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KONTAKT

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko 
uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali vračilo 
vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto na 
support@d4web.eu s številko naročila in datumom nakupa. Izdelek 
ima rok uporabnosti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

GARANCIJA

VSEBINA PAKETA

NAVODILA ZA UPORABO

OPOZORILA

NAVODILA NAVODILA NAVODILA

• 1 x kamera v 
obliki polnilca
• 1 x USB adapter 
za Micro SD kartico

• Za optimalno delovanje in hranjenje posnetkov priporoča-
mo, da uporabite MicroSD kartico.
• Za povezavo s kamero potrebujete aplikacijo LookCam, 
katero lahko poiščete na Google Play store / Apple App 
store. 
• Ko naložite in namestite aplikacijo, vtaknite kamero v 
vtičnico, počakajte 45 sekund in se z njo povežite preko 
Wi-Fi omrežja. Ime kamere je njena 12-mestna, UID številka. 
V aplikaciji ga lahko spremenite in nastavite novo geslo za 
dostop. Privzeto geslo je 123456.  
• Ko se uspešno povežete s kamero, vas bo aplikacija sama 
pozvala, da izberete Wi-Fi omrežje, preko katerega bo 
kamera dosegljiva. Omrežje naj ne presega 2.4GHz. Kamera 
potrebuje 45 sekund, da vzpostavi stabilno povezavo.
• Če se kamera ne prižge samodejno, jo lahko ročno ponov-
no zaženete. Ob strani kamere najdete 2 luknjici - vstavite 
tanko žičko v tisto, ki je bližje USB vhodu. Pritisnite na gumb 
skrit v odprtini in držite približno 5 sekund. Kamera je prižga-
na, ko začne utripati lučka.
• Za spremljanje v živo, spreminjanje funkcij delovanja in 
hranjenje posnetkov uporabite aplikacijo. Ponuja vam tudi 
možnost spremljanja večih kamer naenkrat.
• Če uporabljate MicroSD kartico, jo pred uporabo formati-
rajte. Posnetke lahko na osebni računalnik prenesete s 
pomočjo priloženega USB adapterja.
• V primeru da pozabite nastavljeno geslo, v aplikaciji 
izbrišite kamero iz seznama naprav in ponovite postopek 
povezave.

• Ne puščajte otroka samega brez nadzora (6+).
• Produkta ne izpostavljajte tekočinam in vlagi >90%.
• Priporočena uporaba v notranjih prostorih.


