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I. Obsah balení 
 

 

 
 Fotoaparát Micro 3.0 (SL550) 
 
 

Řemínek na zápěstí 
(SL50102) 

 
 
 

USB adaptér (SL50103) 

USB kabel (SL51004) 
(60 cm USB 2-A / Micro-B) 

 

Pouzdro na fotoaparát 
(SL50107) 

 

Návod k použití (SL55008) 
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II. Seznámení se s fotoaparátem 
 

Pohled zpředu 
 

1. Tlačítko spouště 
2. Objektiv s čočkou z optického skla 
3. Nástavbový kroužek objektivu (pro připevnění příslušenství k 

objektivu) 
4. Připevnění řemínku na zápěstí 
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Pohled zezadu 
 

1. 2,4” TFT barevný displej 
2. Závitový otvor 1/4-20 pro připevnění stativu 
3. Vodotěsné USB kontakty (sériové číslo pod krytem USB) 
4. „Piánová“ ovládací tlačítka: 

a. Video (nahoru) 
b. Nabídka (dolů) 
c. Přehrávání / Hlavní vypínač (Power) / Zpět o 1 krok [v 

nabídce] 

5. LED indikátor stavu nabíjení / datového připojení 
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LCD displej – režim snímání: 
 

 

1. Scénické režimy 
2. Režim snímání 
3. WiFi zapnuto 
4. Časovač (H:MM:SS) 
5. Stav baterie 
6. Rozlišení fotografie 

(Picture Resolution) 
7. WB (vyvážení bílé) 

8. Hodnota ISO 
9. Hodnota expozice (EV) 
10. Samospoušť nebo 

časový interval Time 
Lapse (časosběrné 
video) 

11. Velikost rozlišení videa (s 
údajem o fps) 

Poznámka: Při natáčení časosběrného videa (Video Time Lapse) je 
snímková frekvence videa nahrazena časovým intervalem. 
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LCD displej – režim přehrávání: 

Zobrazení miniatur 
 

 
1. Ikona přehrávání – zobrazení miniatur 
2. Typ souboru: Foto nebo video  
3. Číslo složky (100 až 999) 

4. Číslo souboru (0001 až 9999) 
5. Stav baterie 
6. Miniatury (4 na stránku) 
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LCD displej – režim přehrávání: 

Zobrazení jednoho snímku 

 
 

1. Ikona přehrávání – zobrazení jednoho snímku  
2. Číslo složky (100 až 999) 
3.  Číslo souboru (0001 až 9999) 
4. Stav baterie 
5. Uplynulý čas H:MM:SS (pouze videosoubory) 
6. Stavový řádek videa (pouze videosoubory) 
7. Celková doba záznamu H:MM:SS (pouze videosoubory) 
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III. Základní obsluha fotoaparátu 

Zapnutí/vypnutí: 
 

Stiskněte tlačítko Power [hl. vypínač - dole] na 2 sekundy pro zapnutí 
nebo vypnutí fotoaparátu. 
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Pořízení fotografie: 

Zamiřte, držte fotoaparát pevně a stiskněte tlačítko spouště. 
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Nahrání videa: 

Stisknutím tlačítka videa spustíte a zastavíte nahrávání videa. 
 

 

Poznámka: 

• Během nahrávání videa se v horní části LCD displeje zobrazí 
časovač uplynulého nahrávání. 

• Stisknutím spouště během záznamu videa pořídíte snímek s 
rozlišením 8 MP v případě 4K videa a 2 MP v případě videa s 
rozlišením 1080p. 

• Maximální doba záznamu na videoklip je 29 minut. 
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Snadné nastavení (Easy Setup): 

Pro správné nastavení fotoaparátu postupujte podle pokynů na 
obrazovce. 

 

1. Stiskněte tlačítko MENU 

 
2. Stisknutím tlačítka spouště vyberte „Easy Setup“. Postupujte 

podle průvodce na obrazovce pomocí tlačítek Nahoru (Video) 
nebo Dolů (Nabídka) pro výběr požadované možnosti a pomocí 
tlačítka spouště potvrďte nastavení. 
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Přehrávání snímků a videí: 

1. Stisknutím tlačítka přehrávání zobrazíte náhledy snímků. 

 

 
2. Pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů můžete procházet miniaturami. 
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3. Stisknutím tlačítka spouště zobrazíte jednotlivé snímky/videa. 
 

Poznámka: 

• Stisknutím tlačítka spouště spustíte nebo pozastavíte přehrávání 

videa. 

• Použijte tlačítka Nahoru/Dolů pro zvýšení/snížení rychlosti 

přehrávání videa 

• Chcete-li odstranit JEDEN nebo VŠECHNY soubory, vyberte 
soubor v zobrazení miniatur a stiskněte a podržte tlačítko 
spouště. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce. 
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Nabíjení baterie: 

 

1. Odstraňte kryt USB. 

 
2. Ujistěte se, že jsou kontakty fotoaparátu a USB zcela suché. 

Zasuňte USB kabel do USB adaptéru a ten zasuňte do 
vodotěsného USB portu. 

 

 
Důležité: Fotoaparát MUSÍ být před připojením USB adaptéru zcela 
suchý. USB adaptér není vodotěsný. 
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3. Připojte druhý konec kabelu USB do jakékoli 5V (0,5, 1,0 nebo 
2,0 ampér) nabíječky a tuto nabíječku pak zapojte do zásuvky. 

 

 

4. Na displeji fotoaparátu se zobrazí PC, Charge a Ext Power. Pomocí 
tlačítek Nahoru nebo Dolů vyberte Charge (nabíjet) a stisknutím 
tlačítka spouště potvrďte výběr. 
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5. Ikona baterie na displeji bude při nabíjení opakovaně blikat (1 až 3 
proužky dle stavu nabití) a při plném nabití budou nepřerušovaně 
svítit 3 plné proužky. LED indikátor stavu nad USB bude během 
nabíjení blikat červeně a při plném nabití bude svítit červeně. 

 
6. Po 1 minutě nabíjení se displej vypne, aby se šetřila energie a 

fotoaparát se nabíjel rychleji. Displej zapnete stisknutím 
libovolného tlačítka. 

 

Poznámka: 

• Při použití 5 voltové (1 nebo 2 A) nabíječky trvá plné nabití 

fotoaparátu přibližně 3 hodiny. Při použití PC nebo 5V/0,5A 
nabíječky trvá úplné nabití fotoaparátu asi 6 hodin. 

• Stisknutím tlačítka MENU během nabíjení fotoaparátu se 
nabíjení zastaví a zobrazí se obrazovka možností USB. 

• Vyberte Ext Power pro běžné používání fotoaparátu, když je 
připojen k jakékoli 5V USB nabíječce nebo powerbance. 

• Pokud se fotoaparát nenabíjí, přečtěte si tipy pro odstraňování 
problémů na straně 65. 
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Stahování snímků do PC: 

1. Odstraňte kryt USB. 

 
2. Ujistěte se, že jsou kontakty fotoaparátu a USB zcela suché. 

Zapojte USB kabel do USB adaptéru a ten zasuňte do 
vodotěsného USB portu. 

 

 

Důležité: Fotoaparát MUSÍ být před připojením USB adaptéru zcela 
suchý. USB adaptér není vodotěsný. 
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3. Druhý konec USB kabelu zapojte do USB portu počítače. 
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4. Na displeji fotoaparátu se zobrazí PC, Charge a Ext Power. 
Pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů vyberte PC a stisknutím 
tlačítka spouště tento výběr potvrďte. 
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5. Na displeji se objeví ikona připojení k PC a stavový LED indikátor 
nad USB bude svítit zeleně. Blikající zelená LED indikuje selhání 
připojení. V takovém případě důkladně očistěte kontakty USB. 

 

 

6. V systému Windows klepněte pravým tlačítkem myši na logo 
Windows v levé dolní části počítače a vyberte „Průzkumník 
souborů“. Vyhledejte a poklepejte na jednotku s názvem 
„MICRO3.0“. V případě MAC poklepejte na ikonu diskové 
jednotky „bez názvu“ nebo „neoznačené“ (unlabeled). Složka 
DCIM obsahuje všechny snímky a videa. 
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Poznámka: 
• Po 1 minutě se displej vypne, aby se šetřila energie. Displej 

zapnete stisknutím libovolného tlačítka. 

• Stisknutím tlačítka MENU přerušíte připojení k počítači a 
zobrazí se obrazovka možností USB. 

• Baterie bude během připojení k počítači udržovat svou kapacitu 
(tj. nebude se nabíjet ani vybíjet). 

• Můžete také vytvořit přímé kabelové spojení mezi fotoaparátem a 
chytrým telefonem nebo tabletem. Budete potřebovat adaptér USB 
specifický pro značku / model vašeho chytrého telefonu nebo 
tabletu. Pro iPhony nebo iPady je potřeba speciální Y-kabel, který 
zajistí pro chytrý telefon / tablet napájení a přenos dat. Podrobnosti 
najdete v části Technická podpora na webu SeaLife-Cameras.com. 

• Pokud se fotoaparát nepřipojí k počítači, přečtěte si tipy 
pro odstraňování problémů na straně 65. 
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IV. WiFi připojení s aplikací Sealife Micro 3+ 

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 „SeaLife Micro 3+“. U iPadů 
vyberte při hledání aplikace „iPhone Only“ (pouze pro iPhone). 
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2. Přejděte do nabídky Nastavení systému (System Setting) 
fotoaparátu a zapněte WiFi. Počkejte asi 15-30 sekund, než se 
WiFi vysílač spustí. 
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3. Přejděte do nastavení WiFi na vašem zařízení se systémem 
iOS nebo Android a vyberte „SeaLife Micro 3 camera [sériové 
číslo]“ ze seznamu dostupných hotspotů. Po zobrazení výzvy 
zadejte heslo 1234567890. 

 

Android iOS iPhone/iPad 
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4. Otevřete aplikaci SeaLife Micro 3+. Aplikace by měla ukazovat 
přímý přenos obrazu z objektivu fotoaparátu a fotoaparát by 
měla zobrazovat „Connected“ (připojeno). Pokud ne, opakujte 
výše uvedené kroky. 
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5. Chcete-li odpojit WiFi, stiskněte tlačítko přehrávání (Playback) na 
vašem fotoaparátu. 

 

 
 

Poznámka: Heslo fotoaparátu lze změnit. Přejděte na ikonu 
nastavení (Settings) aplikace (ikona ozubeného kola vpravo dole) a 
vyberte Change Password (Změnit heslo). Poté postupujte podle 
pokynů na obrazovce. 
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Domovská (výchozí) obrazovka: 
 

 
1. Galerie přehrávání 
2. Pořiďte snímek nebo spusťte/zastavte video 
3. Nabídka nastavení fotoaparátu (ikona ozubeného kola) 
4. Režim Snímek / Video 
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Obrazovka přehrávání: 
 

1. Galerie fotoaparátu (soubory uložené ve fotoaparátu) 
2. Datum pořízení snímků/videí (počet souborů pro daný den) 
3. Ikona videa označuje, že soubory jsou video 
4. Miniatury (dotykem lze miniaturu zvětšit) 
5. Návrat na domovskou obrazovku (živé zobrazení) 
6. Galerie aplikace (soubory stažené do aplikace) 



31 
 

Stahování souborů: 
 

Stisknutím a podržením libovolné miniatury otevřete obrazovku 
stahování. 

 

1. Vybrat soubory pro konkrétní 
datum 

2. Vybrat VŠECHNY soubory 
3. Stáhnout vybrané soubory 

4. Smazat vybrané soubory 
5. Ikona zaškrtnutí označuje 

vybrané soubory 

Poznámka: 
Fotografie/videa stažená z fotoaparátu do chytrého telefonu/tabletu se 
automaticky uloží do fotogalerie zařízení. 
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V. Menu nastavení 

Snadné nastavení (Easy Setup): 

Průvodce krok za krokem, který vám pomůže správně nastavit 
fotoaparát. Jednoduše postupujte podle průvodce na obrazovce a 
vyberte souš (land) nebo pod vodou (under water) a poté zvolte 
některou z dostupných možností. 

 
 

Možnosti snadného nastavení zahrnují: 
1. Souš (Land) 

a. Souš (Land) (Auto) – Pro většinu fotografií/videí na souši 
b. Sport/Akce (Sports/Action) – Používá sériové snímání pro 

rychle se pohybující objekty 
2. Pod vodou (Underwater) 

a. Potápění (Dive) – pouze v hloubce větší než 8 m 
b. Šnorchlování (Snorchel) – pouze v hloubce do 8 m 
c. Ext. světlo (Ext Light) - Při použití foto-video světla (či 

světel). 
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Nastavení snímku: 
 

Nabídka „Image Settings“ (nastavení snímku) obsahuje všechna 
nastavení expozice fotografií a videa, jejich barev a kvality. Chcete-
li otevřít nastavení snímku, stiskněte tlačítko Menu, přejděte dolů 
na „Image Settings“ a stisknutím tlačítka spouště potvrďte výběr. 
Následující text popisuje jednotlivá nastavení v pořadí, v jakém se 
objevují v nabídce fotoaparátu. 
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Vyvážení bílé (WB) – vztahuje se na fotografie a videa 

Vyvážení bílé je digitální barevný filtr, který upravuje barvu 
fotografií/videí za specifických světelných podmínek. Při správném 
nastavení by barvy fotografií/videa měly vypadat přirozeně. Například 
bílý objekt by se měl jevit jako bílý. 

 
Na LCD displeji se zobrazí jedna z následujících ikon. Vyberte si ze 7 
filtrů pro vyvážení bílé: 

 

A. B . C. D. E. F. G. 
 

A. Auto - Automaticky vybere nejlepší vyvážení bílé pro souš (nikoli 
pod vodou). 

 

B. Underwater Deep - Ideální pro fotografování pod vodou v 
hloubkách větších než 8 m. 

 
C. Underwater Shallow - Ideální pro fotografování pod vodou v 

hloubkách menší než 8 m. 
 

D. Underwater Green - Ideální pro fotografování pod vodou v 
zelené vodě (řasy). 
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E. Manual – Ručně upravte barvu vyvážení bílé pro konkrétní 
světelné prostředí pomocí bílé nebo šedé karty. 
Po výběru možnosti „Manual“ držte bílou (nebo šedou) kartu asi 30 
cm před objektivem fotoaparátu, aby karta zaplnila celý nebo většinu 
rámečku snímku. Potvrďte stisknutím tlačítka spouště a fotoaparát 
upraví barvu podle karty. Pokud bylo vyvážení bílé nastaveno ručně 
správně, karta by se měla jevit jako bílá nebo šedá. Fotoaparát uloží 
barvu Manual WB, dokud nebude znovu nastavena. 

 
F. Daylight - Ideální pro fotografování na souši za slunečných 

podmínek (denní světlo). 
 

G. Cloudy - Ideální pro fotografování na souši v zatažených podmínkách. 

Hodnota expozice (EV) – vztahuje se na fotografie a 
videa 

Toto nastavení upravuje program automatické expozice fotoaparátu a 
je užitečné k tomu, aby fotoaparát přinutil zachytit mírně 
přeexponované nebo podexponované fotografie/video. Zvýšením 
hodnoty EV dosáhnete jasnější expozice snímku. Snížení hodnoty EV 
má za následek tmavší expozici snímku. 
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Ikona na předchozí stránce se zobrazí na LCD displeji s odpovídající 
hodnotou EV. Nastavení EV lze upravit od +2,0 do -2,0 v krocích po 0,3 
a 0,0 EV je výchozí tovární nastavení. 

 

 
ISO – vztahuje se pouze na fotografie 

ISO upravuje citlivost obrazového snímače na světlo. Vyberte z 
možností Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 a 3200. Následující ikona se 
zobrazí na LCD displeji s odpovídající hodnotou ISO. 

 

 

Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější bude fotoaparát na světlo - to je 
ideální pro fotografování při slabém osvětlení. Čím nižší je hodnota 
ISO, tím méně citlivý bude fotoaparát na světlo - to je zase ideální pro 
fotografování za jasnějších světelných podmínek. Nižší hodnota ISO 
má za následek ostřejší a méně zrnitou kvalitu obrazu ve srovnání s 
vyšší hodnotou ISO. Volba AUTO ISO automaticky vybere optimální 
nastavení. 
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RAW+ JPG – vztahuje se pouze na fotografie 

Když je zapnuto RAW+JPG, fotoaparát uloží jeden nekomprimovaný 
soubor RAW (.dng) a jeden komprimovaný soubor JPG. Fotografování 
ve formátu RAW umožňuje největší míru úprav fotografií, protože 
soubor je nezpracovaný a nekomprimovaný. Toto nastavení je 
doporučeno pro pokročilé fotografy obeznámené s uměním úprav 
fotografií RAW. 

 
Formát souboru RAW s příponou .dng byl vytvořen společností 
Adobe. K otevření a úpravě souborů RAW s příponou .dng použijte 
software pro úpravu fotografií Adobe Photoshop Lightroom nebo 
Elements. 

 

 

Výše uvedená ikona se zobrazí na LCD displeji, když je zapnutý režim 
RAW+JPG. Počkejte prosím přibližně 2 sekundy, než fotoaparát 
zapíše dva větší soubory do paměti. 
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Režim Capture – vztahuje se pouze na fotografie 

Režim Capture (snímání) definuje množství fotografií pořízených při 
stisknutí tlačítka spouště. Na LCD displeji se zobrazí jedna z 
následujících ikon. Vyberte si z 5 možností: 

A. B. C. D. E. 
 

A. Single (jeden snímek) – Stisknutím a uvolněním tlačítka spouště 
pořídíte jednu fotografii. 

B. Continuous (kontinuální) – Stisknutím a podržením tlačítka spouště 
pořídíte více fotografií rychlostí 10 snímků za první sekundu a poté 2 
snímky za sekundu. 

 

C. Time Lapse (časosběr) – Stiskněte a uvolněte tlačítko spouště pro 
záznam série fotografií v předem nastavených časových intervalech 
2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min a 30 min. Užitečné pro fotografování 
sekvence snímků bez držení fotoaparátu nebo rušení objektu 
fotografování. Později můžete vybrat nejlepší obrázek nebo 
zkombinovat všechny obrázky do časosběrného videa pomocí 
softwaru pro úpravu videa. Po nastavení režimu snímání na Time 
Lapse přejděte do nastavení Photo Time Lapse a vyberte 
požadovaný interval snímání. Další podrobnosti viz Nastavení 
časosběrného snímání níže. 
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D. Burst – Stisknutím a podržením tlačítka spouště pořídíte 10 
snímků za sekundu. 

 

E. AEB (automatické stupňování expozice) - Stisknutím a 
uvolněním spouště pořídíte tři fotografie s mírně odlišnými 
expozicemi. Jedna optimální expozice, jedna mírně světlejší 
expozice a jedna mírně tmavší expozice. 

 

Režim scény (Scene Mode) – vztahuje se na fotografie a 
videa 

 

Režim scény automaticky upraví jedno nebo více nastavení snímku 
pro nejlepší možné fotografie a videa v konkrétních typech prostředí 
(scén) fotografování. Na LCD displeji se zobrazí jedna z následujících 
ikon. Vyberte si z 5 různých scénických režimů: 

 

A. B. C. D. E. 
 

A. Land - Pro fotografování / natáčení nad vodou (na souši). 
Používá automatické vyvážení bílé a režim snímání jednoho 
snímku (Single) vhodný pro většinu fotografií/videí na souši. 

 

B. Sports/Action - Pro fotografování / natáčení nad vodou (na souši). 
Používá automatické vyvážení bílé a režim sériového snímání 
(Burst) vhodný pro rychle se pohybující objekty. 
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C. Dive (ponor) - Používá podvodní vyvážení bílé pro větší hloubky 
(Deep) a režim snímání jednoho snímku (Single) vhodný pro 
podvodní fotografie/videa v hloubkách větších než 8 m. 

 

D. Snorkel (šnorchlování) - Používá podvodní vyvážení bílé pro menší 
hloubky (Shallow) a režim snímání jednoho snímku (Single) pro 
podvodní fotografie/videa v hloubkách menších než 8 m. 

 

E. Ext Light (ext. světlo) - Pro fotografování / natáčení pod vodou v 
jakékoli hloubce s jedním nebo dvěma foto-video světly. Používá 
automatické vyvážení bílé. Pro optimální barvy použijte manuální 
vyvážení bílé pro nastavení specifické teploty barev použitého 
foto-video světla. 
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Kvalita (Quality) – vztahuje se pouze na fotografie 
 

Kvalita nastavuje míru komprimace souboru fotografie. Ikona kvality se 
na LCD displeji nezobrazuje. Vyberte si ze 3 možností: 

 

Super Fine - Nejnižší stupeň komprese, výsledkem je nejlepší kvalita a 
největší velikost souboru. 

 
Fine - Střední stupeň komprese, výsledkem je dobrá kvalita a menší 
velikost souboru. 

 

Standard - Nejvyšší stupeň komprese, výsledkem je slušná kvalita a 
nejnižší velikost souboru. 

 

Rozlišení snímku – vztahuje se pouze na fotografie 
 

Vyberte si z 8 různých rozlišení a poměrů stran v závislosti na tom, jak 
chcete sestavit obrázek. 4:3 a 3:2 jsou nejběžnější poměry stran 
obrazu. Poměr stran 3:2 byl používán původními fotoaparáty na 35mm 
film a většinou DSLR a je užitečný pro komponování krajiny nebo 
mírně širších scén. Poměr stran 4:3 je používán mikro čtyřtřetinovými 
a kompaktními digitálními fotoaparáty a využívá plnou velikost snímku 
obrazového snímače. 16:9 je širokoúhlý formát běžně používaný k 
prohlížení obrázků na HD TV, chytrém telefonu nebo jiných 
širokoúhlých zařízeních. Na LCD displeji se zobrazí následující ikona s 
odpovídajícím rozlišením obrazu. 
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Rozlišení snímku  Popis 

16MP (4:3) Nejvyšší full frame rozlišení. Doporučeno 

14MP (3:2) Nejvyšší rozlišení s poměrem stran 3:2. 

12MP (16:9) Nejvyšší širokoúhlé rozlišení. 

9MP (4:3) Střední rozlišení s poměrem stran 4:3. 

7MP (16:9) Střední rozlišení s poměrem stran 16:9. 

4mp (4:3) Nejnižší rozlišení s poměrem stran 4:3. 

3mp (16:9) Nižší rozlišení užitečné pro časosběr 

2MP (16:9) Nejnižší rozlišení vhodné pro časosběr 
 

Rozlišení videa (Video Resolution) – vztahuje se pouze 
na videa 

Vyberte si z 10 různých rozlišení nahrávání videa a snímkovou frekvenci 
(fps). Na LCD displeji se zobrazí následující ikona s odpovídajícím 
rozlišením videa a snímkovou frekvencí. 

 

 

Snímání v rozlišení 4K-30 vytváří video nejvyšší kvality, ale zabere 
nejvíce místa v paměti, což je asi 450 MB za minutu. 1080p-30fps je 
také považováno za vysoce kvalitní rozlišení HD videa a je doporučeno 
pro většinu videozáznamů. Nahrávání při snímkové frekvenci 120 
snímků za sekundu (fps) nebo 60 fps je ideální pro 
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videozáznam rychleji se pohybujících objektů. Záznam při snímkové 
frekvenci 120 fps využívá velké množství paměti (viz níže). Záznam při 
snímkové frekvenci 120 fps se bude přehrávat zpomaleně (slow motion) 
rychlostí 30 fps, ale rychlost přehrávání lze u většiny počítačových 
přehrávačů videa zvýšit. 

 
 

Nastavení rozlišení videa a odpovídající velikosti souboru 
 
 

Rozlišení videa – Snímková 
frekvence 

Velikost souboru za 
minutu 

4K – 30fps 480 MB 

1080p – 120fps 460 MB 

1080p – 60fps 320 MB 

1080p – 30fps 120 MB 

720p – 120fps 310 MB 

720p – 60fps 165 MB 

720p – 30fps 85 MB 

480p – 120fps 185 MB 

480p – 60fps 95 MB 

480p – 30fps 50 MB 
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Měření (Metering) – vztahuje se na fotografie a videa 

Tato volba určuje oblast měření, kterou fotoaparát používá k výpočtu 
expozice. Pro toto nastavení se na LCD displeji nezobrazí žádná 
ikona. 

 

Average (průměr) - Změří se celá plocha obrazovky a vypočítá se 
expozice. 

 
Center (střed) - Průměruje světlo z celého rámečku obrazu, ale 
dává větší váhu objektu ve středu. Toto je doporučené 
nastavení pro většinu snímků. 

 

Spot (bod) - Pro výpočet správné expozice je změřena velmi malá 
část středu obrazovky. Výsledkem je dobrá expozice jasnějších 
objektů umístěných ve středu rámečku obrazu, zejména při použití 
externího foto-video světla. 

 
 

Ostrost (Sharpness) – vztahuje se pouze na fotografie 
 

Vyberte si ze 3 úrovní ostrosti – hard (tvrdá), standard (standardní) a 
soft (měkká). Hard používá ostřejší hrany a linie, ale nemusí působit 
přirozeně. Soft má hladší linie. Standardní nastavení se doporučuje 
pro většinu aplikací. Pro toto nastavení se na LCD displeji nezobrazí 
žádná ikona. 
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Časosběrná fotografie (Photo Time Lapse) – vztahuje se 
pouze na fotografie 

Zaznamenávejte sérii statických snímků v předem nastavených 
časových intervalech 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min a 30 min. Na 
LCD displeji se zobrazí následující ikona s odpovídajícím časovým 
intervalem. 

 

Photo Time Lapse se používá k pořízení sekvence snímků bez držení 
fotoaparátu nebo rušení objektu fotografování. Později můžete vybrat 
nejlepší obrázek nebo zkombinovat všechny obrázky do časosběrného 
videa pomocí softwaru pro úpravu videa. Toto nastavení nabídky se 
zobrazí pouze v případě, že je režim snímání (Capture) nastaven na 
časosběr (Time Lapse). 

 

Samospoušť (Self Timer) – vztahuje se na fotografie a 
videa 

Užitečné pro pořizování autoportrétů nebo videí. Zpožďuje pořízení 
snímku nebo spuštění videa o 3 sekundy nebo 10 sekund po stisknutí 
spouště. Na LCD displeji se zobrazí následující ikona s odpovídající 
dobou zpoždění. 
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Časosběrné video (Video Time Lapse) – vztahuje se 
pouze na videa 

Nahrává video s pomalou snímkovou frekvencí 1, 2, 5, 10, 15, 20 a 30 sekund a 
přehrává standardní rychlostí 30 snímků za sekundu (fps). Užitečné pro záznam 
velmi pomalu se pohybujících objektů, jako je západ slunce, chůze hvězdic, 
pěstování rostlin atd. Stisknutím tlačítka videa spustíte/zastavíte časosběrné 
video. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, vypněte časosběrné video (Video Time 
Lapse - OFF). Následující tabulka ukazuje výslednou délku přehrávání videa v 
sekundách na základě nastavení rozlišení videa, nastavení časosběrného videa 
a doby záznamu. 

 

Nastavení 

rozlišení videa 

– fps 

Nastavení 
časosběrného 

videa (sekundy) 

Čas 
záznamu 
(minuty) 

Délka přehrávání 

videa (sekundy) 

30 1 30 60,0 

30 2 30 30,0 

30 5 30 12,0 

30 10 30 6,0 

30 15 30 4,0 

30 20 30 3,0 

30 30 30 2,0 

 
Poznámka: Časosběrné video není k dispozici pro nastavení rozlišení videa se snímkovací frekvencí 
120 snímků za sekundu (fps). Pro záznam časosběrného videa lze použít pouze nastavení rozlišení 
videa 60fps a 30fps. Při nahrávání časosběrného videa se na LCD displeji zobrazí zpráva „Video 
Time Lapse in Progress“ (probíhá časosběr videa). LCD displej se po 1 minutě vypne, aby se šetřila 
baterie, ale záznam videa bude pokračovat. Displej zapnete stisknutím libovolného tlačítka. 



47 
 

Stabilizace videa (Video Stabilization) – vztahuje se 
pouze na videa 

Po zapnutí bude fotoaparát elektronicky stabilizovat záznam videa, 
aby se omezily drobné otřesy a pohyby rukou. Doporučuje se 
ponechat stabilizaci videa zapnutou. 

 
Vypnutím stabilizace se mírně zvětší zorné pole videa a mírně se 
prodlouží výdrž baterie. 
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Nastavení systému (System Settings): 

Nabídka nastavení systému obsahuje všechna další nastavení 
fotoaparátu, jako je zapnutí/vypnutí WiFi, datum/čas, jazyk atd. 
Chcete-li otevřít nastavení systému, stiskněte tlačítko Menu, přejděte 
dolů na System Settings (nastavení systému) a stisknutím tlačítka 
spouště potvrďte výběr. Následující text popisuje jednotlivá nastavení v 
pořadí, v jakém se objevují v nabídce fotoaparátu. 

 

 

WiFi 

 

Zapnutím WiFi zapnete bezdrátový vysílač potřebný k připojení 
fotoaparátu k chytrému telefonu nebo tabletu. Počkejte prosím asi 15 
sekund, než se zařízení spustí. Po zapnutí WiFi se v horní části displeje 
zobrazí zelený indikátor WiFi. Informace o připojení fotoaparátu k 
chytrému telefonu/tabletu naleznete na straně 25. 
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Resetování systému (System Reset) 

Tím se obnoví všechna nastavení fotoaparátu na původní výchozí 
tovární nastavení a fotoaparát se restartuje. Obnovení systému nezmění 
nastavení data/času ani jazyka. 

 

Formátování (Format) 

Tato funkce vymaže všechny soubory v interní paměti. Paměť je 
užitečné naformátovat, pokud je vnitřní paměť poškozena jinými soubory 
uloženými ve fotoaparátu. Paměť se doporučuje občas naformátovat, 
aby se obnovila struktura složek paměti. 

 
Provedením resetování systému (System Reset) po formátování 
obnovíte název souboru na MICR0001. 

 

Datum / čas (Date / Time) 
 

Nastavte datum a čas fotoaparátu. Formát je RRRR/MM/DD HH:MM. 
Datum/čas lze také synchronizovat s datem/časem vašeho chytrého 
telefonu pomocí aplikace Micro 3+. Když je fotoaparát připojen k 
vašemu chytrému telefonu přes Wi-Fi, vyberte v aplikaci Camera 
Settings (nastavení fotoaparátu) a přejděte dolů na Date/Time Setup 
(nastavení datumu / času). 
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Dostupná paměť (Memory Available) 

Zobrazuje dostupné místo v paměti v GB. Fotoaparát využívá cca 
5GB vnitřní paměti pro soubory operačního systému, takže pro 
ukládání fotografií a videí je k dispozici 59 GB. 

 
 

Mikrofon (Microphone) 

Mikrofon fotoaparátu je umístěn uvnitř vodotěsného krytu. Mikrofon lze 
nastavit na OFF (vyp), Low (nízká citlivost), Mid (střední citlivost) nebo 
High (vysoká citlivost). I když je nastaveno na High, je hlasitost zvuku 
při nahrávání videa na zemi minimální kvůli voděodolnému provedení. 
Mikrofon je účinnější pod vodou. Můžete zvážit vypnutí mikrofonu a 
použití YouTube nebo jiného softwaru pro úpravu videa k přidání 
hudby nebo mluveného komentáře do vaší video produkce. 

 

Zvuk (Sound) 

Fotoaparát obsahuje reproduktor umístěný uvnitř vodotěsného krytu, 
který lze nastavit na OFF (vyp), Low (nízká hlasitost) nebo High 
(vysoká hlasitost). I při vysoké hlasitosti může být reproduktor obtížně 
slyšitelný kvůli voděodolnému provedení. 

 

Rychlý pohled (Quick View) 

Když je funkce Quick View aktivní (On), fotoaparát zobrazí pořízený 
snímek po dobu 2 sekund po jeho pořízení. 
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Jazyk (Language) 

Vyberte si z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, 
holandštiny, ruštiny, turečtiny, zjednodušené čínštiny a tradiční čínštiny. 

 

Systém (System) 

Tato volba se týká systému barevného kódování používaného 
televizory. PAL se používá většinou v Evropě a Asii, zatímco NTSC se 
používá v Severní Americe. Výběr PAL použije pomalejší snímkovou 
frekvenci 25 snímků za sekundu (fps), 50 snímků za sekundu nebo 100 
snímků za sekundu, zatímco NTSC používá 30 snímků za sekundu, 60 
snímků za sekundu a 100 snímků za sekundu. 

 

Frekvence světla (Light Frequency) 

Abyste předešli efektu blikání při fotografování v interiéru při zářivkovém 
osvětlení, vyberte 60Hz pro USA a další země používající 110-120V 
elektrický systém. Vyberte 50Hz pro Evropu a další země používající 
220-240V elektrický systém. 

 

Datumové / časové razítko (Date Stamp) 

Zapnutím funkce datumového / časového razítka se do pravého dolního 
rohu každého snímku vytisknou data a čas. Není k dispozici pro videa. 
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Automatické vypnutí (Auto Off) 

Fotoaparát se automaticky vypne po 3 minutách, kdy nestisknete 
žádné tlačítko. Funkci automatického vypnutí lze deaktivovat 
výběrem možnosti „Auto Off: Off“ nebo prodlouženo na 5 minut 
výběrem „Auto Off: 5 min.” 

 

Otočení (Upside-Down) – vztahuje se na fotografie a 
videa 

Umožňuje orientaci fotoaparátu vzhůru nohama, zatímco obrázky a 
video se ukládají pravou stranou nahoru. 

 

Zkratka (Shortcut) 

Vytvoří zkratku k jednomu nastavení nabídky při stisknutí tlačítka 
nabídky na 2 sekundy. Vyberte mezi Off (vypnutí), WB (vyvážení 
bílé), ISO, EV (expozice), Capture Mode (režim snímání), Scene 
Mode (režim scény), Metering (měřen), Color (barva), Self-Timer 
(samospoušť), RAW+JPG, Upside-Down (otočení fotoaparátu) a WiFi. 

 

SSID 

Toto je uživatelské jméno používané pro bezdrátové připojení k 
chytrému telefonu nebo tabletu. Výchozí název je „SeaLife Micro 3.0“, 
ale lze jej změnit pomocí aplikace SeaLife Micro 3+. 
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Označení shody 

Obsahuje symbol FCC a ID číslo FCC. 
 

Verze firmwaru 

Zobrazuje verzi firmwaru (softwaru) nainstalovanou ve fotoaparátu. 
SeaLife může příležitostně vydat aktualizace firmwaru, pokud objeví 
nějaké vylepšení provozu a výkonu. Zkontrolujte aplikaci SeaLife Micro 
3+, zda neobsahuje dostupné aktualizace firmwaru. 
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VI. Jak na skvělé fotografie snadno a rychle 
 

Pořizování snímků pod vodou je velmi odlišné od pořizování fotografií 
nebo videí na souši. Voda absorbuje světlo a barvu a drobné částečky 
ve vodě mohou snížit viditelnost. Zde jsou nejdůležitější tipy pro 
pořizování skvělých snímků pod vodou: 

 

Křišťálově čistá voda 

Křišťálově čistá voda je nezbytná pro dobré podvodní snímky. Drobné 
částečky plovoucí ve vodě způsobují nízkou viditelnost a tím špatnou 
kvalitu pořízených snímků. Vyvarujte se rozvíření písčitého dna 
ploutvemi. Tyto plovoucí částice způsobují, že se na fotografiích 
objevují malé skvrny, známé jako „zpětný rozptyl“. Pokuste se omezit 
vzdálenost fotografování na 1/10 viditelnosti pod vodou. Pokud je 
například viditelnost 18 m, měla by být maximální vzdálenost od 
fotografovaného objektu do 1,8 m. 

 

Dostaňte se k fotografovanému objektu co nejblíže 

Ideální vzdálenost při fotografování je do 1,2 metru. Tato vzdálenost 
vám přinese jasnější detaily. Minimální rozsah zaostření fotoaparátu je 
38 cm. Pro fotografování na menší vzdálenosti (15 cm až 60 cm) zvažte 
zakoupení volitelného objektivu 10X Close-Up Lens (položka # SL572). 
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Před pořízením snímku se pohybujte klidně a 
kontrolujte svůj vztlak 

Je těžké pořídit dobré snímky, když se pohybujete. Zaujměte co nejlepší 
pozici / úhel pro fotografování a neutralizujte svůj vztlak. Buďte klidní a 
trpěliví: Někdy musíte chvíli počkat, než se vylekané ryby vrátí zpět. 
Nikdy ryby nehoňte - nechte je připlavat k vám. Před fotografováním 
mějte vždy pod kontrolou svůj vztlak a dodržujte všechna pravidla 
bezpečného potápění. Pořiďte více snímků stejného objektu – ty, které 
se vám nebudou líbit, později jednoduše smažete. 

 

Použijte jedno nebo dvě podvodní foto-video světla pro 
vylepšení barev a jasu 

Voda filtruje světlo a červené/žluté barvy, což vede k modrým obrázkům. 
Režimy Dive (potápění) a Snorkel (šnorchlování) kompenzují ztracené 
barvy, což je účinné do hloubky asi 18 m, v závislosti na dostupném 
slunečním světle a viditelnosti vody. 

 

Nejúčinnějším způsobem, jak kompenzovat ztracené barvy, je použití 
podvodního světla speciálně navrženého pro fotografování / video. 
SeaLife vyrábí řadu podvodních foto-video světel (pod názvem Sea 
Dragon), která se snadno montují na spodní část fotoaparátu. Systém 
flexibilních ramen, základen, úchytů a adaptérů Flex-Connect lze spojit / 
rozpojit během několika sekund bez použití nářadí, což umožňuje 
pohodlné cestování. K fotoaparátu lze namontovat dvě světla pro 
širokoúhlé osvětlení. 
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Navštivte vašeho místního autorizovaného prodejce Sealife nebo 
webové stránky SeaLife pro více podrobností. 

 

Pohybujte fotoaparátem velmi pomalu / nejlépe vůbec 

Při nahrávání videa mějte fotoaparát namířený pevně na objekt. Vyhněte 
se jakýmkoli náhlým nebo trhavým pohybům. Pokud fotoaparát 
posouváte, pohybujte s ním velmi, velmi pomalu, jinak později dostanete 
při sledování videa mořskou nemoc. Lepší způsob je pomalu oddálit 
fotoaparát od objektu, zastavit nahrávání, změnit úhel nebo vzdálenost a 
pak znovu spustit nahrávání. 

 

Videoklipy omezte na 10 sekund nebo méně 

Je snazší sdílet a upravovat menší videoklipy. Pamatujte, že velikost 
souboru pro 1minutový videoklip nahraný v rozlišení 1080p-30fps je asi 
170 MB, což je asi 30krát větší velikost souboru než u statického 
snímku s rozlišením 16 megapixelů. Kratší videoklipy lze spojit 
dohromady pomocí softwaru pro úpravu videa, jako je YouTube, 
Adobe Premier, Microsoft Movie Maker nebo Apple iMovie. Můžete 
také přidat hudbu a titulky a vytvořit tak z vašeho potápěčského 
dobrodružství dramatický film. 

 

Navštivte web SeaLife, kde najdete aktualizace a užitečné tipy 

Aktualizace této příručky, tipy pro řešení problémů a výukové 
programy pro podvodní fotografování jsou k dispozici na adrese 
www.sealife-cameras.com. 

http://www.sealife-cameras.com/
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Zeptejte se svého místního prodejce SeaLife na 
kurzy podvodního fotografování 

Většina prodejců SeaLife nabízí kurzy podvodního fotografování, 
které zahrnují praktický výcvik a také mnoho užitečných tipů a technik 
pro podvodní fotografování. 
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VII. Volitelné příslušenství 

Podvodní foto-video světla Sea Dragon 

Foto-video světla Sea Dragon byla navržena tak, aby produkovala 
výjimečný jas s výstupem „True Lumen“ a zabezpečila optimální teplotu 
barev a podání barev. Výsledkem jsou ohromující přirozené podvodní 
barvy, jako by byly objekty osvětleny samotným sluncem. Foto-video 
světla Sea Dragon také nabízejí konzistentní a široký úhel paprsku. 

 

 
Vlevo: Micro 3.0 s foto-video světlem Sea Dragon 3000 Auto UW, 
včetně flexibilního ramene Flex Connect Grip a základnou Micro Tray. 
Vpravo: Micro 3.0 se dvěma foto-video světly Sea Dragon 2500 UW, 
včetně flexibilních ramen Flex Connect Grip a základny Dual Tray 
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AquaPod (SL912) 

SeaLife AquaPod Mini vám umožní dostat fotoaparát blízko k 
suchozemským i mořským tvorům a přitom si zachovat bezpečnou 
vzdálenost a umožní vám pořídit dokonalý snímek sebe sama 
uprostřed veškeré akce. Otočením fotoaparátu na AquaPod Mini 
snadno pořídíte autoportréty. Snadné použití a stabilní držení, 
AquaPod Mini se vysune z 39 cm na až 97 cm. Je zvláště vhodný pro 
cestování, protože jeho složená velikost se snadno vejde do aktovky 
nebo příručního zavazadla. 

 

 

Když používáte AquaPod, nastavte fotoaparát do režimu „Time Lapse“, 
abyste mohli snadno pořídit sérii snímků bez něj. U videí stačí 
stisknout tlačítko videa na fotoaparátu a začít natáčet. Nejlepších 
výsledků dosáhnete plynulými a jemnými pohyby, aby objektiv zůstal 
zaostřený na váš objekt. 
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Objektiv s 10x přiblížením (10x Close-Up Lens) (SL572) 

Pro fotografování ostrých detailů od 15 cm do 60 cm. Objektiv se 
snadno připojuje k portu objektivu nad nebo pod vodou a obsahuje 
bezpečnostní šňůrku, která se připojuje k fotoaparátu. 
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Batoh Photo Pro (SL940) 

Obsahuje 8litrovou polstrovanou přihrádku na „mokrý“ 
fotoaparát/osvětlení se 6 nastavitelnými přepážkami, do kterých se 
vejde prakticky jakákoli kombinace fotoaparátů, světel, objektivů a 
příslušenství. Vodotěsná vložka přihrádky zabraňuje únikům vody z 
mokrého vybavení fotoaparátu do přilehlých suchých přihrádek. Nad 
větší přihrádkou na fotoaparát se nachází suchá přihrádka na 
příslušenství s 5 kapsami na zip pro uložení běžných věcí, jako jsou 
kabely, náhradní baterie, nabíječky, adaptéry, manuály, chytrý telefon, 
sluneční brýle atd. 
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VIII. Péče a údržba 
 

• Ihned po použití pod vodou namočte fotoaparát do lázně s čistou 
vodou asi na 20 minut. Zatímco držíte fotoaparát pod vodou, 
stiskněte každé tlačítko 20krát, abyste vypláchli zachycené 
nečistoty a slanou vodu. Odstraňte pryžový kryt USB, aby voda 
mohla opláchnout vodotěsné kontakty USB. 

• Nevystavujte váš fotoaparát přímo ani nepřímo opalovacím 
krémům ve spreji. Většina opalovacích krémů ve spreji obsahuje 
chemikálie, které napadají polykarbonátový materiál pouzdra a 
způsobují praskliny, které poškozují těsnění a tím narušují 
vodotěsnost. 

 

• K čištění fotoaparátu nepoužívejte abrazivní prostředky, 
chemikálie, čisticí rozpouštědla ani čisticí prostředky. 

 

• Osušte fotoaparát a oblast USB kontaktů čistým ručníkem a 
opláchněte čistou vodou. Zabraňte zaschnutí vody na čočce nebo 
okénku LCD - při zaschnutí mohou vznikat skvrny od vody. 

 

• Před nabíjením, připojením k počítači nebo uložením se 
ujistěte, že jsou kontakty fotoaparátu a USB dokonale suché. 

 

• Fotoaparát nerozebírejte ani se nepokoušejte sami opravovat. 
Pokud se fotoaparát poškodí a vyžaduje servis, kontaktujte 
místního autorizovaného prodejce SeaLife. Otevírání fotoaparátu 
a jakékoli zásahy do něj zneplatní vaši záruku. 
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• Chraňte fotoaparát před extrémními teplotami nebo 
dlouhodobým vystavením přímému slunečnímu záření. 

 

• Fotoaparát skladujte na čistém suchém místě. Rozsah 
skladovacích teplot je -29 °C až 60 °C. 

 

• Pro dlouhodobé skladování nabijte baterii asi na 50 %. 
Skladování fotoaparátu s 0% nabitím baterie může zkrátit 
životnost baterie nebo baterii trvale poškodit. 

 

• Interní baterie fotoaparátu si po 500 nabíjecích cyklech uchová 
85 % své původní kapacity a po 1000 dobíjecích cyklech 70 % 
původní kapacity. Baterii může vyměnit autorizované servisní 
středisko SeaLife. 

 

• Aktualizace této příručky a informace o odstraňování problémů 
naleznete na adrese www.sealife-cameras.com Webová 
stránka technické podpory. 

http://www.sealife-cameras.com/
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IX. Odstraňování problémů 

Fotoaparát se zablokoval 

• V případě, že dojde k zablokování fotoaparátu, což je 
mimochodem velmi nepravděpodobné, stiskněte a podržte tlačítko 
spouště a vypínač současně po dobu asi 5 sekund, abyste 
fotoaparát vypnuli a restartovali. 

 

• Aktualizace firmwaru najdete na webu SeaLife: 
www.sealife- cameras.com/firmware 

 

Fotoaparát se nepřipojuje k počítači nebo nabíječce 

• Důkladně očistěte zlaté kontakty na fotoaparátu a adaptéru USB 
vatovým tamponem navlhčeným v isopropylalkoholu. K čištění 
kontaktů nepoužívejte gumu na tužky ani jiné abrazivní 
prostředky, protože by došlo k odstranění pozlacení. 

 

• Zkontrolujte a odstraňte veškeré nečistoty, které by mohly bránit 
úplnému zasunutí adaptéru USB do vodotěsného portu USB 
fotoaparátu. 

 

• Restartujte počítač a zkuste to znovu. 
 

• Zkontrolujte kabel USB a v případě poškození jej vyměňte. 
Používejte pouze kabel USB dodaný s fotoaparátem SeaLife 
Micro. Ostatní mikro-B USB kabely nemusí být kompatibilní  

http://www.sealife-cameras.com/firmware
http://www.sealife-cameras.com/firmware
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kvůli nedostatečné vodivosti nebo nedostatečnému stínění. 
Pokud vidíte jakékoli známky koroze nebo poškození, vyměňte 
kabel USB (položka # SL51004). 

 

• Adaptér USB není vodotěsný a pokud navlhne, je třeba jej 
vyměnit. 

 

• Zkuste připojit fotoaparát k počítači nebo síťové nabíječce a 
mírně zatáhnout za adaptér. Toto může být dočasné řešení, jak 
zajistit připojení USB, dokud nebude možné adaptér vyměnit. 

 

Obrázky/videa jsou rozostřené 

• Fotoaparát používá objektiv s pevným ohniskem, který je ostrý od 
38 cm do nekonečna. Mezi fotoaparátem a objektem dodržujte 
vzdálenost alespoň 38 cm. Pro fotografování zblízka na 
vzdálenost 15 až 60 cm zvažte zakoupení objektivu SeaLife 10X 
Close-Up (SL572). 

 

• Existují i další faktory, které mohou přispět k tomu, že obrázky 
nebo videa nebudou ostré. Nejběžnější je fotografování za 
špatných světelných podmínek, což může způsobit zrnitý obraz 
nebo pohybovou neostrost. Zvažte nákup foto-video světla Sea 
Dragon, které je ideální pro pořizování ostrých, barevných 
snímků a videí pod vodou nebo za špatných světelných 
podmínek. 
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Stažení aplikace SeaLife Micro Cam pro iPad 

• Vyhledejte v App Store „SeaLife Micro 3+“ a z rozbalovací 
nabídky v levé horní části iPadu vyberte „iPhone Only“ (pouze 
iPhone). Aplikace SeaLife Micro 3+ je původně navržena pro 
iPhony, ale funguje stejně dobře i s iPadem. 

 

Více informací 

• Podívejte se na stránku technické podpory webu SeaLife, 
kde najdete nejnovější tipy, aktualizace a rady pro 
odstraňování problémů. 

 

• Pro technickou podporu prosím kontaktujte USA SeaLife Service 
Center na adrese service@sealife-cameras.com nebo 
distributora SeaLife ve vaší zemi. Seznam distributorů je na 
webových stránkách SeaLife: www.sealife-
cameras.com/authorized-dealer-locator. 

mailto:service@sealife-cameras.com
http://www.sealife-cameras.com/authorized-dealer-locator
http://www.sealife-cameras.com/authorized-dealer-locator
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X. Náhradní díly a servis 
 

Díly - Chcete-li objednat náhradní díly, kontaktujte svého místního 
prodejce SeaLife. Navštivte vyhledávač prodejců (Dealer Locator) 
na adrese www.sealife-cameras.com a najděte prodejce ve vašem 
okolí. Obyvatelé USA si mohou náhradní díly objednat také online 
na adrese www.SealifePartsDirect.com 

 
Servis - Pokud fotoaparát nepracuje podle vašich očekávání nebo 
vyžaduje opravu, postupujte podle těchto důležitých pokynů: 

 

• Navštivte stránku technické podpory na webu SeaLife, kde 
najdete tipy pro odstraňování problémů, aktualizace a další 
užitečné informace. 

 

• Zkontrolujte, zda máte ve fotoaparátu nahrán nejnovější firmware. 
Firmware fotoaparátu lze aktualizovat prostřednictvím nabídky 
nastavení aplikace Micro 3+. Aktualizace firmwaru jsou také 
dostupné v nabídce technické podpory na webu sealife-
cameras.com. 

 

• Obraťte se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. 
Stránka Dealer Locator obsahuje kompletní seznam místních 
prodejců. 

 

• Pokud žádná z výše uvedených možností nepomůže, 
postupujte podle pokynů pro vrácení, které jsou k 
dispozici na webových stránkách sealife-cameras.com. 

http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealifepartsdirect.com/
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XI. Specifikace 
 

Poznámka: Specifikace produktu se mohou změnit bez upozornění. 

Prosím navštivte www.sealife-cameras.com pro aktualizace 

 
Obrazový snímač: 
16megapixelový snímač SONY IMX083 1/2,3” CMOS 

 

Rozlišení/velikosti snímku: 
16mp (4608x3456 4:3); 

14mp (4608x3072 3:2); 
12mp (4608x2592 16:9); 
9mp (3456x2592 4:3); 
7mp (3456x1944 16:9); 
4mp (2304x1728 4:3); 
3mp (2304x1296 16:9); 
2mp (1920x1080 16:9); 

 

Formát souboru snímku/videa: 
JPEG (.jpg) a RAW (.dng)  
MPEG4 h.264 (.mp4) 

http://www.sealife-cameras.com/
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Rozlišení/velikosti videa: 
4K při 30 fps (snímky za sekundu) 
1080p při 120 fps 
1080p při 60 fps 
1080p při 30 fps 
720p při 120 fps 
720p při 60 fps 
720p při 30 fps 
480p při 120 fps 
480p při 60 fps 
480p při 30 fps 

 

Zvuk: 
Mikrofon: Ano (mono)* 
Reproduktor: Ano (mono) 
Formát zvuku: ACC (video/audio komprimované společně) 

 

* Poznámka: Mikrofon a reproduktor jsou utěsněny ve voděodolném 
krytu, což mírně potlačuje záznam zvuku a hlasitost reproduktoru. Úrovně 
hlasitosti musí být jemně vyladěny, aby mikrofon a reproduktor fungovaly 
stejně dobře nebo lépe než u fotoaparátu Micro 2.0. 
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Objektiv: 
Světelnost F2,8 
7prvková, plně vícevrstvá, asférická optická čočka 
Ohnisková vzdálenost 3,37 mm (ekvivalent 35mm filmu = 19 mm) 

 

Ostření: 
Objektiv s pevným ohniskem 
15” až nekonečno (40 cm až nekonečno) 

 

Zorné pole: 
100° úhlopříčka FOV (souš) / 75° diagonální FOV (pod vodou) 

 

Rychlost závěrky: 
1/25 až 1/2000 sekundy 

 

LCD: 
2,4” barevný TFT LCD displej, 260K 

 

Paměť (interní): 
64GB interní SSD paměť  
1GB NAND Flash paměť 
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USB: 
2.0 vysokorychlostní 

 

Připojení k PC: 
PC: Windows XP / 7 a vyšší 
MAC: OS 10.8 a vyšší 

 

Baterie: 
Interní Li-ion baterie. 2000 mAh, 3,7 V. 7,4 Wh 
3+ hodin při fotografování nebo nahrávání videa 1080p-30fps 
2+ hodin při pořizování snímků RAW+JPEG nebo nahrávání videa 4K-30fps 

 

Nabíjení: 
Použijte jakoukoli 5V USB nabíječku (není součástí dodávky) 
Balení obsahuje USB kabel (typ A do Micro-b) a 5kolíkový USB adaptér 
Doba nabíjení 4 hodiny s 1,5A+ stolní nabíječkou (8 hodin s výstupem USB 
0.PC) 

 

Aplikace: 
Funguje s aplikací SeaLife Micro 3+ nainstalovanou na chytrých telefonech a 
tabletech se systémem Android 6 a vyšším nebo Apple iOS 12 a vyšším. 

 

WiFi: 
Wi-Fi 802.11b/g/n (Přibližný dosah = 30 m) 
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Prostředí 
Individuálně testován do hloubky až 60 m 
Provozní schopnost do výšky 7600 m nad mořem 
1 m 

 

Vztlak: 
Negativní 52 g 

 

Provozní / skladovací teplota: 
Souš:  -5 °C až 50 °C 
Pod vodou:  0,5 °C až 44 °C 
Skladovací teplota:  -29 °C až 60 °C 

 

Držák na stativ: 
Standardní závit pro stativ ¼-20 UNC 

 

Certifikace: 
CE, AS/NZS, ROHS, FCC, IC 

 

Hmotnost / rozměry produktu 
329 g / 5,4 cm x 7,4 cm x 10,7 cm 

 

Záruční lhůta: 
1 rok omezená záruka na výrobní vady 
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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. 
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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 uloženy v souboru dokumentace 
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FCC a lze je nalézt v části Display Grant www.fcc.gov/eot/ea/fccid po 
vyhledání podle FCC ID: 2AAD3AA2G1J1. 
 

Označení koncového 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) 
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. 

http://www.fcc.gov/eot/ea/fccid
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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 
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conditions d'exposition portatifs. 
 

CE 
RED 
Společnost Pioneer Research tímto prohlašuje, že toto zařízení Micro 
3.0 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 2014/53/EU. 
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XII. Omezená záruka 
 

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

 

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  

http://www.sealife-cameras.com/warranty
http://www.sealife-cameras.com/warranty
http://www.sealife-cameras.com/
http://www.sealife-cameras.com/
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data koupě Produktu. Další informace o opravách nebo o vyhledání 
servisního střediska ve vaší zemi naleznete na webových stránkách 
SeaLife na adrese www.sealife-cameras.com. 

 

Důležité: Výše uvedená omezená záruka se vztahuje pouze na 
Produkt prodávaný Výrobcem. Tato omezená záruka nenabízí 
možnost náhrady škody a obecně se nevztahuje na žádné chytré 
telefony, jiná elektronická zařízení nebo jiné produkty používané 
v souvislosti s tímto Produktem. Kupující chápe a souhlasí s tím, 
že ačkoliv společnost SeaLife vynaložila přiměřené úsilí, aby 
zajistila, že Produkt bude fungovat v souladu s platnými 
specifikacemi publikovanými společností SeaLife, i nadále 
existuje při používání Produktu určité riziko jeho zatopení nebo 
jiného selhání/poruchy, které tímto Kupující bere na sebe. 

 
V případě, že Kupující vrátí výrobek Výrobci v rámci reklamace a 
Výrobce údajné vady nebo netěsnosti posoudí a následně potvrdí, kdy 
podle svého přiměřeného uvážení rozhodne, že jde buď o vadu 
zpracování nebo materiálu, Výrobce podle vlastního uvážení Produkt 
buď opraví nebo vymění a zašle jej Kupujícímu zdarma zpět. V 
případě, že Výrobce není schopen zopakovat údajné vady nebo 
netěsnosti posoudit / potvrdit nebo zjistí-li, že Produkt nevykazuje vady 
zpracování nebo materiálů, uvědomí o tom Výrobce Kupujícího a na 
žádost Kupujícího Výrobce vrátí Produkt Kupujícímu na náklady 
Kupujícího. 

 
Tato záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené nesprávným 
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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.  
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NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ 
NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD NEBO UMOŽŇUJÍ OMEZENÍ 
DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ 
OMEZENÍ NEMUSÍ PLATIT. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ ALE V 
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ MAXIMÁLNÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST VÝROBCE 
VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODEJE PRODUKTU NEBO SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM 
PRODUKTU NEPŘESÁHNE KUPNÍ CENU ZAPLACENOU VÝROBCI ZA 
PRODUKT. 

 

Tato omezená záruka se řídí zákony státu New Jersey, USA. Jakýkoli 
nárok v rámci záruky nebo jiný spor vyplývající nebo související s touto 
omezenou zárukou nebo Produktem bude postoupen k řešení výhradně 
státním nebo federálním soudům se sídlem ve státě New Jersey, USA, s 
jehož výlučnou jurisdikcí a místem Kupující nebo jakákoli strana, od 
které Kupující Produkt přímo či nepřímo zakoupil, za tímto účelem 
neodvolatelně souhlasí. 
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Sdílejte vaše fotografie a videa na našich sociálních sítích! 

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

SL55025 / červen 2020 


