
Návod na použití podvodních a ochranných
pouzder DiCAPac pro fotoaparáty.

Před použitím ve vlhkém prostředí:
Před použitím zkontrolujte, jestli není podvodní pouzdro DiCAPac viditelně poškozeno. Po té proveďte test vodotěsnosti. 

Použití podvodního pouzdra DiCAPac:

Dávejte pozor:
·

·

·
Rady:
·

·

·

Čištění:
·
·

Nepoužívejte podvodní pouzdro ve vodě o teplotě 40°C a vyšší u pouzder pro kompaktní fotoaparáty, o teplotě 30°C 
a vyšší u pouzder pro DSLR. Může dojít k porušení vodotěsnosti. 
Podvodní a ochranné pouzdro DiCAPac nenechávejte vystaveno přímému slunečnímu záření. Působením přímého 
slunečního záření se zkracuje životnost podvodního pouzdra.
Nevkládejte ostré předměty do podvodních pouzder. Může dojít k poškození podvodního pouzdra DiCAPac.
 
Pokud se pohybujete ve vlhkém prostředí, doporučujeme ponechat uvnitř pouzdra sáček se silikagelem. Zabrání se 
srážení vlhkosti uvnitř pouzdra DiCAPac.
Při focení nedoporučujeme používat blesk. Při záblesku jsou osvětleny nečistoty rozptýlené ve vodě, které díky 
blesku vyniknou .
Pokud bude pouzdro těsně přiléhat k fotoaparátu, zabrání se jeho pohybu v pouzdře a bude se snáze ovládat. Proto 
se snažte vytlačit z pouzdra co nejvíce vzduchu.

Po potápění ve slané vodě řádně opláchněte podvodní pouzdro DiCAPac  ve sladké vodě.
Na čištění adaptéru objektivu používejte prostředky na čištění optiky, jakými je například mikroutěrka.

Test vodotěsnosti:
Vložte do pouzdra bezcenný předmět. Řádně uzavřete pouzdro a vložte pouzdro do nádoby s vodou. Jakmile bude 
pouzdro pod hladinou, přiměřeně stlačte pouzdro. Z pouzdra se může zpočátku uvolnit pár bublinek ze vzduchu, který 
zůstal v záhybech pouzdra. Jestliže uvidíte souvislý proud bublinek, vaše pouzdro bude pravděpodobně vadné.

Otevřete měkké podvodní  pouz-
dro DiCAPac.

Vložte fotoaparát do podvodního 
pouzdra DiCAPac.

Důkladně uzavřete zip na vrchu 
sáčku. Několikrát pevně přeložte 
uzavřený konec sáčku. Uzavřete 
na suchý zip.

Odšroubujte adaptér objektivu 
ve směru OPEN. Vytlačte co nej-
více vzduchu z pouzdra. Nasaď-
te a důkladně uzavřete adaptér 
objektivu ve směru CLOSE. Po 
té můžete používat fotoaparát v 
podvodním pouzdru DiCAPac.

Přehněte uzavírání a uzavřete na 
druhý suchý zip.

Před vyjmutím  fotoaparátu z 
podvodního pouzdra DiCAPac 
osušte pouzdro. Otevřete pouzd-
ro. Vyjměte fotoaparát z podvod-
ního pouzdra.
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DOVOZCE: Penta CZ, s.r.o., Povážská 266, 386 01 Strakonice
tel.: +420 383 369 131, e-mail: dicapac@penta.cz, web: www.dicapac.biz

Návod pro podvodní a ochranná pouzdra DiCAPac WP-S10, WP-110, WP-310, WP-410, WP-510, WP-610, WP-H10. 


