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

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată 
la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, 
cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului 
defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni 
de la data facturii.

GARANTIE

PACHETUL CONȚINE

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI

• 1x încărcător cu 
cameră
• 1x adaptor USB 
pentru cardul Micro 
SD

• Vă recomandăm că utilizați un card MicroSD pentru 
performanță optimă și stocarea imaginilor.
• Pentru a-l conecta la cameră, aveți nevoie de aplicația 
LockCam, pe care o puteți găsi pe magazinele online 
Google Play store / Apple App.
• După descărcarea și instalarea aplicației, băgați camera în 
priză, așteptați 45 secunde, după care vă conectați la o 
rețea Wi-Fi. Camera are un număr unic de identificare din 12 
cifre. Puteți schimba numele în aplicație și puteți crea o 
parolă nouă. Parola implicită este 123456.
• După ce ați conectat cu succes camera, aplicația vă va 
cere să selectați rețeaua Wi-Fi prin care va fi disponibilă 
camera. Rețeaua trebuie să fie la standardul 2.4GHz.  
Camera are nevoie de 45 secunde pentru a stabili o conexi-
une stabilă.
• Dacă camera nu s-a pornit automat, o puteți restarta 
manual. Sunt două găuri porturi pe marginea camerei – 
introduceți un fir subțire în portul USB cel mai apropiat. 
Apăsați butonul care se ascunde în deschidere și țineți 
apăsat 5 secunde. Camera este pornită când luminile încep 
să clipească.
• Folosiți aplcația pentru a vedea ecranul, pentru a schimba 
parametrii și să salvați înregistrările. Vă oferă și abilitatea să 
monitorizați mai multe camere simultan.
• Dacă folosiți un card MicroSD, trebuie formatat înainte de 
utilizare. Puteți transfera înregistrările pe un computer 
personal inclusiv adaptorul USB inclus.
• În cazul în care ați setat parola, ștergeți camera din lista de 
dispozitive din aplicație și 
repetați procesul de conectare.

• Nu lăsați copiii nesupravegheați (6+).
• Nu expuneți produsele la lichide și umezeală> 90%.
• Recomandăm utilizarea în interior.


