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OBSAH BALENÍ
• 1x kamera ve
tvaru nabíječky

• 1x USB adaptér
na Micro SD kartu

POKYNY
• Pro optimální výkon a uložení obrázků doporučujeme
používat MicroSD kartu.

• Pro připojení ke kameře budete potřebovat aplikaci LookCam, kterou najdete v obchodě Google Play / Apple App.

• Po stažení a nainstalování aplikace zapojte kameru do
zásuvky, počkejte 45 sekund a poté ji připojte k wifi. Jméno
kamery je její 12ciferné UID číslo. To můžete změnit v aplikaci a nastavit nové heslo. Defaultní heslo je 123456.

• Po úspěšném připojení ke kameře vás aplikace upozorní,
abyste vybrali wifi síť, přes kterou bude kamera dostupná.
Síť by neměla přesáhnout 2.4GHz. Kamera potřebuje 45
sekund pro vytvoření stabilního připojení.
• Pokud se kamera sama automaticky nezapne, můžete ji

ručně restartovat. Na boku kamery jsou dva otvory – do toho
blíž k USB portu vložte tenký drát. Stiskněte tlačítko skryté
v otvoru a držte jej po dobu asi 5 sekund. Kamera je
zapnutá, pokud světlo začne blikat.

• Aplikaci můžete používat k živému sledování, nastavení
vlastností a funkčnosti a k ukládání záznamů. Také umožňuje sledovat více kamer najednou.
• Pokud používáte MicroSD kartu, před použitím ji formátu-

jte. Poté můžete přetáhnout záznamy na osobní počítač
použitím přiloženého USB adaptéru.

• Pokud zapomenete nastavit heslo, smažte kameru ze
seznamu zařízení v aplikaci a zopakujte proces připojení.

VAROVÁNÍ
• Nenechávejte v dosahu dětí bez dozoru (6+).
• Nevystavujte produkt tekutinám a vlhkosti nad 90 %.
• Doporučeno vnitřní využití.

ZÁRUKA
Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku můžete
uplatnit u společnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235
Radomlje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení
hodnoty nevyhovujícího produktu. Zašlete nám e-mail na adresu
support@d4web.eu s číslem objednávky a datem nákupu. Výrobek
má trvanlivost 24 měsíců od data přijetí výrobku.

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

