
Lietotāja Instrukcija



Saturs

Lietotāja instrukcija (x1)

Cloud Kamera (x1) Skrūvju komplekts Metāliska plate (x1)

Putu uzlīme (x1) Barošanas adapteris (x1)

EZVIZ Cloud

HD 720P Tiešraide

Wi-Fi Savienojums

Kustības detektēšana: Nekavējoties sūta paziņojumus par 
trauksmēm uz mobīlo ierīci, ja tiek uztvērta kustība.  Motion Detection

Funkcijas

115° Horizontālais Skata Leņķis

Automātiska apgaismojuma palielināšana
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Attēli šajā instrukcijā var atšķirties no reāla produkta. 

Vairākas dotā produkta funkcijas (ieskaitot arī tiešraidi, ierakstīšanu un 
attālinātu atskaņošanu) ir atkarīgas no Interneta savienojuma. Lai 
uzzinātu vairāk par šīm funkcijam, ieejiet EZVIZ mājaslapā ezvizlife.com 
un izveidojiet jaunu lietotājkontu. 



Apraksts

Nosaukums Apraksts

Atiestatīšanas 
Poga

Nospiediet un turiet nospiestu Atiestatīšanas (RESET) Pogu 3 
sekundes, kāmēr kamera strādā. Tā tiks restartēta un 
atiestatīta uz noklusējuma parametriem.  

microSD Slots Savienojamība: Klase 10, maksimāla ietilpība - 64GB. 
Ja SD karte ir lietota, video faili tiks glabāti SD kartē. 
Jums tā ir jāaktivizē, izmantojot EZVIZ International 
lietojumprogrammu.

USB Ports

Infrasarkanā
gaisma

LED
Indikātors

Automātisks gaismas avots nakts redzamībai. Video 
režīmam ir 2 veidi: krāsains (ierakstīšanai dienas laikā) un 
melnbalts ar IS apgaismojumu (ierakstīšanai nakts laikā).

Sarkana un zila mirgošana: Kamera ir ieslēgta; var kon�gurēt 
Wi-Fi savienojumu.
Nepārtraukti zils: Kamera ir savienota.
Lēna zila mirgošana: Kamera strādā korekti.
Nepārtraukti sarkans: Kamera tiek ieslēgta.
Lēna sarkana mirgošana: Wi-Fi savienojuma kļūda.
Ātra sarkana mirgošana: MicroSD kartes kļūda.

5V±10%

Objektīvs 

Mikrofons

Infrasarkanā gaisma

LED Indikātors

Barošanas kabelis

Atiestatīšana

microSD Kartes Slots

Pamatne ar magnētu 

Lai pieslēgtos citam Wi-Fi tīklam, turiet nospiestu Atiestatīšanas (RESET) 
pogu 3 sekundes, lai restartētu kameru un tad pieslēdziet pie Wi-Fi, kad 
mirgos sarkana un zila gaisma.  
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Instukcija

2.solis

Kameras ieslēgšana

Pieslēdziet kameru pie barošanas adaptera. Kad mirgos sarkana un zila gaisma, 
kamera ir ieslēgta.  

Strāvas ligzda

Barošanas kabelis (1.5m)

1.solis
(nav obligāts) 

   Lai atvērtu MicroSD kartes slota vāciņu, pagrieziet to pulksteņa 
rādītāja virzienā.
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Ievietojiet microSD karti slotā

1

2

microSD Card uzstādīšana



3. solis

EZVIZ Cloud uzstādīšana

1 Lai izveidotu EZVIZ Lietotājkontu  

2 Kameras pievienošana

- Pieslēdziet Jūsu mobīlo ierīci pie Wi-Fi. 
- Lejupielādējiet EZVIZ International lietojumprogrammu, ievadot 

atslēgvārdu “EZVIZ” App Store vai Google PlayTM.

  
- Palaidiet lietojumprogrammu un izveidojiet EZVIZ lietotājkontu.

- Ielogojieties EZVIZ International lietojumprogrammā.
- Nospiediet “+” augšējā labajā stūrī, lai pievienotu kameru.

VAI
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Model: XXXXXX
Power Consumption: XXX
FCC ID:XXXXXXX  IC:XXXXXX
SN: XXXXXXX       MM/YYYY
Veri�cation Code: XXXXXX

- Noskenējiet QR Kodu kameras aizmugurē vai uz Lietotāja 
Instrukcijas vāka.  

- Sekojiet instrukcijām, lai pieslēgtos pie Wi-Fi. (Novietojiet kameru 
maksimāli 3 metru attālumā no maršrutētāja, kon�gurējot Wi-Fi.)

- Nokon�gurējiet laika iestatījumus, lai pabeigtu procesu. 
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4 microSD Kartes inicializācija

3 Noklusējuma paroles maiņa
Pēc kameras pievienošanas, Jums būs jāizmaina ierīces parole, lai 
nodrošinātu videoierakstu drošību. 
- Veri�kācijas kods kameras aizmugurē ir Jūsu noklusējuma parole.  

Model: XXXXXX
Power Consumption: XXX
FCC ID:XXXXXXX  IC:XXXXXX
SN: XXXXXXX       MM/YYYY
Veri�cation Code: XXXXXX

Model: XXXXXX
Power Consumption: XXX
FCC ID:XXXXXXX  IC:XXXXXX
SN: XXXXXXX       MM/YYYY
Veri�cation Code: ABCDEF

- Ejiet uz Ierīces Iestatījumu izvēlni lietojumprogrammā un 
noklikšķiniet uz „Nomainīt Paroli”.  

- Ievadiet veri�kācijas kodu kā veco paroli un ierakstiet jaunu 
paroli. 

- Pārbaudiet  microSD kartes statusu, noklikšķinot uz Atmiņas 
Statuss Ierīces Iestatījumu izvēlnē.  

- Ja microSD kartes statuss uzrādās kā Neinicializēts, noklikšķiniet, 
lai to inicializētu. Tad statuss izmainīsies uz Normālu. Tagad Jūs 
varat sākt ierakstīt jebkuru trigera notikumu video kamerā, 
piemēram, kustības detektēšanas gadījumā.  



Uzstādīšana

Problēmu noveršana
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1 Metāliskās plates uzstādīšana (pēc izvēles)

3 Uzstādīšanas beigas

Jāizvēlas plakana un tīra virsma, tad jānostiprina metāliska plate 
izvēlētajā vietā ar putu uzlīmi vai skrūvēm (neietilpst komplektā.)  

Piestipriniet kameru ar magnetu pie metāliskas plates vai metāliskas 
virsmas (skat. attēlu zemāk). 

Noregulējiet kameras leņķi, kā nepieciešams. 

Kameras iekšā ir magnēts. Jūs varat izlaist šo soli, ja virsma ir no 
metāla.

2 Kameras uzstādīšana

J:

A:

“Ierīce ir bezsaitē.” vai “Ierīce nav reģistrēta.” ziņojumi, pievienojot 
kameru caur EZVIZ International lietojumprogrammu.

1. Pārliecinieties, ka tīkla kon�gurācija ir korekta un maršrutētāja 
DHCP ir ieslēgts.

2. Nospiediet un turiet nospiestu Atiestatīšanas (RESET) pogu 3 
sekundes, lai atiestatītu iestatījumus jebkurā brīdī, ja Jūs 
izmainījāt tīkla iestatījumus. 

J:

A:

Vai kamera strādā ar baterijām vai citām USB ierīcēm? 

Vislabāk, pēc EZVIZ standarta, jāizmanto barošanas adapteris, lai 
nodrošinātu stabīlu barošanas spriegumu.  

J:

A:

Mobīlā ierīce nesaņem tulītējos paziņojumus, kad kamera ir 
tiešsaitē.  

1. Pārliecinieties, ka EZVIZ International lietojumprogramma ir 
palaista uz Jūsu mobīlās ierīces.  

2. Android ierīcēm, pārliecinieties, ka lietojumprogramma strādā 
fona režīmā; iOS ierīcēm, ieslēdziet paziņojumu saņemšanu 
izvēlnē “Settings > Noti�cation”.


