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KONTAKT

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την εγγύηση από την εταιρεία D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία   και να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση 
ή επιστροφή της αξίας του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται. Στείλτε 
μας ένα email στη διεύθυνση support@d4web.eu με τον αριθμό 
παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 
24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• 1x κάμερα σε 
σχήμα φορτιστή
• 1x προσαρμογέας 
USB για κάρτα 
Micro SD

• Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάρτα MicroSD για βέλτιστη 
απόδοση και αποθήκευση εικόνων.
• Για να συνδεθείτε με την κάμερα, χρειάζεστε την εφαρμογή 
LookCam, την οποία μπορείτε να βρείτε στο Google Play store 
/ Apple App Store.
• Μετά τη λήψη και την εγκατάσταση της εφαρμογής, συνδέστε 
την κάμερα σε μια πρίζα, περιμένετε 45 δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια συνδέστε την σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Το όνομα της 
κάμερας είναι ο 12ψήφιος αριθμός της UID. Μπορείτε να το 
αλλάξετε στην εφαρμογή και να ορίσετε νέο κωδικό 
πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 
123456.
• Μόλις συνδεθείτε με επιτυχία στην κάμερα, η εφαρμογή θα 
σας ζητήσει να επιλέξετε το δίκτυο Wi-Fi μέσω του οποίου θα 
είναι προσβάσιμη η κάμερα. Το δίκτυο δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 2,4 GHz. Η κάμερα χρειάζεται 45 δευτερόλεπτα για να 
δημιουργήσει μια σταθερή σύνδεση.
• Εάν η κάμερα δεν ενεργοποιείται αυτόματα, μπορείτε να την 
επανεκκινήσετε χειροκίνητα. Υπάρχουν 2 τρύπες στο πλάι της 
κάμερας - τοποθετήστε ένα λεπτό σύρμα σε αυτήν που 
βρίσκεται πιο κοντά στη θύρα USB. Πατήστε το κουμπί που 
είναι κρυμμένο στο άνοιγμα και κρατήστε το για περίπου 5 
δευτερόλεπτα. Η κάμερα είναι αναμμένη όταν η λυχνία αρχίζει 
να αναβοσβήνει.
• Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να παρακολουθήσετε 
ζωντανά, να αλλάξετε τις λειτουργίες απόδοσης και να 
αποθηκεύσετε εγγραφές. Σας προσφέρει επίσης τη 
δυνατότητα να παρακολουθείτε πολλές κάμερες ταυτόχρονα.
• Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα MicroSD, διαμορφώστε την πριν 
την χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να μεταφέρετε τις εγγραφές 
σε έναν προσωπικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον 
παρεχόμενο προσαρμογέα USB.
• Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον καθορισμένο κωδικό 
πρόσβασης, διαγράψτε την κάμερα από τη λίστα συσκευών 
στην εφαρμογή και επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης.

Μην αφήνετε το παιδί μόνο του χωρίς επίβλεψη (6+).
Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρά και υγρασία > 90%.
Συνιστώμενη χρήση σε εσωτερικούς χώρους.


