádiové frekvence (RF) 
stanovené Federální komisí pro komunikaci vlády USA. 
Expoziční standard používá měrnou jednotku známou jako specifická míra absorpce neboli SAR. 
Limit SAR stanovený FCC je 1,6 W/kg. Zkoušky na SAR se provádějí za použití standardních 
provozních poloh akceptovaných FCC, přičemž EUT vysílá na specifikované výkonové úrovni v 
různých kanálech. 
FCC udělila tomuto zařízení oprávnění k užívání pro všechny hlášené úrovně SAR, které byly 
vyhodnoceny jako vyhovující směrnicím FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Informace o 
SAR na tomto zařízení jsou v evidenci FCC a lze je nalézt v části Display Grant 
www.fcc.gov/eot/ea/fccid po vyhledání FCC ID: 2AAD3AA2G1J1 
Označení konečného produktu 
Tento vysílací modul je povolen pouze pro použití v zařízení, kde může být anténa instalována tak, 
aby mezi anténou a uživateli byla zachována vzdálenost 20 cm. Koncový produkt musí být označen 
na viditelném místě následujícím způsobem: „Obsahuje FCC ID: 2AAD3AA2G1J1“ a „Obsahuje IC: 
10290A- AA2G1J1“ 
Informace pro výrobce OEM a integrátory 
Následující prohlášení musí být součástí všech verzí tohoto dokumentu dodávaných výrobci OEM nebo 
integrátorovi, ale nemělo by být distribuováno koncovému uživateli. 
1) Toto zařízení je určeno pouze pro OEM integrátory. 
2) Další omezení naleznete v úplném dokumentu Grant of Equipment. 

 

Prohlášení IC 
(RSS-Gen, část 7.1.3) 

http://www.fcc.gov/eot/ea/fccid
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Oznámení pro Kanadu, Industry Canada (IC). 
Toto zařízení vyhovuje kanadskému standardu RSS (bez licence). 
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení 
a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli příchozí rušení, včetně rušení, které může způsobit 
nežádoucí provoz. 
Canada, avis d'Industry Canada (IC) 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 
Informace o vystavení rádiovým vlnám (RF). 

Vyzařovaný výstupní výkon bezdrátového zařízení je pod limity vystavení rádiovým frekvencím Industry 
Canada (IC). Bezdrátové zařízení by mělo být používáno takovým způsobem, aby se minimalizovala 
možnost lidského kontaktu během normálního provozu. 
Toto zařízení bylo vyhodnoceno a bylo prokázáno, že splňuje limity IC Specific Absorption Rate 
(“SAR”) při provozu v přenosných podmínkách expozice. 
Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF) 
La puissance de sortie émise par l’appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux 
fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans fil de façon à minimiser les 
contacts humains lors du fonctionnement normal. 
Ce dispositif a été évalué pour et démontré conforme à la Taux IC d'absorption spécifique ("SAR") des 
limites lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'exposition portatifs. 
CE 
Společnost Pioneer Research tímto prohlašuje, že toto zařízení ReefMaster RM-4K je v souladu se 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. 

 

XIII. Omezená záruka 
 

Výrobce poskytuje záruku původnímu kupujícímu (dále jen „Kupující“) tohoto výrobku (dále jen 

„Produkt“) za předpokladu, že Produkt byl v době nákupu nový a nepoužitý a v původním obalu, po 

dobu jednoho (1) roku od data nákupu (dále jen „Záruční doba“). V rámci této záruky Výrobce ručí 

za to, že Produkt je bez závad ve zpracování a materiálech, pokud je používán v souladu se 

specifikacemi zveřejněnými Výrobcem. V případě, že se Kupující domnívá, že Produkt vykazuje 

vadu, měl by vyhledat rady pro řešení problémů na webových stránkách SeaLife na adrese 

www.sealife-cameras.com nebo kontaktovat dovozce Produktu do země, ve které byl Produkt 

Kupujícím zakoupen. Místní autorizovaný prodejce SeaLife může také pomoci se servisem 

Produktu a v případě, že se zjistí, že Produkt vyžaduje servis, může Kupujícímu vydat autorizační 

číslo pro vrácení Produktu. Aby měl Kupující nárok na jakoukoli nápravu podle této smlouvy, musí 

vrátit Produkt Výrobci během Záruční doby na riziko odesílatele spolu s následujícím (dále jen 

„požadavky na reklamaci“): (a) Výrobcem vydané autorizační číslo pro vrácení, (b) dopis s 

přiměřeně podrobným popisem závady; (c) platná adresa Kupujícího; a (d) kopie původního 

dokladu o koupi nebo dokladu o koupi s uvedením data koupě Produktu. Další informace o 

opravách nebo o vyhledání servisního střediska ve vaší zemi naleznete na webových stránkách 

SeaLife na adrese www.sealife-cameras.com. 

http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
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Důležité: Výše uvedená omezená záruka se vztahuje pouze na Produkt prodávaný Výrobcem. 

Tato omezená záruka nenabízí možnost náhrady škody a obecně se nevztahuje na žádné chytré 

telefony, jiná elektronická zařízení nebo jiné produkty používané v souvislosti s tímto 

Produktem. Kupující chápe a souhlasí s tím, že ačkoliv společnost SeaLife vynaložila přiměřené 

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

společností SeaLife, i nadále existuje při používání Produktu určité riziko jeho zatopení nebo 

jiného selhání/poruchy, které tímto Kupující bere na sebe. 

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

netěsnosti posoudí a následně potvrdí, kdy podle svého přiměřeného uvážení rozhodne, že jde buď o 

vadu zpracování nebo materiálu, Výrobce podle vlastního uvážení Produkt buď opraví nebo vymění a 

zašle jej Kupujícímu zdarma zpět. V případě, že Výrobce není schopen zopakovat údajné vady nebo 

netěsnosti posoudit / potvrdit nebo zjistí-li, že Produkt nevykazuje vady zpracování nebo materiálů, 

uvědomí o tom Výrobce Kupujícího a na žádost Kupujícího Výrobce vrátí Produkt Kupujícímu na 

náklady Kupujícího. 

 
Tato záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené nesprávným používáním Produktu v rozporu 

se specifikacemi zveřejněnými Výrobcem, kosmetická poškození, škody způsobené nevhodnou 

manipulací či úmyslným nevhodným používáním Produktu, jeho opotřebením, poškození vodou 

způsobené poškozeným O-kroužkem nebo jeho kontaktními plochami či nečistotami zachycenými 

mezi pouzdrem Produktu a O-kroužkem, poškození způsobená vystavením působení opalovacích 

krémů nebo jiných chemikálií, opravou nebo pokusem o opravu neoprávněnými osobami, 

nesprávným skladováním, neprováděním plánované údržby a vytečením baterie. 

 
VÝŠE UVEDENÉ JE JEDINÝM A VÝHRADNÍM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM KUPUJÍCÍHO A 

JEDINOU A VÝHRADNÍ POVINNOSTÍ VÝROBCE, S OHLEDEM NA REKLAMACI VADNÉHO 

PRODUKTU. S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY VÝROBCE ODMÍTÁ VÝROBCE 

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

PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, 

VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO ZÁRUKY ZA NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH 

STRAN. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE VÝROBCE ODPOVĚDNÝ VE VZTAHU KE 

KUPUJÍCÍMU NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ 

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

ČI MAJETKU OSOB, ČI ŠKOD, ZA KTERÉ MŮŽE NÉST VE VZTAHU K JINÝM OSOBÁM ČI 

SUBJEKTŮM ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍ, A TO I V PŘÍPADECH, KDY BYL VÝROBCE 

UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, NEBO VZNIKNE-LI NÁROK V DŮSLEDKU 

PORUŠENÍ ČI NEDODRŽENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, 

NEDBALOSTI ČI JINAK. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ 

NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD NEBO UMOŽŇUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ 

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

NA VÝŠE UVEDENÉ ALE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ MAXIMÁLNÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST 

VÝROBCE VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODEJE PRODUKTU NEBO SOUVISEJÍCÍ 
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S PRODEJEM PRODUKTU NEPŘESÁHNE KUPNÍ CENU ZAPLACENOU VÝROBCI ZA 

PRODUKT. 

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

spor vyplývající nebo související s touto omezenou zárukou nebo Produktem bude postoupen k 

řešení výhradně státním nebo federálním soudům se sídlem ve státě New Jersey, USA, s jehož 

výlučnou jurisdikcí a místem Kupující nebo jakákoli strana, od které Kupující Produkt přímo či 

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

SL35008 / březen 2021 

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


