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KONTAKT

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz 
ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę 
lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.
Wyślij wiadomość e-mail (support@d4web.eu) z numerem 
zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 
miesiące od daty otrzymania produktu.

GWARANCJA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIA

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTRUKCJA

• 1x naładowana 
profilowana kamera
• 1x adapter USB 
dla karty Micro SD

• Zalecamy korzystanie z karty Micro SD w celu zapewnie-
nia optymalnej wydajności i przechowywania obrazów.
• Do połączenia z kamerą potrzebna jest aplikacja Look-
Cam, którą można znaleźć w Google Play store / Apple App 
store.
• Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji podłącz kamerę do 
gniazdka, odczekaj 45 sekund, a następnie połącz ją z 
siecią Wi-Fi. Nazwa kamery to jej 12-cyfrowy numer UID. 
Możesz go zmienić w aplikacji i ustawić nowe hasło. 
Domyślne hasło to 123456.
• Po pomyślnym połączeniu z kamerą, aplikacja wyświetli 
monit o wybranie sieci Wi-Fi, przez którą kamera będzie 
dostępna. Sieć nie powinna przekraczać częstotliwości 
2,4GHz. Kamera potrzebuje 45 sekund na nawiązanie 
stabilnego połączenia.
• Jeśli kamera nie włączy się automatycznie, możesz 
uruchomić ją ponownie ręcznie. Z boku kamery znajdują się 
2 otwory - włóż cienki drucik do tego bliżej portu USB. 
Naciśnij przycisk ukryty w otworze i przytrzymaj przez około 
5 sekund. Kamera jest włączona, gdy dioda zacznie migać.
• Korzystaj z aplikacji, aby oglądać na żywo, zmieniać 
funkcje działania i zapisywać nagrania. Oferuje ona również 
możliwość monitorowania wielu kamer jednocześnie.
• Jeśli używasz karty Micro SD, sformatuj ją przed użyciem. 
Nagrania można przesyłać na komputer osobisty za 
pomocą dołączonego adaptera USB.
• W przypadku, gdy zapomnisz hasło, usuń kamerę z listy 
urządzeń w aplikacji i powtórz proces łączenia.

Nie zostawiaj dziecka samego bez opieki (6+).
Nie narażać produktu na działanie płynów i wilgoci> 90%.
Zalecane użytkowanie wewnątrz pomieszczeń.


