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Pārskats
1. Komplektācija 

Kamera(x1)

Skrūvēšanas skice (x1) Ūdensaizsardzības 
vāks(x1)

Skrūves(x1)

Barošanas adapteris (x1) Garantijas Noteikumi(x1) Lietošanas Instrukcija(x1)

2. Pamatfunkcijas

Ethernet Ports

Barošana

LED Indikators

Diodes

Mikr

IR 

Leca
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Micro SD Kartes slots
(Zem vāka)

Skaļrunis

RESET Poga

Nosaukums Apraksts

RESET Poga Kad kamera ieslēgta, paturiet nospiestu RESET pogu 5 sekundes un tā 
atiestatīsies uz rūpnīcas iestatījumiem.

LED 
Indikators

Deg sarkans: Kamera ieslēdzās.

Lēni mirgojošs sarkans: Tīkla kļūda.

Ātri mirgojošs sarkans: Kameras kļūda (piem. Micro SD kartes 
kļūda).

Deg zils: Kāds skatās tiešraidi.

Lēni mirgojošs zils: Kamera strādā korekti.

Ātri mirgojošs zils: Kamera gatava Wi-Fi savienojumam.

EZVIZ lietotne
1. Pieslēdziet tālruni pie Wi-Fi. 
2. Lējupielādējiet un uzinstalējiet EZVIZ lietotni, meklējot “EZVIZ” App Store vai 
Google PlayTM.

3. Atvēritet EZVIZ lietotni un izveidojiet lietotājkontu

EZVIZ App

Ja Jums jau ir uzstādīta lietotne "EZVIZ", pārliecinieties, ka tai ir uzlikta pēdējā versija.
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Pieslēgšana pie Interneta
• Vadu Savienojums: Pieslēdziet kameru pie rūtera. Apraksts sadaļā Opcija A.
• Bezvadu Savienojums: Pieslēdziet kameru pie Wi-Fi. Apraksts sadaļā Opcija B.

1. Opcija A: Vadu savienojums

1. Pieslēdziet barošanas kabeli pie barošanas porta.
2. Pieslēdziet pie barošanas avota.

Ja LED ātri mirgo zilā krāsā, tas nozīmē, ka iekārta ir ieslēgta un gatava tīkla konfi gurācijai.

3. Pieslēdziet kameru pie Jūsu rūtera LAN porta ar Ethernet kabeli (nav komplektā).

Ja LED lēni mirgo zilā krāsā, tas nozīmē, ka kamera ir pieslēgta pie interneta

Rūteris

Adapteris
DC12V 1A

Ligzda

4. Pieslēdziet kameru pie EZVIZ.

 - Ielogojieties lietotājkontā EZVIZ lietotnē.

 - Galvenajā izvēlnē nospiediet uz “+” augšejā labajā stūrī, lai noskenētu iekārtas QR 
kodu un pievienotu pie lietotājkonta.

 - Noskenējiet QR kodu uz iekārtas korpusa vai uz Lietošanas Instrukcijas Lietotnē 
saglabājiet QR kodu nākotnei.

Scan QR Code

 - Sekojiet insturkcijām EZVIZ lietotnē.
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2. Opcija B: Bezvadu Savienojums

1. Pieslēdziet barošanas vadu pie kameras barošanas porta.
2. Pieslēdziet barošanas kabeli pie barošanas avotat.

Ja LED ātri mirgo zilā krāsā, tas nozīmē, ka iekārta ir ieslēgta un gatava tīkla konfi gurācijai.

Ligzda

Adapteris
DC12V 1A

3. Pieslēdziet kameru pie EZVIZ.

 - Ielogojieties lietotājkontā EZVIZ lietotnē.

 - Galvenajā izvēlnē nospiediet uz “+” augšejā labajā stūrī, lai noskenētu iekārtas QR 
kodu un pievienotu pie lietotājkonta.

 - Noskenējiet QR kodu uz iekārtas korpusa vai uz Lietošanas 
Instrukcijas Lietotnē saglabājiet QR kodu nākotnei.

Scan QR Cod e

 - Sekojiet insturkcijām EZVIZ lietotnē..

• Pieslēdziet videokameru pie tā Wi-Fi, pie kura pieslēgts Jūsu tālrunis
• Wi-Fi frekvencei jābūt 2.4 GHz.
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Uzstādīšana

1. Micro SD Kartes uzstādīšana (Pēc izvēles)

1. Noņemiet kameras vāku.
2. Ievietojiet SD karti (nav komplektā) kartes slotā.
3. Uzstādiet vāku atpakaļ.

Micro SD Kartes slots
（noņemiet vāku）

Pēc kartes ievietošanas, tā ir jāinicializē EZVIZ lietotnē.

4. EZVIZ lietotnē nospiediet uz Uzglabāšanas Statuss Iekārtas Iestatījumos un pārbaudiet 
kartes statusu.
5. Ja rakstīts Neinicializēts, uzklikšķiniet, lai inicializētu.

Statuss būs Normāls un varēs glabāt ierakstus.

2. Uzstādīšanas Vieta.

• Izvēlieties vietu atklātā nenobloķētā vidē ar labu bezvadu interneta signālu. 

• Pārliecienieties, ka siena var izturēt vismaz 3 reizēs lielāku svaru par kameru.

• Kameru nedrīkst izvietot tieši pretī saulei.

3. Uzstādīšanas procedūra

Kameru var uzstādīt pie sienas, griestiem vai staba.

Uzstādīšana pie griestiem/sienas.

1. Noņemiet aizsargplēvi no kameras.
2. Pielīmējiet skrūvēšanas skici un tīras virsmas
3. (Cementa sienām) Izurbiet skrūvju caurumus saskaņā ar veidni un ievietojiet enkurus.
4. Ar skrūvēm piestipriniet kameru.
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Skrūvēšanas veidne

Dībelis

Skrūve

Att. 1 Uzstādīšana pie griestiem

VeidneDībeļiSkrūve

Att. 2 Uzstādīšana pie sienas
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Uzstādīšana pie staba
1. Noņemiet aizsargplēvi.
2. Izmantojiet kabeļu savilcējus(nav komplektā) lai piestiprinātu kameru pie 
stava.

Att.3 Uzstādīšana pie staba
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4. Ūdensaizsardzības uzstādīšana (Pēc izvēles)

Ja kamera tiek uzstādīta ārtelpās, lūdzu, uzlieciet ūdensaizsardzību.

1. Uzstādiet apvalku uz kameras Ethernet porta.

Ethernet Ports Apvalks

    

2. Izvelciet A cauri pēc shēmas:.

A B1 2 3

3. Nostipriniet.

A B2 3

      

4. Izvelciet A uz Ethernet portu un nostipriniet.

Ethernet Port A

        

5. Pieslēdziet B pie rūtera LAN porta.
     

B

Rūteris
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EZVIZ lietotne 

Lūdzu uzinstalējiet pēdējo EZVIZ lietotnes versiju.

1. Tiešraide

Kad palaidīsiet EZVIZ lietotni, redzēsiet tiešraides lapu.
Te varat izvēlēties izšķirtspēju, veikt videoierakstu, ekrāna attēlu.

  

Active

Velciet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu vairāk ikonas.

Ikona Apraksts

Kopīgojiet savu ierīci ar ikvienu, kuru vēlaties.

Iestatījumi. Iekārtu iestatījumi.

Ekrāna attēls.

Ierakstīšana.

Pan/Tilt.Pagrieziet kameru, lai iegūtu plašāku redzes lauku .
Iepriekš iestātītā atrašanās vieta. Kontrolējiet PTZ, lai iestatītu 
pozīcijas kā iepriekš iestatītas vietas

360° Attēls. Nospiediet, lai uztaisītu 360 grādu attēlu.

Runāt. Divvirzienu audio.

Skaņas-gaismas trauksme.

Izšķirtspēja. Izvēlieties izšķirtspēju Ultra HD, Hi-Def vai Standard.

Vairāku kameru tiešraide.
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2. Iestatījumi

Parametrs Apraksts

Audio
Ja tas ir atspējots, reāllaika vai ierakstīto videoklipu skatīšanās 
laikā nebūs skaņas

Audio Režīms
• Domofons: nospiediet un turiet, lai nosūtītu balss ziņas.
• Balss zvans: pieskarieties, lai sāktu balss zvanu.

Statusa Gaisma
Ja iespējots, kameras LED indikators degs; pretējā gadījumā 
LED indikators nedegs.

IR Gaisma
IR gaisma palīdz kamerai iegūt melnbaltus attēlus vāja 
apgaismojuma apstākļos. Ja tas ir atspējots, tiks ietekmēta tumšā 
vidē uzņemto attēlu kvalitāte

Trauskmes paziņojumi Ja izslēgts, nesaņemsiet paziņojumus par cilvēku uztvēršanu.

Nakts Režīmi

• Krāsu nakts redzamība: palīdz kamerai iegūt krāsainus attēlus 
tumšā vidē.

• Black/White Night Vision: IR gaisma palīdz kamerai iegūt 
melnbaltus attēlus tumšā vidē.

• Viedā nakts redzamība: pēc noklusējuma melna/balta nakts 
redzamība. Kad kustība ir noteikta, redzes režīms pārslēgsies 
uz krāsu nakts redzamības režīmu.

Auto Izsekošana
Ja ieslēgts, kamera izsekos cilvēku. 
Pietuvināšana un fokusēšana strādā tikai pie Ultra HD kvalitātes.

360° Attēls Nospiediet, lai uztaisītu 360 grādu attēlu

Laika Zona Jūs varat izvēlēties laika zonu.

Datuma Formāts Datuma formāta izvēle

Wi-Fi
Pārliecinieties, ka kamera ir bezsaitē un tikai tad pieslēdziet pie 
jaunā tīkla.

Mākoņpakalpojumi Jūs varat abonēt mākoņpakalpojumus.

Uzglabāšanas statuss
MicroSD kartes kapacitāte, izmantotā atmiņa, brīva atmiņa, 
mākoņpakalpojumu pieslēgšana.

Iekārtas versija Te varat redzēt iekārtas versiju.

Attēla šifrēšana 
Ja ir iespējots, ar kameru uzņemtie attēli var būt pieejami tikai 
pēc paroles ievadīšanas..

Izmainīt šifrēšanas 
paroli

Te varat izmainīt šifrēšanas paroli.

Pagriezt attēlu Pieskarieties, lai pagrieztu attēlu.

Nakts režīms Kad ieslēgts, kamera neko neierakstīs.

Bezsaites paziņojumi Ja ieslēgts, nāks paziņojumi, par to, ka iekārta ir bezsaitē.

Lietošanas Instrukcija Šeit var palasīt lietošanas instrukciju

Par
Šeit var redzēt iekārtas kategoriju, modeli, sērijas numuru un QR 
kodu.

Pārstartēt Pieskārieties, lai pārstartētu iekārtu.

Izdzēst iekārtu Pieskārieties, lai pieslēgtu EZVIZ cloud un izdzēstu iekārtu.



12

EZVIZ Pieslēgšana

1. Amazon Alexa

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt savas EZVIZ ierīces, izmantojot Amazon Alexa. Ja 
procesa laikā rodas grūtības, lūdzu, skatiet sadaļu Traucējummeklēšana. 

Pirms sākt darbu, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ iekārtas ir pieslēgtas pie EZVIZ lietotnes.

2. EZVIZ lietotnē izslēdziet "Video Šifrēšana" un ieslēdziet "Audio" iekārtas iestatījumos.

3. Jums ir Alexa iekārta (piem Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV 
visas paaudzes), Fire TV stick (otrā paaudze), vai Fire TV Edition smart TV.

4. Amazon Alexa lietotne ir uzinstalēta un ir izveidots lietotājkonts.

Lai kontrolētu EZVIZ iekārtas ar Amazon Alexa:

1. Atvēriet Alexa lietotni un izvēlieties "Skills and Games" no izvēlnes.

2. Skills un Games attēlā meklējiet "EZVIZ", atradīsiet "EZVIZ" iemaņas.

3. Izvēlieties EZVIZ iekārtas iemaņu un nospiediet ENABLE TO USE.

4. Ievadiet EZVIZ lietotājvārdu un paroli un nospiediet Ielogoties.

5. Nospiediet pogu Authorize lai autorizētu Alexa un piekļūtu EZVIZ lietotājkontam 
Alexa un vadītu EZVIZ iekārtas. 

6. Jūs redzēsiet “EZVIZ ir veiksmīgi saistīts”, pēc tam pieskarieties ATKLĀT IERĪCES, 
lai ļautu Alexa atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces..

7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un atlasiet “Ierīces”, un zem ierīcēm redzēsit visas 
savas EZVIZ ierīces.

Balss Komandas

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni "Smart Home" vai Alexa 
Voice Control funkciju.

Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Izrunājiet vienkāršas komandas ar Alexa.

Ierīces nosaukumu, piemēram: "rādīt xxxx kameru", var mainīt lietotnē EZVIZ. Katru reizi, 
kad maināt ierīces nosaukumu, ierīce būs jāatrod no jauna, lai atjauninātu nosaukumu.

Traucējummeklēšana

Ko darīt ja Alexa neredz manas iekārtas?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Mēģiniet restartēt viedierīci un atkārtoti atklāt ierīci Alexa.

Kāpēc iekārtas statuss ir "Offline" Alexa?

Iespējams, jūsu ierīce ir atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un no jauna atklājiet to 
Alexa.

Pārbaudiet, vai pieslēgts pie interneta

Plašāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa 
ofi ciālajā vietnē.



13

2. Google Assistant

Ar Google Assistant, varat aktivēt EZVIZ iekārtuun izmantot Google Assistant balss 
komandas.

Sekojošie soļi:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.

2. EZVIZ lietotnē izslēdziet "Video šifrēšanu" un ieslēdziet "Audio" iekārtas iestatījumos.

3. TV ar Chromecast pieslēgšanu.

4. Google Assistant tālrunī.

Izpildiet sekojošus soļus:

1. Uzstādiet EZVIZ iekārtu un pārliecinieties, ka tā strādā korekti.

2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play Store un 
piesakieties savā Google kontā.

3. Galvenajā izvēlnē nospiediet uz “+” un izvēlieties "Set up device" izvēlnē.

4. Nospiediet Works with Google, un meklējiet EZVIZ.

5. Ievadiet EZVIZ lietotājvārdu un paroli, nospiediet Sign in.

6. Pieskarieties pogai Autorizēt, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, lai 
Google varētu kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces..

7. Pieskārieties, lai atgrieztos lietotnē.

8. Sinhronizācija būs pabeigta.

9. Pamēģiniet izmantot balss ziņas. Izmantojiet to iekārtas nosaukumu, kuru uzstādījāt.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu entītiju vai grupā. Ierīču pievienošana telpai ļauj 
lietotājiem vienlaikus kontrolēt ierīču grupu, izmantojot vienu komandu.

Vairāk informācijas:

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.
Platform%3DAndroid&hl=en

Vairāk informācijas www.ezvizlife.com
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BUJ

J: Ja lietotnē kamera ir bezsaistē, vai video ierakstīšana turpināsies?

A: Ja kamera ir ieslēgta, bet ir atvienota no interneta, vietējā ierakstīšana turpināsies, 
bet mākoņa ierakstīšana tiks pārtraukta. Ja kamera ir izslēgta, abi video ieraksti 
tiks pārtraukti.

J: Kāpēc tiek aktivizēts trauksmes signāls, ja attēlā nav neviena?

A: Konfigurējiet zemāku noteikšanas jutības vērtību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 
transportlīdzeklis un dzīvnieki ir arī trauksmes avoti.

J: Kā izmantot microSD karti vietējai krātuvei?

A: 1. Pārliecinieties, vai ir ievietota micro SD karte un vai kamera ir pievienota jūsu 
EZVIZ kontam. Atveriet lietotni EZVIZ un ievadiet saskarni “Device Details”, ja 
parādās poga “Inicializēt atmiņas karti”, vispirms ir jāinicializē micro SD karte.

2. Mikro SD kartes ierakstīšana kustības noteikšanai ir iespējota pēc noklusējuma.

J: Mobilais tālrunis nevar saņemt trauksmes paziņojumus, kad kamera ir tiešsaistē.

A: 1. Pārliecinieties, vai mobilajā tālrunī darbojas lietotne EZVIZ un ir iespējots 
kustības noteikšanas paziņojums.

2. Android sistēmai pārliecinieties, vai lietotne darbojas fonā; un operētājsistēmā 
iOS iespējojiet ziņojuma nosūtīšanas funkciju sadaļā Iestatījumi > Paziņojums.

3. Ja joprojām netiek parādīts brīdinājums, nospiediet un apmēram 5 sekundes 
turiet pogu RESET, lai atjaunotu kameras iestatījumus.

J: Tiešraides skats vai atskaņošana neizdevās.

A: Pārliecinieties, vai tīkls ir labi savienots. Tiešraides video skatīšanai ir 
nepieciešams labs joslas platums. Varat atsvaidzināt videoklipu vai mainīt tīklu un 
mēģināt vēlreiz.
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Izmantošana

Paldies, ka izvēlējāties EZVIZ produktus.

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves aspektu. Kā augsto tehnoloģiju uzņēmums 
mēs arvien vairāk apzināmies tehnoloģiju lomu uzņēmējdarbības efektivitātes un dzīves 
kvalitātes uzlabošanā, bet tajā pašā laikā to nepareizas izmantošanas iespējamo kaitējumu. 
Piemēram, video produkti spēj ierakstīt reālus, pilnīgus un skaidrus attēlus. Tas nodrošina 
augstu vērtību retrospektīvi un saglabājot reāllaika faktus. Tomēr video datu nepareiza 
izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var izraisīt arī trešās puses likumīgo tiesību un 
interešu pārkāpumu. Ar filozofiju “Tehnoloģijas labajam” EZVIZ pieprasa, lai ikviens 
video tehnoloģiju un video produktu gala lietotājs ievērotu visus piemērojamos likumus un 
noteikumus, kā arī ētikas paražas, lai kopīgi veidotu labāku kopienu.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šādas iniciatīvas:

1. Ikvienam ir pamatotas cerības uz privātumu, un video produktu instalēšana nedrīkst 
būt pretrunā ar šīm pamatotajām cerībām. Tāpēc, uzstādot video produktus sabiedriskās 
vietās, saprātīgā un efektīvā veidā jāsniedz brīdinājums un jāprecizē uzraudzības diapazons. 
Instalējot video produktus, trešās puses tiesības un intereses tiek izvērtētas nepubliskām 
zonām, tostarp, bet ne tikai, uzstādot video produktus tikai pēc ieinteresēto pušu piekrišanas, 
nevis instalējot ļoti neredzamus video produktus.

2. Video produktu mērķis ir ierakstīt reālas darbības noteiktā laikā un telpā un īpašos 
apstākļos. Tāpēc katram lietotājam vispirms ir saprātīgi jādefinē savas tiesības šādā 
specifiskā apjomā, lai izvairītos no trešās personas portretu, privātuma vai citu likumīgu 
tiesību pārkāpumiem.

3. Video produktu izmantošanas laikā turpinās ģenerēt video attēlu datus, kas iegūti no 
reālām ainām, tostarp lielu daudzumu bioloģisko datu (piemēram, sejas attēlu), un dati var 
tikt tālāk piemēroti vai atkārtoti apstrādāti. Paši video produkti nevarēja atšķirt labu no 
sliktā attiecībā uz to, kā izmantot datus, pamatojoties tikai uz video produktu uzņemtajiem 
attēliem. Datu izmantošanas rezultāts ir atkarīgs no datu pārziņu izmantošanas metodes un 
mērķa. Tāpēc datu pārziņi ne tikai ievēro visus piemērojamos normatīvos aktus un citas 
normatīvās prasības, bet arī ievēro starptautiskās normas, sociālo morāli, labus tikumus, 
ierasto praksi un citas neobligātās prasības, kā arī ievēro personas privātuma, portreta un 
citas tiesības. un intereses.

4. Apstrādājot video datus, ko nepārtraukti ģenerē video produkti, vienmēr jāņem vērā 
dažādu ieinteresēto pušu tiesības, vērtības un citas prasības. Šajā sakarā produktu drošībai 
un datu drošībai ir ārkārtīgi liela nozīme. Tāpēc katrs galalietotājs un datu pārzinis veic visus 
saprātīgos un nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu datu drošību un izvairītos no datu 
noplūdes, nepareizas izpaušanas un nepareizas izmantošanas, tostarp, bet ne tikai, piekļuves 
kontroles iestatīšana, piemērotas tīkla vides (interneta) izvēle. vai iekštīkls), kur ir pievienoti 
video produkti, izveidojot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.

5. Video produkti ir devuši lielu ieguldījumu sociālās drošības uzlabošanā visā pasaulē, un 
mēs uzskatām, ka šiem produktiem būs arī aktīva loma vairākos sociālās dzīves aspektos. 
Jebkāda video produktu ļaunprātīga izmantošana, kas pārkāpj cilvēktiesības vai noved pie 
noziedzīgām darbībām, ir pretrunā ar sākotnējo tehnoloģisko jauninājumu un produktu 
attīstības nolūku. Tādēļ katram lietotājam ir jāizveido sava produkta lietojuma novērtēšanas 
un izsekošanas mehānisms, lai nodrošinātu, ka katrs produkts tiek izmantots pareizi, saprātīgi 
un godprātīgi.


