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Pakuotės turinys 

 

Internetinė kamera (x1) USB laidas (x1)           Maitinimo šaltinis (x1) 

    
Lipdukas 

(x2) 
Metalinis 

tvirtinimas(x1) 
Regulatory 

Information (x1) 
Quick Start 
Guide (x1) 
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Aprašymas 

 
Lęšis 

 

Mikrofonas LED Indikatorius 

 
 

Magnetinė bazė 

 

 
                     Garsiakalbis 

 
 

Maitinimo 
lizdas 

 
Mikro SD vieta 

RESET mygtukas    
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LED Indikatorius • Visada raudona: Kamera startuoja. 
• Lėtai mirksinti raudona: Wi-Fi  klaida. 
• Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis (pvz. SD 

kortelės gedimas). 
• Visada mėlyna: Vykdoma vaizdo peržiūra aplikacijoje. 
• Lėtai mirksinti mėlyna: Kamera veikia korektiškai. 
• Greitai mirksinti mėlyna: Kamera pasiruošusi    

prisijungimui prie Wi-Fi tinklo.  

Mikro SD kortelė parduodama atskirai. Prieš naudojimą      

aktyvuokite kortelę EZVIZ aplikacijoje. 

 

RESET mygtukas. Nuspauskite ir palaikykite 5s. RESET mygtuką, kad 
atstatyti gamyklinius parametrus. 
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Nustatymai 

1.  Įjungimas 
Prijunkite maitinimo šaltinį prie kameros, kaip parodyta 

paveikslėlyje žemiau. 

 

Elektros rozetė 

 
 
 
 

Maitinimo šaltinis 

 
2.  Kameros nustatymai 

1. Susikurkite EZVIZ paskyrą  

- Prijunkite savo telefoną prie Wi-Fi tinklo. 
- Įveskite “EZVIZ” App Store arba Google Play(TM)paieškoje, bei 

atsisiųskite aplikaciją. 
- Susikurkite savo EZVIZ paskyrą ir sekite greito paleidimo 

gido instrukcijas. 

2. Pridėkite kamerą EZVIZ aplikacijoje 

- Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros. 
- Pradiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame 

kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo langą . 
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- Nuskaitykite QR kodą nuo kameros korpuso. 
 

       Kameros apačioje 

 
 
 

- Sekite EZVIZ konfigūracijos vedlį, kad užbaigtumėte 

konfigūravimą.  

  Įsitikinkite, kad jūsų telefonas prijungtas prie  

2,4GHz„Wi-Fi“tinklo. 
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Montavimas 

1.  Sumontuokite metalinį laikiklį (pasirinktinai) 
Pasirinkite švarų ir lygų paviršių bei pritvirtinkite metalinį laikiklį 

norimoje padėtyje su lipduku arba varžtais (nepridedama). 

Kameros viduje yra magnetas. Galite praleisti šį veiksmą, jei 
paviršius pagamintas iš metalo. 

 
2.  Sumontuokite kamerą 

Magneto pagalba pritvirtinkite kamerą prie metalinio laikiklio 

arba metalinio paviršiaus (žr.paveikslėlį apačioje). 

 
Lipdukas 

Metalinis laikiklis 

 
3.  Užbaikite instaliaciją 

Nustatykite jums reikalingą kameros kryptį. 
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Priedas 
Instaliuokite Mikro SD kortelę 

Įdėkite Micro SD kortelę į lizdą kaip pavaizduota paveikslėlyje. 

Aktyvuokite Mikro SD kortelę 

1. EZVIZ aplikacijoje bakstelėkite ant “Talpyklos būsena”,kad 
patikrintumėte SD kortelės būseną. 

 
2. Jei atminties kortelės būsena rodoma kaip NEINICIJUOTA, 

paspauskite, kad ją inicijuotų. 

Detalesnę informaciją rasite www.ezvizlife.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. 
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