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Uzstādīšana
1: Ieslēgšana

Izmantojiet barošanas kabeli, lai ieslēgtu kameru. 

Barošanas 
ligzda

Barošanas 
kabelis

2:Uzstādīšana
1. Izveidojiet lietotājkontu.

 - Pieslēdziet viedtālruni pie Wi-Fi. 
 - Atrodiet “EZVIZ” App Store vai Google PlayTM un lējupielādējiet.
 - Palaidiet lietojumprogrammu un izveidojiet EZVIZ lietotājkontu.

2. Pievienojiet Mini Pano pie EZVIZ. 
 - Ielogojieties EZVIZ lietotnē.
 - Galvenajā izvēlnē nospiediet “+” augšejā labajā stūrī, lai ieietu 
QR koda skenēšanas interfeisā.
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 - Noskenējiet QR Kodu no kameras aizmugures vai ievadiet tās 
sērijas numuru manuāli. 

 - Nospiediet “Add” un uzgaidiet, kamēr Mini Pano LED 
indikators mirgos zilā krāsā. 

3. Ieslēdziet attēla dekodēšanu.
Pēc ieslēgšanas, video un attēli būs dekodēti. 

Jūs varat izmainīt arī noklusējuma paroli. 
 - Ieiejiet kameras iestatījumos.
 - Nospiediet“Change Password”.

 - Nospiediet “Edit”.
 - Ievadiet verifikācijas kodu no kameras aizmugures un 
ierakstiet jaunu paroli (6 -12 burti un cipari).
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Uzstādīšanas procedūra (Pēc izvēles) 
Kameru var uzstādīt uz sienas vai griestiem.

• Pārliecinieties, ka siena/griesti varēs izturēt kameras svaru.
• Kameras redzeslaukā nevajadzētu būt atstarojošiem priekšmetiem, 

piem. spoguļiem.

1. Novietojiet skrūvēšanas paraugu uz virsmas, kur vēlaties uzstādīt 
videokameru 

2. (Cementa sienai vai griestiem) Uztaisiet trīs atvērumus saskaņā ar 
paraugu un ievadiet trīs skrūves.

3. Izmantojiet trīs skrūves, lai nofiksētu kameru.

Barošanas kabelis tiks izvietots šeit

UP Logo Skrūves atverums

4. Nofiksējiet bāzes vāku uz bāzes (OPEN pa labi uz UP).

Bāzes vāks

Bāze

5. Novietojiet kameru uz bāzes ar barošanas interfeisu blakus 
barošanas kabelim.
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Pielikums
Mini Pano Apraksts

MIC

LED 

MicroSD 
Slost

QR kodsRESET

Skaļrunis

Barošana

Nosauk. Apraksts
MIKR. Audio ieeja.
Skaļrunis Audio izeja.
LED indik. • Sarkans un zils: Kamera gatava Wi-Fi savienojumam.

• Zils: Video skatās vai atskaņo EZVIZ  lietotnē.
• Mirgo zils: Kamera strādā korekti.
• Sarkans: Kamera tiek ieslēgta.
• Mirgojošs sarkans: Wi-Fi savienojuma kļūda.
• Ātri mirgojošs sarkans: MicroSD kartes kļūda. 

MicroSD 
Kartes Slots

MicroSD karte neietilpst komplektā. Rekomendētas 
īpašības: Class 10, Maks.128GB. Ja SD tiek izmantota, video 
faili tiks glabāti SD kartē.

RESET Nospiediet pogu RESET un turiet to 10 sekundes, kamēr tā 
tiks atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

Barošanas 
ievads 

 5V±5% 

Lai pieslēgtos pie cita Wi-Fi, nospiediet un turiet pogu RESET 
10 sekundes un pieslēgtos pie cita Wi-Fi kad indikators mirgos zilā un 
sarkanā krāsā.
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Komplektācija

Mini Pano (x1) Bāze (x1) Barošanas kabelis 
(x1) Instrukcija (x1)

Skrūves (x1)
Barošanas 

adapteris (x1) Bāzes vāks (x1)
Skrūvēšanas paraugs 

(x1)

SD Kartes Pārvaldība
Ievietojiet MicroSD karti pirms uzstādīšanas.

1. EZVIZ lietojumprogrammā ieiejiet Storage Status iekārtas iestatījumos, lai 
pārbaudītu kartes statusu un ja nepieciešams, inicializējiet to.



GARANTIJAS NOTEIKUMI
Paldies, ka iegādājāties EZVIZ produktu. Šī garantija piešķir Jums noteiktas tiesības. Jums var 
būt arī citas tiesības atkārībā no valsts, pilsētas vai jurisdikcijas. Atrunas, izslēgšana un atbildības 
ierobežojumi saskaņā ar garantijas noteikumiem, ir aizliegti saskaņā ar piemērojamiem tiesību 
aktiem. Izplatītājiem, tālākpārdevējiem un aģentiem nav tiesību jebkādā veidā grozīt šos garantijas 
noteikumus. 
Jūsu EZVIZ produktam ir vienu (1) gadu ilga garantija kopš pirkuma datuma, kura attiecas uz 
ražošanas defektiem un nekvalitatīvu ražošanas materiālu izmantošanu. Jūsu garantijai var būt arī 
ilgāks laika periods, ja tas ir noteikts likumos valstī, kurā Jūs pirkāt doto produktu, ar nosacījumu, ka 
produkts tika izmantots saskaņā ar lietotāja instrukciju.   
Jūs varat pieprasīt garantijas servisu, sazinoties ar mums support@ezvizlife.com.  

Ja tiek konstatēts EZVIZ produkta defekts garantijas ietvaros, HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD. (“Kompānija”) pēc izvēles, (i) veiks bezmaksas remontu vai apmainīs pret 
jaunu produktu; (ii) apmainīs produktu uz ekvivalentu; (iii) vai atgriezīs pirkuma summu, ja tiks 
saņemts originals pirkumu apliecinošs dokuments vai tā kopija, defekta apraksts un produkts tiks 
saņemts oriģinālajā iepakojumā. Pēc kompanijas ieskatiem, var būt veikts remonts vai detāļu maiņa. 
Garantija nesedz pasta izmaksas, apdrošināšanu vai jebkuras citas izmaksas, kas var rasties, atgriežot 
produktu. 
Izņemot gadījumus, kad tas ir aizliegts ar piemērojamiem tiesību aktiem, šis ir Jūsu vienīgais 
garantijas dokuments. Jebkuram produktam, kurš tika salabots vai aizvietots ar citu, šīs garantijas 
ietvaros, garantijas tērmiņš ir ne ilgāks par deviņdesmit (90) dienām kopš piegādes dienas vai 
oriģinālo garantijas termiņu.
Garantijas saistības nav spēkā: 
• Ja garantijas tērmiņš ir beidzies, vai nav iesniegti pirkumu apliecinoši dokumenti.
• Ja defekts rādās nepareizas ekspluatācijas dēļ, mehānisko bojājumu gadījumā, nepareizas 

izmantošanas rezultātā, kas ir pretrunā ar lietotāja instrukciju, nekorekta barošanas sprieguma, 
nelaimes gadījumu rezultātā, ugunsgrēku, plūdu, u.c. nepārvarāmas varas iedarbības rezultātā, 
ja netika ievēroti transportēšanas un uzglabāšanas nosacījums un ja klients mēģināja pats veikt 
remontu. 

• Jebkuriem aizvietojamiem elementiem, piemēram, baterijas, kur bojājumi rodas novecojuma dēļ.
• Ja produkts tiek vizuāli bojāts, piemēram, skrāpēts, ir ar nospiedumiem, korpusa defektiem uz 

portiem, u.c.
• Jebkuram programmnodrošinājumam, pat ja pirkts un iepakots ar EZVIZ produktu. 
• Jebkuriem defektiem, izņemot ražošanas defektus un defektus, kuri rādās nekvalitatīvu ražošanas 

materiālu izmantošanas gadījumā.
• Regulāras tīrīšanas rezultātā, kosmētiska vai mehāniska nodiluma gadījumā.

Problēmu un jautājumu gadījumā, sazinieties ar savu pārdevēju vai rakstiet uz support@ezvizlife.
com.
AUTORTIESĪBAS ©2018 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. VISAS TIESĪBAS 
AIZSARGĀTAS.
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