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Důležitá upozornění 

 

 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

 

Úvodem bychom vám rádi poděkovali za vaši důvěru, kterou jste značce WildGuarder projevili nákupem vaší nové fotopasti. Věříme, že s 

ní budete spokojeni a zavazujeme se vám poskytovat veškerou podporu, aby tomu tak bylo.  

 

K tomu, abyste mohli využít možností, které tato vynikající fotopast nabízí, si prostudujte pečlivě tento návod k obsluze! V případě, že se 

vyskytnou jakékoliv problémy, projděte nejdříve krok za krokem nastavení fotopasti a přesvědčte se, že všechny funkce jsou nastaveny 

správně. Zdrojem většiny zdánlivých problémů bývá totiž právě chybné nastavení funkcí! Při odstranění problémů vám také pomůže 

příslušná kapitola tohoto návodu: „Řešení problémů“.    

 

Pokud by i přesto problém přetrvával, obraťte se na svého prodejce, nebo dovozce. Případně můžete kontaktovat přímo výrobce na 

adrese: support@wildguarder.com.  

Na webové adrese www.wildguarder.com, také naleznete originál tohoto návodu a další technické informace.   

 

WildGuarder doporučuje používat pro napájení plnou sadu 12 lithiových baterií AA. Jejich životnost lze výrazně prodloužit použitím 

solárního panelu. 

  

Nikdy nepoužívejte současně nové a použité baterie, ani baterie různých typů (např. lithiové a alkalické). 

WildGuarder doporučuje ve fotopastech řady Watcher1 SDHC karty SanDisk® class 6 nebo rychlejší (až do kapacity 32 GB).

mailto:support@wildguarder.com
http://www.wildguarder.com/
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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! 

 


