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Apžvalga 

1. Pakuotės turinys 
 

Skambutis (x1) Tvirtinimo laikiklis (x1) Kampinis tvirtinimo laikiklis (x2) 

 
   

    Vidaus skambutis(x1) Apsauginė plėvelė (x1) Tvirtinimo šablonas(x1) Plokštelė (x1) 

Laidų sujungimai(x3) 

 
 

Atsuktuvas(x1) Adata 
(x1) 

U-formos laidas (x2)   Instaliavimo gidas(x1) 

 

  
   

Tvirtinimai (x2) Maitinimo laidas (x1) Teisinė 
informacija (x2) 

Paleidimo gidas (x1) 

  

 
 

Reikalingi įrankiai 
 

                                                 Drėlė(x1) 
                                                 Rekomenduojamas grąžto diametras yra 6mm. 
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1.Dalys 

   Skambutis 

 
 
 

 

 
PIR 

Lęšis     

Maitinimas 

Šviesos 
sensorius 
(neuždengti) 

 
 
 

 
Terminalas 

 
 

Įjungimo mygtukas 

 

LED 
indikatorius/ 
Skambinimo 
mygtukas 

 
Pavadinimas  Aprašymas 

    Demontavimo anga 
     
 

 
 

LED Indikatorius • Nuolat raudona: Aptiktas judesys/baterija mažiau nei 20%. 
• Lėtai mirksinti raudona: Įrenginys kraunasi. 
• Nuolat mėlyna: Aptiktas judesys/pilnai įkrautas. 

skambutis/baterijos daugiau nei 20 %. 

Įjungimo mygt. •  Trumpas 1s. paspaudimas: Įjungti skambutį. 
• Ilgas 5s. paspaudimas: Išjungti skambutį. 

Vidaus skambutis 

 
Antena 

 
 

Mikro SD kortelės lizdas 
 

                        LED indikatorius 

 
 

Pavadinimas  Aprašymas 

LED indikatorius • Nuolat raudona: Startuoja.  

 
 

RESET mygtukas 

• Greitai mirksinti raudona: Skambutis atsijungęs arba SD kortelės klaida. 
• Lėtai mirksinti raudona: Nepavyko prisijungti prie Wi-Fi. 
• Nuolat mėlyna: Skambutis veikia tinkamai. 
• Greitai mirksinti mėlyna: Skambutis pasiruošęs prisijungti prie WiFi. 

Reset mygtukas   Laikykite nuspaudę RESET mygtuką 5 sekundes ir jei durų 
skambutis vieną kartą supypsi, tai reiškia, kad resetavimas buvo 
sėkmingas ir visi parametrai bus atstatyti į gamyklinius. 

Nustatymai 
 Vidaus skambutį rekomenduojama pastatyti per 4 metrus nuo durų skambučio 

įrengimo vietos. 

 

1. Įjungimas 

1. Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką 1 sekundę, kad įjungtumėte durų 
skambutį. Durų skambučio LED indikatorius užgęsta, tuomet 3 sekundes tampa 

mėlynas, o tai rodo, kad durų skambutis įjungtas. 
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2. Įjunkite vidaus skambutį į elektros rozetę (ne toliau kaip 4 metrai nuo durų 

skambučio). Kai LED indikatorius greitai mirksi mėlynai, jis yra pasiruošęs 
prisijungti prie „Wi-Fi“tinklo. 

 
 

 
Elektros rozetė 

                        LED indikatorius 

 

 

2. Ezviz paskyros sukūrimas 
1. Įsirašykite EZVIZ aplikaciją. 
- Prijunkite savo telefoną prie Wi-Fi tinklo. 
- Įveskite “EZVIZ” App Store arba Google Play(TM)paieškoje. 
- Parsisiųskite ir instaliuokite EZVIZ aplikaciją. 
- Paleiskite aplikaciją ir susikurkite paskyrą. 

2. Pridėkite įrenginį prie savo EZVIZ paskyros. 
- Prisijunkite prie savo paskyros EZVIZ aplikacijoje. 
- Pradiniame ekrane bakstelėkite „+“viršutiniame dešiniajame kampe, kad 

patektumėte į QR kodo nuskaitymo langą. 

 
 
 

 
- Nuskaitykite QR kodą nuo skambučio korpuso. 

 
- Sekite EZVIZ konfigūracijos vedlį, kad užbaigtumėte konfigūravimą. 

Durų skambutis prisijungs prie tinklo automatiškai prie vidaus skabučio. 
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 •  Norėdami patikrinti, paspauskite durų skambučio mygtuką. Jei vidaus 

skambutis skamba ryšio susiejimas pavyko. 
• Jei nepavyksta prijungti durų skambučio į tinklą, pakoreguokite vidaus 

skambučio padėtį. Vidaus skambutį ir durų skambutį rekomenduojama 
montuoti 4 metrų atstumu vienas nuo kito. 

• Jei durų skambutis supypsi du kartus, o LED indikatorius greitai mirksi 
mėlynai, reiškia, kad WI-FI tinklas neprijungtas. Patikrinkite tinklą ir „Wi-Fi“ 
slaptažodį. 

• Durų skambutis du kartus supypsi, o LED indikatorius šviečia mėlynai. Tai 
rodo, kad tinklas prijungtas, bet nepavyko prisiregistruoti prie platformos. 
Patikrinkite WI-FI tinklą. 

  Montavimas 

1. Durų skambučio instaliavimas 
                                             • Rekomenduojamas montavimo 

aukštis: 1.2m-1.5m. 

 
 
 
 

 
1.2m 

 

1m 
2m 

 
 
 
 

1.76m 

 

• Nerekomenduojama montuoti 
(silpninamas Wi-Fi ryšys): 
1. Ant geležinių durų; 
2. Ant “Nešančiųjų”sienų. 

• Prieš instaliuodami įsitikinkite, kad 
baigėte skambučio „Wi-Fi“ tinkle 
konfigūraciją ir jo LED indikatorius 
šviečia nuolatos mėlyna spalva.

 

1.Pasiruošimas montavimui. 
Jei turite esamą durų skambučio sistemą arba įdiegėte mechaninį ar elektroninį 
skambutį, galite pakeisti esamą durų skambutį EZVIZ durų skambučiu. 

- Pirmiausia paskambinkite esamu durų skambučiu, kad įsitikintumėte, jog jis veikia. 

- Nustatykite durų skambučio montavimo padėtį ir patikrinkite, ar galite 
pakartotinai panaudoti esamas skyles sienoje.  

 

2.Išjunkite automatinį jungiklį. 
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5° 

 Visada būkite atsargūs tvarkydami elektros instaliaciją. Jei neturite 
reikiamų žinių, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. 

 

3.Išsirinkite montavimo bazę. 

Galite naudoti tik pagrindinį tvirtinimo laikiklį arba kartu su kampiniu laikikliu esant 
atitinkamo stebėjimo kampo poreikiui. 

 
Durys 

  Skambutis 

Be kampinio tvirtinimo 

Su kampiniu tvirtinimu 

 Pav.1 Kampinis tvirtinimas 

 

Be kampinio 
tvirtinimo 

 
 
 

Su kampiniu   
tvirtinimu 

 
 

Pav.2 Kampinis tvirtinimas 

 

 4.Pritvirtinkite montavimo bazę. 

A variantas (esant lygiai sienai) 

Priklijuokite dvigubos lipnios juostos plokštelę prie sienos ir prie jos pritvirtinkite 

tvirtinimo laikikllį. 

 

15° 
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B variantas (esant nelygiai sienai) 

- Pridėkite gręžimo šabloną ant paviršiaus prie kurio montuosite durų skambutį. 
Išgręžkite keturias varžtų skyles ir įstatykite ankerius. Nereikia naudoti ankerių, jei 
montuojote ant medinės durų staktos. 

 Rekomenduojamas grąžto diametras yra 6mm. 

- Sumontuokite tvirtinimo laikiklį prie sienos. 

 

 
 

 
Ankeris 

 
 
 
 
 
 
 

5.Sumontuokite durų 
skambutį. 

A variantas (sena laidų instaliacija) 

- Prijunkite esamus durų skambučio laidus prie kontaktų EZVIZ durų skambučio 
gale. Tada priveržkite kontaktų varžtus. 

 

Laidų sujungimai 

 
- Pritvirtinkite durų skambutį prie tvirtinimo laikiklio. 

 
 
 

 

U-laidai 

Varžtai 
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B varianats (nauja laidų instaliacija) 

Pritvirtinkite durų skambutį prie tvirtinimo laikiklio. 

6.Įjunkite automatinį jungiklį. 

 
 

2. Mikro SD kortelės instaliacija (pasirinktinai) 
- Įdėkite mikro SD kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą, kaip parodyta 
paveikslėlyje žemiau. 
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- EZVIZ aplikacijoje bakstelėkite ant “Talpyklos būsena”, kad patikrintumėte SD 
kortelės būseną. 

- Jei atminties kortelės būsena rodoma kaip NEINICIJUOTA, paspauskite, kad ją 
inicijuotų. 

 

Aptarnavimas 

1. Tiesioginis įrovimas 
Prijunkite durų skambutį prie maitinimo lizdo per maitinimo adapterį. 

 • Įkraunant durų skambutis automatiškai įsijungs. 
• Jei durų skambutis sumontuotas lauke, įkrovimui naudokite vandeniui atsparų 

maitinimo laidą. 
 

2. Demontavimas ir pakrovimas 
- Išjunkite tamperio aliarmą EZVIZ aplikacijoje. 

- Naudodami komplektę pridėtą adatą paspauskite skambučio apačioje 
esančią ertmę ir laikykite kartu stumdami skambučio korpusą į viršų ir tada 
nuimkite. 

- Prijunkite durų skambutį prie maitinimo lizdo per maitinimo adapterį. 

 
 

 Įsitikinkite, kad elektros automatinis jungiklis yra išjungtas skambučio 
demontavimo metu. 

 

   RF radijo dažnio poveikis 
Įrenginiui taikomos dažnių juostos ir vardinės perduodamos galios ribos: 

Dažnių juosta Wi-Fi 2.4 GHz 

Dažnis Nuo 2.412 GHz iki 2.472 GHz 

Perdavimo galia (EIRP) 100 mW 
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Tiesioginė peržiūra 
 Aplikacijos sąsaja gali skirtis dėl versijos atnaujinimo, todėl viršenybę turi 
programėlės, kurią įdiegėte telefone, sąsaja. 

 
1. Live View 

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. 

 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, kad pamatytumėte daugiau 
piktogramų. 

Ikona Aprašymas 
 

      Bendrinimas. Pasidalinkite įrenginiu su kitais 

vartotojais.  

        Nustatymai. Galite keisti ir peržiūrėti reikiamus 

parametrus. 

         Video istorija. Vaizdo įrašų peržiūra. 

      Momentinė nuotrauka. 

     Įrašymas.Pradėti/Stabdyt įrašinėjimą. 

      Multi ekranas. Pasirinkite reikiamą langų skaičių.  

          Kalba. Kalbėkite ir pasiklausykite. 

Apibrėžimas. Ultra HD, Hi-Def arba Standard vaizdo kokybė. 
 

 

  Doorbell 2  
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Nustatymai 
Parametras Aprašymas 
Pavadinimas Įrenginio pavadinimas. 

 
 
 
 

Veikimo režimas 

• Vartotojo režimas: pritaikote tokius parametrus kaip aptikimo 
jautrumas ir slankiojimo trukmė 

• Darbinis režimas: šiuo režimu pagerės įrenginio veikimas, 
tačiau padidės energijos suvartojimas 

• Energijos taupymo režimas: galite sureguliuoti jautrumą ir 
kitus parametrus, kad pailgintumėte baterijos veikimo laiką. 

• Padidintas energijos taupymas: miego režimas įjungtas. 
Aktyvus tiesioginis vaizdas gali pažadinti kamerą. 

• Konfigūruojamas veikimo režimas: nustatomas skirtingas 
režimas skirtingais periodais 

 
 
 

 
Išmanus 
aptikimas 

Galite keisti judesio aptikimo algoritmą pakeisdami aptikimo 
jautrumo reikšmę. Kuo didesnis jautrumas, tuo lengviau galima 
aptikti žmones, esančius toliau nuo įrenginio. 

•Standartinis aptikimas 

•PIR IR aptikimas: didesnis jautrumas, didesnis aptinkamas 
atstumas. 

•Pažangus aptikimas 

•Slapstymosi aptikimas: kai įjungta, jei žmonės blaškosi prie 
durų ilgiau nei jūsų nustatytas laikotarpis, suveikia pavojaus 
signalai. Ši funkcija naudojama siekiant išvengti slapstymosi 

Pranešimai Aliarminių pranešimų nustatymai. 

 
 

Garsas 

• Durų skambučio garsas: kai išjungtas, durų skambutis 
veiks be garso. 

• Vidaus skambučio melodijos nustatymai. 
• Balso rinkimas: kai išjungta, nei tiesioginės peržiūros, nei 

įrašytų vaizdo įrašų metu garso nebus. 

 

Vaizdas 

• Automatinis (rekomenduojamas): automatinis Diena/Naktis 
režimo persijungimas. 

• Diena/Naktis režimo persijungimo jautrumas. 
• DIENOS režimas: IR režimas visada išjungtas. 
• NAKTIES režimas: IR režimas lieka įjungtas, o vaizdas yra 

aiškus tamsioje aplinkoje 
 

 
Šviesa 

• Durų skambučio indikatorius: Kai išjungta - indikatorius 
nedegs. 

• Vidaus skambučio indikatorius: Kai išjungta - indikatorius 
nedegs. 

 
 
Garsiakalbio 
nustatymai 

• Laidinis garsiakalbis 
Vidaus skambučio tipas: įsitikinkite kokio tipo įdiegtas 
laidinis garsiakalbis: 
• Mechaninis varpelis: per mechaninį skambutį 

skleidžia „ding-dong“garsą. 
• Elektroninis varpelis: sukuria sintezuotą melodiją iš 

garsiakalbio. 
• Nei vienas iš paminėtų. 

Baterija Galite matyti esamą baterijos lygį. 
Debesies saugykla Galite užsisakyti ir valdyti debesies saugyklą. 

Įrašų sąrašas 
Galite matyti įrenginio saugyklos būseną, įskaitant saugyklą 
debesyje ir atminties kortelę. 

Apsauga 
• Vaizdo šifravimas: Kai įjungta, jūsų vaizdo įrašai bus užšifruoti 
• Pakeisti vaizdo šifravimo slaptažodį: Galite pakeisti esamą 

slaptažodį. 

 
Tinklas 

Galite matyti WiFi, prie kurio prisijungęs įrenginys, pavadinimą ir 
statusą. 

 

Įrenginio 
informacija 

Bendra įrenginio informacija. 

Pasidalinti įrenginiu 
Įveskite el. pašto adresą arba telefono numerį, kad 
pakviestumėte įrenginiu naudotis kitus asmenis. 
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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 


