
FOTOPAST BUNATY FULL HD – uživatelský manuál 

 
Fotopasti BUNATY jsou vyrobeny pro ČESKOU a SLOVENSKOU republiku 

s důrazem na kvalitu zpracování!  Fotopasti je možné použít jak na ochranu 

majetku, tak na sledování zvěře! Fotopasti používají zcela neviditelné noční 

snímání! 

 

HOT LINE na zákaznický servis 777 100 145 

Servisní středisko – sběrné místo. BUNATY s.r.o. Pardubická 222 Srnojedy 

53002. Výhradní distributor fotopasti BUNATY pro ČR a SK! 

 

 

 

 



RYCHLÝ START! Rychlé zapnutí 

1.Do fotopasti z boku vložte sd kartu ve směru šipky viz obrázek! Bez SD karty 

nikdy fotopast nebude pracovat! Používejte kvalitní SD a SDHC karty o kapacitě 

8 až 32GB! 

 

2. Stiskněte tlačítko OPEN v pravém spodním rohu fotopasti a ze spodní části 

fotopasti vysuňte bateriový box! Do bateriového boxu vložte 8 kusů AA baterií! 

V bateriovém boxu je vyznačen směr polarity baterií! Nejlepších výsledků 

dosáhnete vložením baterií lithiových! Pokud nebudete delší dobu fotopast 

používat, baterie vyjměte! Vyteklé baterie mohou fotopast nenávratně 

poškodit – záruka na toto poškození se nevztahuje!  

 
 

3. Pokud máte vložené baterie ve správné polaritě, zasunutý bateriový box a 

vloženou SD kartu, přepněte přepínač viz. obrázek z polohy OFF do polohy 

TEST! 

 



 

4. Na displeji fotopasti se zobrazí úvodní obrazovka! 

 
POZOR! Síla signálu, info o vložení SIM a název operátora se zobrazí pouze u 

modelů fotopasti s GSM modulem! 

 

NASTAVENÍ POLOŽEK V MENU FOTOPASTI! 
POZOR! Pokud fotopast bude 1 minutu bez stisknutí tlačítka, fotopast se 

automaticky vypne! 

Fotopast  má celkem 6 nastavovacích tlačítek, 4 v levé časti označené šipkou a 

dvě tlačítka v pravé části vedle displeje označené „MENU“ a „OK“ 

 

Stiskněte tlačítko menu a zobrazí se první položka nastavení: 

Listovaní v menu provádíme pomocí čtyř tlačítek vlevo od displeje. 

první dvě tlačítka nahoře slouží k listování v menu ( nahoru a dolů ve směru 

šipek), další dvě tlačítka dole slouží ke změně označené položky . 

 

 

Jakoukoli změnu a provedení potvrdíme tlačítkem OK.  

Tlačítkem MENU se vždy můžeme vrátit na úvodní obrazovku. 

 

 

 



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! 

 


