
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KONTAKT

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може 
да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с 
нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка 
на продукта. Моля, изпратете ни е-mail (support@d4web.eu) с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 
месеца след датата на покупка на продукта.

ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

•  1x камера във 
формата на 
зарядно
•  1x USB адаптер 
за Micro SD карта

•  Препоръчваме да използвате MicroSD карта за оптимално 
представяне и съхранение на изображенията.
•  За да свържете камерата, Ви трябва приложението 
LookCam, което можете да намерите на магазина Google Play / 
магазина за приложения Apple.
•  След изтегляне и инсталиране на приложението, включете 
камерата в контакта, изчакайте 45 секунди, а после я свържете 
към Wi-Fi мрежа. Името на камерата е нейният 12-цифрен UID 
номер. Можете да го промените в приложението и да 
настроите нова парола. Паролата по подразбиране е 123456.
•  Щом се свържете с камерата успешно, приложението ще 
поиска да изберете Wi-Fi мрежата, през която ще има достъп 
до камерата. Мрежата не трябва да надвишава 2.4GHz. 
Камерата има нужда от 45 секунди, за да установи стабилна 
връзка.
•  Ако камерата не се включи автоматично, можете да я 
рестартирате ръчно. Има 2 дупки отстрани на камерата – 
вкарайте тънка жица в тази по-близо до USB порта. Натиснете 
бутона, скрит в отвора и задръжте за 5 секунди. Камерата е 
включена, когато лампичката започне да мига.
•  Използвайте приложението, за да гледате наживо, да 
промените функциите за представяне и да запазите записите. 
Предлага Ви и способността да наблюдавате множество 
камери едновременно.
•  Ако използвате MicroSD карта, форматирайте я преди да 
използвате. Можете да прехвърлите записите на личния си 
компютър, използвайки включения в комплекта USB адаптер.
•  В случай, че забравите запаметената парола, изтрийте 
камерата от списъка на устройства в приложението и 
повторете процеса на свързване.

• Не оставяйте детето само без надзор (6+).
• Не излагайте продукта на течности и влага > 90%.
• Препоръчителна вътрешна употреба.


