
FOTOPAST BUNATY ONE 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! 

 

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 

, kde můžeme provést uživatelské nastavení . Pokud fotopast přepnete do 

poloho ON bude během jedné minuty aktivní a fotografovat nebo natáčet 

video dle Vašeho nastavení . V poloze OFF je fotopast vypnutá! 

 
 

 

 

4. Na displeji fotopasti se zobrazí úvodní obrazovka! 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

NASTAVENÍ POLOŽEK V ZÁKLADNÍM 

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. 

 

Jakoukoli změnu a provedení potvrdíme tlačítkem OK.  

Tlačítkem MENU se vždy můžeme vrátit na úvodní obrazovku. 

 

Stiskněte spodní tlačítko  po levé straně s označené šipkou vpravo. 

tímto tlačítkem budeme listovat v menu fotopasti 

 

položky základního menu fotopasti. 

1. Jazyk – zde můžeme změnit jazyk menu fotopasti. 

změnu provedeme stisknutím tlačítka OK a následným označením 

požadovaného jazyka, označení provedeme tlačítkem označeným šipkou nahoru 

nebo dolů. Požadovaný jazyk potvrdíme tlačítkem OK. 

Návrat do menu provedeme tlačítkem MENU 

 

2. Datum a čas – zde nastavujeme aktuální datum a čas. 

Stiskneme tlačítko OK , následně Stiskneme tlačítko vlevo dole označené šipkou 

vpravo, tímto tlačítkem posouváme kurzor mezi položkami, nastavení hodnoty 

provádíme tlačítky označené šipkou nahoru nebo dolů. Pokud jednotlivé položky 

jsou nastaveny stiskněte tlačítko OK, vše je uloženo a jste automaticky 

přesměrováni do úvodního menu. 

 



 

3. Režim – zde nastavujeme režim snímání, můžeme nastavit FOTO – VIDEO 

nebo FOTO + VIDEO dohromady, kdy foto udělá fotografii a následně začne 

nahrávat video. Stiskněte tlačítko OK, a následně tlačítkem označené šipkou 

nahoru zvolte požadovaný režim. Volbu potvrďte tlačítkem OK a tlačítkem 

MENU se vrátíte do úvodního nastavení. 

 

4. Pokročilé menu – stisknutím tlačítka OK vstoupíte do pokročilého menu 

fotopasti – možnosti nastavení v tomto menu je podrobně popsáno níže 

v kapitole POKROČILÉ MENU FOTOPASTI  

 

5.Mazání – zde můžeme smazat záznam z sd karty . 

Stiskněte tlačítko OK , tlačítky označené šipkou nahoru nebo dolů vyberete 

požadovanou volbu mazání , kterou následně potvrdíte tlačítkem OK, následně 

se Vás fotopast ještě jednou zeptá zda opravdu chcete provést mazání, pokud 

ano tlačítkem označené šipkou nahoru nebo dolů označíte „Obnovit nastavení“ 

potvrdíte tlačítkem OK a požadované mazání bude provedeno. Volbu potvrďte 

tlačítkem OK a tlačítkem MENU se vrátíte do úvodního nastavení. 

 

6. Software – po stisknutí tlačítka OK se zobrazí aktuální verze softwaru ve 

fotopasti. Zde není možné žádné uživatelské nastavení. 

 

 

 

 

 

NASTAVENÍ POLOŽEK V POKROČILÉM 

MENU FOTOPASTI!  
stisknutím tlačítka OK v základním menu v položce pokročilé menu Vám umožní 

následující nastavení 

Listování v menu provedeme stisknutím levého spodního tlačítka s šipkou 

vpravo 



 
1. Nastavení foto – zde můžeme nastavit rozlišení fotografií a sekvenční focení, 

kdy fotopast může pořídit až 3 snímky v rychlém sledu za sebou. 

stisknutím tlačítka OK máme možnost nastavit rozlišení fotografie nebo 

tlačítkem s šipkou vpravo vstoupíme do nastavení „serie foto“ kde můžeme 

nastavit sekvenční focení. Veškeré nastavení je třeba potvrdit tlačítkem OK 

Návrat do menu provedeme tlačítkem MENU 

 

2. Nastavení videa – zde můžeme nastavit rozlišení videa a délku videa 

stisknutím tlačítka OK máme možnost nastavit rozlišení videa nebo tlačítkem 

s šipkou vpravo vstoupíme do nastavení „délky videa“ kde můžeme nastavit 

Veškeré nastavení je třeba potvrdit tlačítkem OK 

Návrat do menu provedeme tlačítkem MENU 

 

3. Časovač – zde můžeme nastavit čas od kdy do kdy má být fotopast aktivní, 

například od 19.00 hod do 06.00 hod 

Stiskněte tlačítko OK zobrazí se Vám možnost časovače – vypnuto a druhá 

položka zapnuto . Pozor! Pokud požadujete , aby fotopast fotila celý den je 

třeba nastavit časovač na VYPNUTO! 

Pokud požadujete nastavit čas od kdy do kdy má fotopast fotit najedtě v menu 

tlačítkem s šipkou dolů na položku „ZAPNUTO“  a stiskněte tlačítko OK zobrazí 

se dvě položky START a END. Zde nastavte čas pro start a čas pro konec /END/ 

fotografování vše potvrďte tlačítkem OK a automaticky se vrátíte do 

pokročilého menu  

 

4. Časosběr – zde můžeme nastavit fotografovaní v pravidelném intervalu tzn, 

že fotopast bude dělat fotografie například každých 5 minut stále za sebou aniž 

by se před fotopastí něco hýbalo, pokud požadujete, aby fotopast fotografovala 

pouze na základě zaznamenaného pohybu je třeba tuto funkci nastavit na 

vypnuto.  

Nastavení pravidelného focení – časosběru – provedete tak , že najedete na 

položku ZAPNUTO – potvrdíte tlačítkem OK a nastavíte čas například 00,05  , 

kdy fotopast každých 5 minut v tomto případě pořídí snímek. Vše potvrdíme 

tlačítkem OK a vrátíte se do pokročilého menu 

 



 

5. PIR interval – jedna z nejdůležitějších funkcí a nastavení , zde nastavujete 

časovou prodlevu mezi jednotlivými snímky při zaznamenání pohybu. Příklad: 

Pokud je PIR interval nastaven na 1 minutu , fotopast zaznamená pohyb, udělá 

fotografii neb video dle Vašeho nastavení a následně se na 1 minut vypne, po 

minutě se zapne a čeká zda před fotopasti pohyb je nebo není, pokud pohyb je 

stále, pořídí další snímek , pokud pohyb již není je aktivována a čeká na to až 

zaznamená další pohyb!  

 

Stiskněte tlačítko OK , pokud chcete ,aby fotopast snímala na základě pohybu je 

třeba zvolit položku ZAPNUTO Stiskněte OK a nastavte požadovanou pauzu 

mezi snímky , kterou potvrdíte tlačítkem OK a automaticky se vrátíte do 

pokročilého menu fotopasti – Pozor pokud PIR interval je nastaven na VYPNUTO 

nebude fotopast fotografovat na základě pohybu ( pohybová čidla jsou 

vypnutá) 

 

6. Výkon diod – zde máme možnost nastavit intenzitu neviditelného přísvitu – 

doporučujeme ponechat na nastavení Vysoká 

 

7. Reset nastavení  - zde můžeme vyresetovat veškeré nastavení a vrátit 

nastavení do původního továrního 

 

 
 

Prohlížení fotografií: 

Pořízené fotografie a videa si můžete prohlížet ve Vašem PC tak jako z běžného 

digitálního fotoaparátu!  

Sd kartu vložíte do čtečky paměťových karet anebo připojíte fotopast k PC 

pomocí USB kabelu, který je součástí dodávky! 


