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

KAPCSOLAT

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön e-mailt (support@d4web.eu) a megrendelés számával és a 
vásárlás dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék 
átvételétől számítva.

GARANCIA

CSOMAG TARTALMA

UTASÍTÁS

FIGYELMEZTETÉSEK

UTASÍTÁS UTASÍTÁS UTASÍTÁS

• 1x feltöltött alakú 
kamera
• 1x USB adapter 
Micro SD kártyához

• Javasoljuk, hogy Micro SD kártyát használjon az optimális teljesít-
mény és a képek tárolása érdekében.
• A kamerához való csatlakozáshoz szükség van a LookCam 
alkalmazásra, amelyet a Google Play áruházban / Apple App 
Store-ban találhat meg.
• Az alkalmazás letöltése és telepítése után csatlakoztassa a 
kamerát egy konnektorhoz, várjon 45 másodpercet, majd csatla-
koztassa egy Wi-Fi hálózathoz. A kamera neve a 12 jegyű 
UID-szám. Megváltoztathatja az alkalmazásban, és új jelszót állíthat 
be. Az alapértelmezett jelszó 123456.
• Miután sikeresen csatlakozott a kamerához, az alkalmazás kérni 
fogja, hogy válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyen keresztül a 
kamera elérhető lesz. A hálózat nem haladhatja meg a 2,4 GHz-et. 
A kamerának 45 másodpercre van szüksége a stabil kapcsolat 
létrehozásához.
• Ha a fényképezőgép nem kapcsol be automatikusan, manuálisan 
újraindíthatja. A kamera oldalán 2 lyuk található – illesszen egy 
vékony vezetéket az USB-porthoz közelebbibe. Nyomja meg a 
nyílásban elrejtett gombot, és tartsa lenyomva körülbelül 5 másod-
percig. A kamera be van kapcsolva, amikor a lámpa villogni kezd.
• Használja az alkalmazást élő nézéshez, teljesítményfunkciók 
módosításához és felvételek mentéséhez. Lehetővé teszi több 
kamera egyidejű megfigyelését is.
• Ha Micro SD-kártyát használ, használat előtt formázza meg. A 
felvételeket a mellékelt USB adapter segítségével személyi 
számítógépre is átviheti.
• Ha elfelejti a beállított jelszót, törölje a kamerát az alkalmazás 
eszközlistájából, és ismételje meg a csatlakozási folyamatot.

Ne hagyja egyedül a gyermeket felügyelet nélkül (6+).
Ne tegye ki a terméket folyadéknak és 90%-nál nagyobb 
nedvességnek.
Javasolt beltéri használat.


