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Apžvalga 

1. Pakuotės turinys 
 

   Kamera Magnetinė bazė Tvirtinimo bazė 

   
Gręžimo šablonas Maitinimo šaltinis Maitinimo kabelis 

Tvirtinimo plokštė Varžtai Teisinė informacija        Paleidimo gidas  

 

2. Kameros elementai 
 

    RESET mygtukas 
(Įjungimas) 

 

Garsiakalbis      

 

Maitinimo jungtis 

 

 

 

Lęšis 

Šviestuvas 

Fotorezistori

us 

LED 

indikatorius 

Šviestuvas 

 
PIR 

 

Pavadinimas   Aprašymas 

RESET mygtukas•Įjungimas: Kai yra išjungta palaikykite 2 s. nuspaustą. 

(Įjungimas) • Perkrovimas/Pridėjimas aplikacijoje: Palaikyti 5s.nuspaustą. 

• Išjungimas: Paspauskite 3 kartus. 

Maitinimo jungtis Skirta baterijos įkrovimui. 

LED Indikatorius• Nuolat mėlyna: Vykdoma vaizdo peržiūra aplikacijoje.  

• Greitai mirksinti mėlyna: Kamera pasiruošusi prisijungimui prie 

Wi-Fi tinklo. 

• Lėtai mirksini raudona: Tinklo išimtis. 

• Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis. 

• Nuolat žalia: Kameros baterija pilnai įkrauta. 

• Lėtai mirksinti žalia: Baterija kraunasi. 
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Nustatymai 

1. Įjungimas 

Jeigu kamera išjungta, nuspauskite 2s. RESET mygtuką kameros įjungimui. 

Jei kameros baterija išsikrovusi prijunkite maitinimo šaltinį prie kameros 

maitinimo jungties (5V 2A). 

 • Rekomenduojama naudoti pakuotėje esantį maitinimo šaltinį ir laidą. 
• Prieš kraunant bateriją nuimkite kamerą nuo sienos. 

• Nekraukite kameros esant didesnei nei 45 bei mažesnei nei 0 laipsnių pagal Celsijų 

temperatūrai. 
• Negalima naudoti gamyklinio maitinimo šaltinio lauko sąlygomis. 

• Baterijos krovimo metu kamera automatiškai išsijungs. 

 

2. Prijungimas prie interneto 

1. Parsisiųskite EZVIZ aplikaciją 

- Prisijunkite su telefonu prie Wi-Fi tinklo. 

- Įveskite”Ezviz” App Store arba Google Play(TM)paieškoje bei įsirašykite 

aplikaciją telefone. 

- Paleiskite aplikaciją ir susikurkite paskyrą. 

 
 
 

 Naudokite naujausią programinę versiją. 

2. Pridėkite kamerą prie EZVIZ aplikacijos 

- Nuspauskite ir palaikykite 5s. RESET mygtuką. LED indikatorius pradės greitai 

mirksėti mėlyna spalva. 

- Prisijunkite prie savo paskyros EZVIZ aplikacijoje. 

- Pradiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad 

patektumėte į QR kodo nuskaitymo langą. 

- Nuskaitykite QR kodą nuo kameros korpuso arba greito paleidimo gido. 

EZVIZ App 
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- Sekite EZVIZ konfigūracijos vedlį, kad užbaigtumėte konfigūravimą. 

 Nuspauskite ir palaikykite 5 s. RESET mygtuką ir kameros parametrai bus atstatyti į 
gamyklinius parametrus bei galėsite prisidėti kamerą prie kito Wi-Fi tinklo. 

 

 

 

Montavimas 

1. Instaliavimo vieta 

Įsitikinkite,kad instaliavimo vieta švari, nėra trukdžių stėbėjimo vaizdui ir yra 

geras Wi-Fi signalas. Taip pat laikykitės šių rekomendacijų: 

• Įsitikinkite, kad siena / lubos yra pakankamai tvirtos, kad atlaikytų 3 kartus 

didesnį nei kameros svorį. 

• Nestatykite kameros toje vietoje, kur tenka daug tiesioginės saulės objektyvui. 

• Rekomenduojamas aukštis: 3 m. nuo žemės.  

• Rekomenduojamas kampas: 15 laipsnių žemyn. 

 

 

• Įsitikinkite, kad judėjimas iš šono kerta kameros matymo lauką. Kameros 

judesio jutiklis yra daug jautresnis judėjimui iš vienos pusės į kitą, o ne 

judėjimui tiesiai į kamerą arba nuo jo. 

• Renkantis vietą, EZVIZ programėlėje rekomenduojama nustatyti aptikimo 

jautrumą. Taip pat galite patikrinti, ar kameros vietoje galima aptikti judesį, ir 

reguliuoti jautrumą pagal aptikto objekto dydį ir atstumą. 

 

2. Instaliavimo žingsniai 

- Priklijuokite tvirtinimo šabloną prie švaraus paviršiaus. 

- (Betoninei sienai) Išgręžkite varžtų skyles pagal šabloną ir įkiškite ankerius. 

- Varžtais prisukite tvirtinimo plokštę prie sienos/lubų. 

- Pritvirtinkite magnetinę bazę(1 pav.) arba tvirtinimo bazę (2 pav.) prie tvirtinimo 

plokštės. 

- Pritvirtinkite kamerą prie pasirinkto tipo bazės. 

 Matymo kampas 
10 ft 

(3 m) 
Judesio 

detekcijos zona 

25 ft (7.5 m) 

 
 

 
 
 

 
Geriausias aptikimas 

 
Blogėja 
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        Gręžimo šablonas Tvirtinimo plokštė Magnetinė bazė 
 

 
Ankeriai       Varžtai Kamera

 

1 pav. Tvirtinimas su magnetine baze 

 

         Gręžimo šablonas  Tvirtinimo plokštė Tvirtinimo bazė 
 

 
Ankeriai Varžtai 

2 pav. Tvirtinimas su 

tvirtinimo baze 

Kamera 

 

Įrenginio valdymas 
 

 Aplikacijos sąsaja gali skirtis dėl versijos atnaujinimo, todėl viršenybę turi programėlės, kurią 

įdiegėte telefone, sąsaja. 

 

1. Tiesioginė peržiūra 

Kai paleidžiate EZVIZ aplikaciją, įrenginio puslapis rodomas taip, kaip parodyta 

paveikslėlyje. Galite žiūrėti tiesioginį vaizdą, daryti momentines nuotraukas, įrašyti 

vaizdo įrašus arba pasirinkti vaizdo raišką, jei reikia. 
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Icon Description 

                    Nustatymai.Galite keisti reikiamus parametrus. 

                        Vaizdo įrašai. Galite peržiūrėti įrašų istoriją. 

                   Momentinė nuotrauka. 

                   Įrašymas. Rankinis įrašo 

paleidimas/stabdymas. 

                         Kalba. Kalbėkite ir pasiklausykite. 

                    Aktyvi apsauga. Aktyvuokite garsinę ir šviesos apsaugą. 

Apibrėžimas. Galite nustatyti Ultra HD, Hi-Def arba Standard vaizdo 

kokybę. 

 

 

 

2. Vaizdo įrašai 

Kamera palaiko tiek vietinę, tiek debesies saugyklą. 

Įrenginio meniu lange bakstelėkite mygtuką Video įrašai, tada galėsite naudoti 

kalendorių ir laiko juostą, kad galėtumėte rasti ir žiūrėti konkrečius įrašus. 

 
 

 

 

 

3. Kalba 

 Ši funkcija leidžia kamerai priimti ir perduoti garsą. 

 Bakstelėkite mygtuką Kalbėti kameros meniu lange, tada galėsite kalbėtis su 

žmonėmis, esančiais prieš kamerą. 

Bendrinimas. Pasidalinkite įrenginius su kitais vartotojais. 
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4. Pažangus žmogaus aptikimas 

Eikite į „Nustatymai“–>„Pažangus žmogaus aptikimas“ ir įjunkite. Tada EZVIZ atsiųs 

pranešimus, kai aptinkamas žmogus. 

Kad kamera skirtingose situacijose reaguotų skirtingai galite reguliuoti aptikimo 

jautrumo reikšmę. Kuo didesnis jautrumas, tuo lengviau galima aptikti toliau nuo 

kameros esančius žmones. 
 

5. Aktyvi apsauga 

Įjungus pažangųjį žmogaus aptikimą, aptikus žmogų ar gyvūną automatiškai 

įsijungia pavojaus signalai ir įrašomi vaizdo įrašai. Signalas sustoja, kol 

neaptinkamas judesys. 

Įrenginio meniu lange taip pat galite bakstelėti mygtuką „Aktyvi apsauga“,kad 

suaktyvintumėte aliarmą. Kameroje skambės garsinis pavojaus signalas, o 

prožektorius greitai mirksės, kad atgrasytų įsibrovėlį, o tai gali trukti iki 

vienos minutės. 

 

DUK 

K:  Jeigų aplikacijoje rodo, kad kamera neprisijungusi, ar bus tęsiamas toliau 
vaizdo įrašymas? 

A: Jei kamera įjungta, bet tuo metu atsijungusi nuo interneto, vietinis įrašymas 

(SD kortelė) bus tęsiamas, bet įrašymas debesyje bus sustabdytas. Jei 

kameros maitinimas išjungtas, abu vaizdo įrašai bus sustabdytif. 

K:  Kodėl gaunamas aliarminis pranešimas nors nebuvo realaus judesio? 

A:  Nustatykite mažesnę judesio aptikimo jautrumo vertę. Atkreipkite dėmesį, kad 

transporto priemonės ir gyvūnai taip pat yra judesio  šaltiniai. 

K: Ar galima instaliuoti į kamerą kitą mikro SD kortelę? 

A: Kamera turi integruotą 32GB mikro SD kortelę ir jos keitimas ar turimos 

talpos praplėtimas yra negalimas. 

K: Kodėl Ezviz aplikacijoje mikro SD kortelės talpą rodo mažiau nei 32GB? 

A: Dėl dvejetainės ir dešimtainės aritmetikos skaičiavimo skirtumo tikroji atminties 

kortelės talpa sudaro apie 90% standartinės talpos. 
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 EZVIZ išmanūs 
sprendimai 

 
 

1.Naudojimas su Amazon Alexa 
Šios instrukcijos leis jums valdyti EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu 
susiduriate su sunkumais, žiūrėti “Trikdžių šalinimas”. 

Prieš pradedant konfigūraciją įsitikinkite, kad: 

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ aplikacijos. 
2. EZVIZ aplikacijoje išjungta” Vaizdo šifravimo” funkcija. 
3. Jūsų Alexa įrenginys yra aktyvus. 
4. Amazon Alexa aplikacija yra jūsų telefone ir turite susikūrę savo paskyrą. 

 

Norint valdyti EZVIZ prietaisus per Amazon Alexa aplikaciją reikia: 

1. Alexa aplikacijoje pasirinkite "Skills and Games" iš meniu juostos. 
2. “Skills and Games” paieškos lange įveskite "EZVIZ" ir suraskite "EZVIZ skills”. 
3. Pasirinkite EZVIZ device's skill ir spauskite ENABLE TO USE. 
4. Įveskite savo EZVIZ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį. 
5. Paspauskite mygtuką “Authorize”, kad leistumėte Alexa pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą ir Alexa galėtų 

valdyti jūsų EZVIZ įrenginius. 
6. Kuomet aplikacijoje pamatysite "EZVIZ has been successfully linked", spauskite “DISCOVER 

DEVICES”,kad Alexa rastų jūsų EZVIZ įrenginius. 
7. Alexa aplikacijos meniu skiltyje pasirinkite "Devices” ir matysite pridėtus EZVIZ įrenginius. 

Balso komandos 
Atraskite naują išmanųjį įrenginį per Alexa meniu skiltį „Smart Home“ arba „Alexa Voice Control“ 
funkciją. Suradę įrenginį galėsite jį valdyti  balsu. 

 Jūsų įrenginio pavadinimas, pavyzdžiui: „rodyti xxxx kamerą“, gali būti pakeistas EZVIZ 

aplikacijoje. Kiekvieną kartą, kai pakeisite įrenginio pavadinimą, turėsite iš naujo pridėti įrenginį 
Alexa aplikacijoje, kad galėtumėte atnaujinti pavadinimą. 

 

Trikdžių šalinimas 
Ką daryti jeigu Alexa neaptinka Ezviz įrenginių?  
Patikrinkite ar nėra problemų su interneto ryšiu. 
Perkraukite Ezviz įrenginį ir bandykite pridėti iš naujo per Alexa aplikaciją. 

Kodėl įrenginio statusas yra "Offline" Alexa aplikacijoje? 
Gali būti belaižio ryšio sutrikimas. Iš naujo paleiskite išmanųjį įrenginį ir pridėkite Alexa aplikacijoje. 
Jūsų maršrutizatoriuje gali būti nepasiekiama interneto prieiga. Patikrinkite ar maršrutizatorius 
prijungtas prie interneto, ir bandykite dar kartą. 
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2.Naudojimas su Google Assistant 
Naudojant “Google Assistant” galite aktyvuoti EZVIZ įrenginius ir juos valdyti balso 
komandomis. 

Reikalingi įrenginiai ir aplikacijos: 
1.  EZVIZ aplikacija. 
2. EZVIZ aplikacijoje išjungta” Vaizdo šifravimo” funkcija . 
3.  Google Assistant aplikacija jūsų telefone. 

Atlikite šiuos konfigūravimo veiksmus: 
1. Sukonfigūruokite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia aplikacijoje. 

2. Atsisiųskite Google Home aplikaciją iš App Store arba Google Play Store ir prisijunkite prie 
Google paskyros. 

3. MyHome ekrane paspauskite “+” viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite"Set up device" iš 
meniu skilties. 

4. Spauskite "Works with Google" ir paieškoje įrašykite "EZVIZ" bei suraskite "EZVIZ skills”. 
5. Įveskite savo EZVIZ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį. 
6. Paspauskite mygtuką “Authorize”, kad leistumėte Google Assistant pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą bei 

valdyti jūsų EZVIZ įrenginius. 
7. Spauskite"Return to app". 
8. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus pateikta jūsų paslaugų sąraše. 

Norėdami pamatyti suderinamų įrenginių sąrašą savo paskyroje paspauskite EZVIZ paslaugos 
piktogramą. 

9. Dabar galite išbandyti keletą komandų. Naudokite kameros pavadinimą, kurį sukūrėte 
nustatydami sistemą. 

Vartotojai gali valdyti įrenginius atskirai arba grupėmis. Įrenginių įtraukimas į kambarį leidžia 
vartotojams vienu metu valdyti įrenginių grupę naudojant vieną komandą. 
 
 
Daugiau informacijos rasite: 
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en 

 Detalesnę informaciją rasite 
www.ezviz.lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB „BK grupė“ nėra ir negali būti laikoma Gamintoju ir vykdydama didmeninę ir mažmeninę prekybą 

apsaugos, vaizdo stebėjimo bei priešgaisrinėmis sistemomis išimtinai veikia kaip Pardavėjas ir (arba) Gamintojo 

atstovas. Vadovaujantis LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. UAB „BK grupė“ užtikrina tik 

informacijos pateikimą apie prekes valstybine kalba. 

 

 

 

 

http://www.ezviz.lt./

