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POPIS ZARIADENIA 
1. Tlačidlo MENU                      

                        15 2. Šípka vľavo 

3. Tlačidlo PLAY 
4. Tlačidlo OK 
5. Pravá šípka 

6. Tlačidlo SHOT 14 1 4 

7. Poloha spínača ON  2 5 

8. Poloha prepínača SETUP  3 6 

9. Poloha vypínača OFF    

10. Konektor USB 
11. Reproduktor 

12. Konektor AV 
13. Konektor DC 

14. SD slot  

15. Batérie AA 

10 11 12 13 

                        SK FP03 
HD fotopasca  
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VLOŽENIE BATÉRIÍ 
Odstráňte kryt priestoru pre batérie a do priestoru pre batérie vložte štyri 1,5 V 
batérie typu AA. Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu, ktorá je vyznačená na 
spodnej časti priestoru pre batérie. Vymeňte kryt. 
Pri výmene najprv vyberte vybité batérie a potom vložte nové. 

 

Poznámka 
Nevkladajte vybitú batériu a novú batériu súčasne ani nepoužívajte 
súčasne rôzne typy batérií. Ak nebudete fotopascu dlhší čas používať, 
vyberte batérie, aby ste zabránili poškodeniu v prípade úniku 
elektrolytu. 

Upozornenie 
Batériu neskratujte ani inak nepoškodzujte. Batériu nikdy 
nevhadzujte do ohňa. Batériu vybijete a zlikvidujete ju ekologickým 
spôsobom. Batérie nevyhadzujte do zmesového odpadu. 

VLOŽENIE KARTY SD 
Pred zapnutím pasce na fotografie vložte kartu SD do pasce na fotografie. 
Vložte kartu SD do zásuvky. Pri vkladaní dbajte na správne vloženie karty. 
Obrázok vedľa zásuvky ukazuje, ako správne vložiť kartu. Ak karta SD nie je 
vložená správne, v hornom rohu displeja sa zobrazí symbol "X". 
Počas používania pasce na fotografie nevkladajte ani nevyberajte kartu SD. 
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Fotopasca podporuje vysokorýchlostné karty SD triedy 10 a vyššej. Pred použitím 
kartu SD naformátujte. Pravidelné používanie, ako aj nesprávne používanie 
skracuje životnosť karty SD a môže spôsobiť poškodenie údajov. Ak je karta SD 
poškodená, vymeňte ju. 

POUŽÍVANIE FOTOPASCÍ 
Na základné ovládanie fotopasce sa používa posuvný spínač.                      
Vypnutá poloha fotopasca je vypnutá. 
Pozícia ON Po skončení odpočítavania začne fotopasca zaznamenávať 

okolie v predchádzajúcom nastavení. 
Pozícia SETUP Fotopasca je v režime nastavenia systému. 

NASTAVENIA FOTOPASCE 
Posuňte posuvný prepínač do polohy SETUP a stlačte tlačidlo MENU. Upravte 
parametre pasce na fotografie podľa svojich osobných preferencií. Pomocou 
tlačidiel so šípkou vľavo a vpravo sa môžete pohybovať v nastaveniach a meniť 
parametre. 
Stlačením tlačidla OK potvrďte zmenu. Ak chcete ukončiť nastavenia, stlačte tlačidlo 

MENU. 

 

Poznámka 
Ak nestlačíte tlačidlo OK, vykonané nastavenia sa neuložia. 
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Položka Nastavenia Možnosť Popis 

Mode 

(Režim) 

Foto 
Video 
Foto + video 

Vyberte režim fotopasce. 

Photo resolution 

(Rozlíšenie fotografií) 

24 MP (6528x3672) 

20 MP (6144 x 3456) 
16 MP (5376 x 3024) 
12 MP (4608 x 2592) 
8 MP (3840 x 2160) 
5 MP (3072 x 1728) 
3 MP (2304 x 1296) 

1 MP (1280 x 720) 

Čím vyššie je rozlíšenie, tým 
vyššia je kvalita fotografie, 
ale tým väčší je súbor a tým 
viac miesta zaberá na karte 
SD. 

Photo series 

(Sériové snímanie) 

1  fotografie 
2 fotografie 

3 fotografie 

Počet fotografií 
nasnímaných po stlačení 
tlačidla spúšte. 

Video resolution 

(Rozlíšenie videa) 

 
1080P / 30 fps 
(1920 x 1080P) 
720P / 30 fps 
(1280 x 720P) 
480P / 30 fps 
(720 x 480P) 
VGA / 30 fps 
(640x 480P) 

Čím vyššie je rozlíšenie, tým 
vyššia je kvalita fotografie, 
ale tým väčší je súbor a tým 
viac miesta zaberá na karte 
SD. 
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Položka Nastavenia Možnosť Popis 

Video length 

(Dĺžka videa) 

Od 3 sekúnd do 10 minút Odporúčame nastaviť dĺžku 
videa na 10 sekúnd. Čím 
dlhší je čas nahrávania, tým 
viac energie sa spotrebuje a 
súbor zaberá viac miesta v 
pamäti karty SD. 

Audio recording 

(Zvukový záznam) 

ON - zvuk sa bude nahrávať 
OFF - zvuk sa nebude 
nahrávať 

Predvolené nastavenie je 
"ON". 

Shot lag 

(interval nahrávania) 

Od 5 sekúnd do 59 minút Po stlačení tlačidla spúšte 
nebude fotopasca počas 
nastaveného času 
fotografovať ani nahrávať. 
Tým sa zabráni zaplneniu 
karty SD duplicitnými 
súbormi. 
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Položka Nastavenia Možnosť Popis 

Sensitivity motion sensors 

(citlivosť snímača) 

Low  (nízka) 
Medium (stredná) 
High (vysoká) 

Citlivosť snímača PIR 
závisí od okolitého 
prostredia 
teplota. Nastavenie "HIGH" 
je vhodnejšie pri vyšších 
teplotách. Nastavenie "ME- 
DIUM/LOW" je vhodné pre 
nižšie teploty. 
Toto nastavenie nie je k 
dispozícii, ak vyberiete 
režim Time Lapse. 

Target recording time 

(Cieľový čas záznamu - 

časovač) 

ON - zapnuté 
OFF - vypnuté 

Vyberte "ON" a 
fotopasca bude fungovať 
každý deň v určitom čase 
(nastavte požadovaný 
čas). Predvolené 
nastavenie je "OFF". 
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Položka Nastavenia Možnosť Popis 

Time Lapse 

(Časozberné snímky) 

ON - zapnuté 
OFF - vypnuté 

Vyberte "ON" a fotopasca 
bude automaticky snímať 
fotografie/videá podľa 
nastaveného intervalu. 
Toto nastavenie je vhodné 
najmä na zaznamenávanie 
chladnokrvných živočíchov 
(napr. hadov) alebo na 
zaznamenávanie rastu 
rastlín. 
Poznámka: Ak vyberiete 
možnosť "ON", nastavenie 
PIR nebude aktívne. 

Jazyk 

(Jazyk) 

English (angličtina), German 
(nemčina), French 
(francúzština), Italian 
(taliančina), Spanish 
(španielčina), Czech (čeština) 

Vyberte požadovaný 
jazyk. 
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Položka Nastavenia Možnosť Popis 

Time&Date 

(Čas a dátum) 

1. Nastavenie hodín a 
dátumu. 

2. Nastavenie formátu hodín. 

3. Nastavenie formátu 

údajov. 

1. Nastavenie hodín: 
Pomocou tlačidiel so 
šípkou vľavo/vpravo 
nastavte hodiny a 
dátum. 

2. Formát hodín: vyberte 24-
hodinový alebo 12-
hodinový formát. 

3. Formát údajov: vyberte 
preferovaný formát 
údajov. 

Photo stamp 

(Fotografie s pečiatkou) 

1. Time&Date (Hodiny a 
dátum) 

2.  Date (Dátum) 
3. OFF - bez časovej 

pečiatky. 

1. Vyberte "Time&Date" 
(hodiny a dátum) a 
zobrazí sa fáza mesiaca, 
vlhkosť, teplota, °F, 
dátum, hodina vzniku, 
sériové číslo atď. 

2. Vyberte "Date" a hodiny 
sa nezobrazia. 

3. Vyberte možnosť OFF a 
nezobrazí sa žiadna 
časová značka. 
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Položka Nastavenia Možnosť Popis 

Password protection 

(Ochrana heslom) 

ON - musí byť nastavené 
heslo 
OFF - nastavenia budú bez 
hesla 

Môžete nastaviť 4-miestne 
vstupné heslo zložené z 
číslic 0-9 a písmen A-Z, aby 
ste zabránili neželanému 
prístupu k nastaveniam 
fotopasce. 
Ak zabudnete heslo, uistite 
sa, že je fotopasca vypnutá a 
súčasne stlačte šípku doľava. 
a tlačidlo PLAY. Potom 
posuňte prepínač do polohy 
SETUP a fotopasca sa 
odomkne. 

Beep sound 
(akustický signál) 

ON - zapnuté 
OFF - vypnuté 

Predvolené nastavenie je 
"ON". Výberom možnosti 
"OFF" vypnete zvukovú 
stopu tlačidiel. 
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Položka Nastavenia Možnosť Popis 

Format memory card 
(Formátovanie pamäťovej 
karty) 

Yes - áno, pamäťová karta 
sa naformátuje. No - 
nebude. 

Formátovaním sa odstránia 
všetky súbory na karte. 
Poznámka: Pred prvým 
použitím karty SD ju 
naformátujte. 

Sériové číslo NO 

(Sériové číslo ) 

ON - zapnuté 
OFF - vypnuté 

Nastavte 4-miestny 
identifikačný kód fotobunky z 
číslic 0-9 a písmen A-Z. Po 
nastavení sa na 
fotografiách/videách zobrazí 
identifikačný kód fotopasce. 

Obnovenie nastavení Yes (Áno) 
No (Nie) 

Vyberte "Yes" a obnovia 
sa nastavenia z výroby. 
Všetky vykonané 
nastavenia sa vymažú. 

Verzia 

(Verzia) 

 Aktuálna verzia foto pasce Aktuálna verzia foto 
pasce. 



 

VÝBER MIESTA INŠTALÁCIE FOTOPASCE 
Skontrolujte, či fotopasca účinne zaznamenáva vybranú oblasť. Prepínač 
nastavte do polohy "SETUP". Vo vybranej oblasti vyskúšajte rôzne vzdialenosti 
a uhly, aby ste sa mohli opakovane pohybovať po oblasti okolo fotografickej 
pasce. Kontrolky LED budú blikať, aby signalizovali, že sa nachádzate v dosahu 
zobrazenia. Keď kontrolky LED prestanú blikať, ste mimo monitorovaného 
rozsahu. 

Toto testovanie vám pomôže určiť najlepšie miesto na inštaláciu fotopasce. Výška od 
zeme závisí od veľkosti hry, ktorú chcete zaznamenať. Odporúčaná výška od zeme je 
90 až 180 cm (ale je na vás, akú výšku si zvolíte). 
Uistite sa, že fotopasca nie je rušená žiadnym rádiovým zariadením, nie je na 
priamom slnečnom svetle a nebránia jej žiadne konáre alebo kríky. 

PREVÁDZKA FOTOPASCE 
Prepnite spínač do polohy "ON". Po 5 sekundách sa displej vypne a fotopasca sa 
prepne do pohotovostného režimu. Akonáhle zviera vstúpi do monitorovaného 
priestoru, snímač ho rozpozná, fotopasca sa aktivuje a automaticky začne 
fotografovať alebo nahrávať. Keď zviera opustí monitorovaný priestor, 
fotopasca sa automaticky vypne a prejde do pohotovostného režimu. 

NOČNÝ REŽIM 
Ak sa fotopasca aktivuje v noci, automaticky sa zapne infračervené svetlo, 
ktoré osvetlí oblasť 3-20 metrov. Ak je zviera príliš blízko fotopasce, fotografia 
alebo záznam budú preexponované. 



 

PRENOS VIDEA A DÁT 
Pripojenie k televízoru 
Prehrajte videozáznam na pripojenom televízore. 

Zapnite televízor a pripojte fotopascu k televízoru pomocou AV kábla.         Po 

pripojení sa displej fotopasce prepne do úsporného režimu a súbory možno prehrávať 

na televíznom displeji. 

Pripojenie k počítaču 
Po pripojení k počítaču sa fotopasca zobrazí ako externý disk, z ktorého môžete 
spúšťať videá/fotografie alebo ich sťahovať do počítača (adresár 
"DCIM/100MEDIA"). 
 

Poznámka 
Počas prenosu údajov neodpájajte kábel ani nevkladajte/nevyberajte 
kartu SD. V opačnom prípade hrozí strata údajov. 

 

ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE 
Životnosť batérie vo fotopasci je 3 – 6 mesiacov. Závisí to od kvality a kapacity 
batérií, frekvencie používania fotopasce a prostredia, v ktorom je fotopasca 
umiestnená.  
 

 



 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
 

Veľkosť displeja 2" 

Fotoaparát 2 MP 

Objektív FOV=90 

Rozlíšenie fotografií 24 MP, 20 MP, 16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP,        

3 MP, 1 MP 

Rozlíšenie videa 1080P, 720P, 480P, VGA 

Formát videa AVI 

Formát fotografie JPEG 

Jazyková ponuka English (angličtina), German (nemčina), 
French (francúzština), Italian (taliančina), 
Spanish (španielčina), Czech (čeština) 

Karta SD SD karta do 32 GB 

Vlnová dĺžka 850nm 

USB USB 2.0 

Napájanie Externé napájanie DC 6 V / 2 A  

Batérie 4x 1,5 V typ AA 



 

Mikrofón Zabudovaný mikrofón 

Reproduktor Zabudovaný reproduktor 

Prevádzková teplota -20 °C až +60 °C 

Teplota skladovania -30 °C až +65 °C 

Hmotnosť Približne 192 g 

Rozmery 110 x 90 x 60 mm 

     ČISTENIE 
Fotopasca je určená na použitie vonku a v prírode, ale nie je nezničiteľná a 
musí sa udržiavať v relatívnej čistote. Pri kontrole fotopasce v teréne vždy 
odstráňte nečistoty z objektívu a z vonkajšieho povrchu fotopasce. 
Pred použitím fotopasce odstráňte z objektívu ochrannú fóliu, aby ste ho chránili 
pred poškodením počas prepravy. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 

Problém Možná príčina Riešenie 

Fotopasca nezachytáva 
fotografie správne. 

Ochrannú fóliu ste 
neodstránili. 

Uistite sa, že ste odstránili 
ochrannú fóliu. 

 Fotopasca nie je 
nainštalovaná na správnom 
mieste. 

Skontrolujte miesto 
inštalácie a v prípade 
potreby ho presuňte. 



 

Fotopasca sa nezapla. Batérie sú nesprávne vložené 
alebo vybité. 

Skontrolujte polaritu 
vložených batérií a v prípade 
potreby ich vymeňte. 

Na karte SD nie sú žiadne 
súbory. 

  Karta SD je chybná.  Vymeňte a naformátujte 
kartu SD. Skontrolujte, či sú 
súbory uložené na karte SD. 

Karta SD je uzamknutá. 

Fotopasca nezhotovuje 
fotografie ani videá v noci. 

Batérie sú vybité. Vymeňte batérie. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tento symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii 
označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať so zmesovým 
komunálnym odpadom. Tento výrobok je určený na 
ekologickú likvidáciu, preto ho odneste na určené zberné 
miesto. Ďalšie informácie o ekologickej likvidácii výrobku 
získate od miestneho úradu, poskytovateľa služieb zberu a 
likvidácie domového odpadu alebo od svojho predajcu. Likvidáciou 
výrobku spôsobom šetrným k životnému prostrediu pomáhate chrániť 
životné prostredie. 

 

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, 
ktoré sa naň vzťahujú. 
 
 
 
 
 
 
 
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na 
vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.cz. 
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