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KAPCSOLAT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete 
uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovinsko, a požiadať o bezplatné nahradenie alebo 
vrátenie hodnoty nevhodného produktu.
Pošlite nám e-mail (support@d4web.eu) s číslom objednávky a 
dátumom nákupu. Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu 
prijatia výrobku.

ZÁRUKA

BALENIE OBSAHUJE

NÁVOD
VAROVANIE

INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE INŠTRUKCIE

• 1 x nabíjacia 
tvarovaná kamera
• 1 x USB adaptér 
pre Micro SD kartu

• Pre optimálny výkon a ukladanie obrázkov odporúčame 
použiť kartu MicroSD.
Na pripojenie ku kamere potrebujete aplikáciu LookCam, 
ktorú nájdete v obchode Google Play / Apple App store.
• Po stiahnutí a inštalácii aplikácie zapojte kameru do 
zásuvky, počkajte 45 sekúnd a potom ju pripojte k sieti 
Wi-Fi. Názov kamery je jej 12-miestne UID číslo. Môžete ho 
zmeniť v aplikácii a nastaviť nové heslo. Predvolené heslo je 
123456.
• Po úspešnom pripojení ku kamere vás aplikácia vyzve na 
výber Wi-Fi siete, cez ktorú bude kamera prístupná. Sieť by 
nemala prekročiť 2,4 GHz. Kamera potrebuje 45 sekúnd na 
vytvorenie stabilného pripojenia.
• Ak sa kamera nezapne automaticky, môžete ju reštartovať 
manuálne. Na boku fotoaparátu sú 2 otvory - do toho, ktorý 
je bližšie k USB portu, vložte tenký drôt. Stlačte tlačidlo 
skryté v otvore a podržte ho asi 5 sekúnd. Fotoaparát je 
zapnutý, keď svetlo začne blikať.
• Pomocou aplikácie môžete sledovať naživo, meniť funkcie 
výkonu a ukladať nahrávky. Ponúka vám tiež možnosť moni-
torovať viacero kamier naraz.
• Ak používate kartu MicroSD, pred použitím ju naformátu-
jte. Nahrávky môžete preniesť do osobného počítača pomo-
cou priloženého USB adaptéra.
• V prípade, že zabudnete nastavené heslo, odstráňte 
kameru zo zoznamu zariadení v aplikácii a zopakujte proces 
pripojenia.

• Nenechávajte dieťa samé bez dozoru (6+).
• Nevystavujte výrobok kvapalinám a vlhkosti > 90 %.
• Odporúčané vnútorné použitie.


