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Upozornění: 

Před instalací pozorně přečtěte instrukce. 

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. Neinstalujte fotopast 

v prostorách s velmi vysokou teplotou a na místa s vibracemi. 

Důležité upozornění 

 

 Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a  

dodržování pokynů uvedených v návodu. 

 

 

         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat 

společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat 

na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a 

elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena 

takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším 

sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám 

poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek 

zakoupili. 

 

 

  Tento výrobek odpovídá základním požadavkům  a  odpovídajícím evropským 

předpisům: Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 2014/30/EC, Směrnice o 

rádiových zařízeních a koncových telekomunikačních zařízeních (R&TTE) 1999/5/EC a 

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 

zařízeních (RoHS) 2011/65/EU. Výrobek je označen značkou shody s evropskými předpisy CE.  

Prohlášení o shodě vystavené  výrobcem najdete na konci tohoto návodu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotopast s GSM modulem  3.0CG - wide 

  



 
 

Základní informace 

1.1. Fotopast s úhlem záběru 52stupňů. Velmi krátká doba aktivace fotopasti 0.4s. 

Jednoduché OSD menu pro nastavení fotopasti. Funkce Časosběr pro pravidelné 

ukládán snímků v nastavených intervalech. Možnost odeslání snímku na mobilní 

telefon, FTP, nebo e-mail.  Možnost nastavení fotopasti z mobilního telefonu 

prostřednictvím SMS zprávy. 
1.2. Použití pro zabezpečení domů, chat, výrobních hal i skladů. 

Neviditelný IR přísvit pro bezchybnou funkci v noci a za úplné tmy. 

Citlivý detektor pohybu pro zachycení zvěře i možného pachatele trestné činnosti.  

1.3. Napájení 

A. Napájení z baterií – pro napájení fotopasti je potřeba 8 ks baterií velikosti 

AA. Doporučujeme baterie NiMh, nebo Lithiové. Alkalické baterie lze 

využít po omezenou dobu také. Při použití NiMh, nebo Lithiových baterií 

dosáhnete mnohem lepších parametrů než s Alkalickými. Nízké napětí 

baterií je indikováno ikonou na displeji fotopasti.  

Je-li ikona zobrazena je nutné baterie ihned vyměnit. Ponechání vybitých 

baterií ve fotopasti může vést k jejímu zničení na které se nevztahuje 

záruka.   

Není možné používat různé typy baterií. Při použití různých typů a stáří 

baterií může docházet k jejich nerovnoměrnému vybíjení, zahřívání i 

zničení fotopasti.  

 

Podmínky testu: LCD displej vypnut, PIR senzor aktivní 

8ks AA Alkalických baterií 

Počet uložených snímků za den Doba 

provozu 

Počet videí za den Doba 

provozu 

IR LED zapnuto 

Maximální dosah 100 snímků 36 dní  

Videoklip 10 sekund 

 

10 klipů 

 

37 dní Vyvážený 100 snímků 31 dní 

Minimální šum 100 snímků 21 dní 

IR LED vypnuto 

Foto 100 snímků 89 dní Videoklip 10 sekund 10 klipů 179 dní 

 

 



B. Napájení ze solárního panelu – pro napájení solárním panelem nelze použít 

dobíjecí baterie. Je nutné použít speciální lithiový akumulátor 12V / 1 – 2A 

určený pro dobíjení solárním panelem.  

 

C. Napájení z napájecího adaptéru. – Fotopast je možno napájet z adaptéru 

DC12V / 1 – 2A. Při použití adaptéru vyjměte baterie.  

 

1.4. SD karta – pro provoz fotopasti je nutné vložit SD kartu pro uložení snímků, nebo 

videosekvencí. Pokud není SD karta vložena a fotopast je zapnuta – objeví se na 

displeji hlášení: Vložte SD kartu (Pls insert memory card) SD karta je podporována až 

do kapacity 32GB. Před vložením, nebo vyjmutím karty je nutno fotopast 

vypnout.  Pokud není fotopast při manipulaci s SD kartou vypnuta může dojít 

k poškození, nebo ztrátě uložených snímků nebo videoklipů. Při zaplnění SD karty se 

na displeji zobrazí hlášení: Karta plná (Memory full) v případě, že není aktivována 

funkce přepisu nejstarších záznamů.  

 

Orientační počet snímků a doba záznamu na SD kartu 

 

Kapacita 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 

Rozlišení Počet uložených snímků 

5MPix 869 1631 3585 7492 15307 30936 

8MPix 556 1041 2294 4798 9794 19795 

12MPix 
391 

733 1613 3371 6887 13919  

Rozlišení Videoklip (doba záznamu v hodinách) 

640x480 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 1:35:56 3:13:52 

HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 1:09:14 2:19:56 

Full HD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 1:13:21 

 

 

1.5. USB připojení – je-li fotopast připojena USB kabelem k PC – zobrazí se na displeji 

hlášení MSDC. Stiskem tlačítka Menu přepnete režim fotopasti na PC Cam – fotopast 

může být použita jako PC kamera. Opětovným stiskem tlačítka Menu přepnete zpět 

do módu MSDC(externího datového úložiště) 

 

 

1.6. Upozornění 

1. Před použitím fotopasti  vložte SD kartu. Bez SD karty fotopast není funkční. SD 

kartu vkládejte a vyjímejte pouze pokud je fotopast vypnutá.  

2. Používejte pouze kvalitní baterie pro napájení fotopasti. Při použití méně 

kvalitních baterií může dojít k poškození fotopasti na které se nevztahuje záruka. 

Není možné používat různé typy baterií ani baterie různého stáří. Při použití 

různých typů a stáří baterií může docházet k jejich nerovnoměrnému vybíjení, 

zahřívání, nebo úniku kyseliny které může vést i ke zničení fotopasti na které se 

nevztahuje záruka. Při vkládání baterií do fotopasti věnujte velkou pozornost 

polaritě baterií. Špatná polarita může vést k poškození fotopasti na které se 

nevztahuje záruka. 

3. Při napájení pomocí napájecího zdroje použijte pouze zdroj DC12V / 1A. správné 

polarity.  

4. Během aktualizace firmware fotopasti neodpojujte napájení. Mohlo by dojít 

k nevratnému poškození softwaru fotopasti. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


