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Pakuotės turinys 

Kamera (x1) Monitorius (x1) Tvirtinimo laikiklis (x1) 
 

Varžtai (x6) Maitinimo laidas (x1) Teisinė informacija (x1) Paleidimo gidas (x1) 

 
Įrenginio elementai 

 

 
Mikro SD lizdas  

                 Įjungimo mygtukas 

Valdymo 
mygtukas 

 
Maitinimo lizdas 

 
 
 

 
Ekranas 

 

 
                                                                                Demontavimo mygtukas    Garsiakalbis 

 
 
 

 

Duomenų   

perdavimo jungtis
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Kamera 
 

Sensorius 

 
 
 

Mikrofonas 

 

 
Skambutis 

Sensorius 

 
Sensorius 

Garsiakalbis 

 
 

Lęšis 

 
 

 
 
 

Tvirtinimo 
laikiklis 

 

 

 
                                   Duomenų perdavimo laido anga 

 
Tvirtinimo angos 

 
 
 
 

 

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. 
 

 

 

Nustatymai 
Atlikite sekančius veiksmus kameros pridėjimui prie aplikacijos: 

1. Instaliuokite kameros akutę. 

2. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros. 

3. Prijunkite kamerą prie interneto. 

4. Pridėkite įrenginį prie savo EZVIZ paskyros. 

EZVIZ App 
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Instaliacija 
1. Instaliuokite Mikro SD kortelę (pasirinktinai) 

- Įstatykite mikro SD kortelę (parduodama atskirai) į lizdą taip kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. 

 

 

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

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

 

2. Kameros instaliavimas 

Jei jau turite akutę, įdiekite įrenginį toje pačioje vietoje. Jei ne, išgręžkite maždaug 16,5 mm skersmens (ne daugiau kaip 

45 mm) ir maždaug 145 cm atstumu nuo žemės skylę, kad vaizdas būtų geras. 

Išmatuokite durų storį ir pasirinkite tinkamus varžtus. 

  Plotis Varžtai 

35 to 60mm  

60 to 85mm  

85 to 105mm 

 

 

   

Įsukite varžtus į kameros   

galinę dalį. 

Nuplėškite apsauginę plėvelę. Perkiškite varžtus ir laidus per skylę. 

 

 
 

  

 

 
Sureguliuokite kameros padėtį ir 

švelniai prispauskite ją prie durų. 

Varžtus ir laidą perkiškite per 

tvirtinimo laikiklį. 

Sureguliuokite tvirtinimo laikiklio padėtį 

ir priveržkite varžtus. 
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Sujunkite kamerą su monitoriumi. Įstatykite monitorių į tvirtinimo 

laikiklį. 

Laikykite demontavimo mygtuką iki kol 

monitorius gerai užsifiksuos. 

 

 
Instaliacija baigta. 

 
 

Įjungimas 
 
 
 
 

 Palaikykite nuspaustą 3s. įjungimo mygtuką. 

 
 
 
 
 
 
 

 Paspauskite valdymo mygtuką kalbos pasirinkimui ir spauskite 

įjungimo mygtuką patvirtinimui. 

 

 

 

 

Pridėjimas prie EZVIZ aplikacijos 
 

-Prisijunkite prie savo paskyros EZVIZ aplikacijoje. 

-Pradiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame 

kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo langą. 

-Nuskenuokite QR kodą. 

-Sekite EZVIZ konfigūracijos vedlį, kad užbaigtumėte 

konfigūravimą. 

 Jei nepavyko nuskaityti QR kodo arba norite iš naujo 

sukonfigūruoti „Wi-Fi“, 5 sekundes palaikykite valdymo 

mygtuką ir pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus. 

Language Choose 

English 

简体中文 

 

Magyar 

 

Tap the Home button below to next stop, 

tap the Power button left to confir m 
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Įrenginio krovimas 

 
Elektros rozetė 

 
Prijunkite monitorių prie maitinimo lizdo per maitinimo 

adapterį (5 V 2A, parduodamas atskirai) 

 

 
 
 
 
 

Gamyklinių nustatymų atstatymas 

Kai įrenginys veikia įprastai, 5 sekundes paspauskite valdymo mygtuką, kad atkurtumėte įrenginio gamyklinius 

nustatymus. 

USB laidas 
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Tiesioginė peržiūra 

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

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. 

Icon Description 

 

                    Nustatymai. Galite keisti ir peržiūrėti reikiamus parametrus. 

                   Momentinė nuotrauka. 

                   Įrašymas.Pradėti/Stabdyt įrašinėjimą. 

                             Kalba.Kalbėkite ir pasiklausykite. 

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

                    Skambučių registras. Įvykusių skambučių sąrašas. 

                    Multi ekranas. Pasirinkite reikiamą langų skaičių. 

 

 

 

 

Bendrinimas. Pasidalinkite įrenginiu su kitais vartotojais. 
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Nustatymai 
 

Parametras Aprašymas 

Pavadinimas Įrenginio pavadinimas. 
 

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

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

Veikimo režimas 

 
 
 
 
 
 

 
Išmanusis 
aptikimas 

 

• 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. 

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 Jeigu išjungta negirdėsite garso gyvoje arba įrašų peržiūroje . 
 

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

  Vaizdas 
• Diena/Naktis režimo persijungimo jautrumas. 

• DIENOS režimas: IR režimas visada išjungtas. 

• NAKTIES režimas: IR režimas lieka įjungtas, o vaizdas yra aiškus tamsioje aplinkoje.  
 

 

Šviesa Kai išjungta, durų skabučio indikatorius nedega. 

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 . 
 

Saugumo nustatymai 
• Vaizdo šifravimas: jei įjungta, kameros užfiksuoti vaizdai gali būti pasiekiami tik įvedus slaptažodį  . 
• Pakeisti šifravimo slaptažodį: galite pakeisti vaizdo šifravimo slaptažodį. 

 

• Y Galite matyti „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas įrenginys, ir galite bakstelėti, kad pakeistumėte „Wi -
Fi“tinklą. 

Tinklas 
• Statinis DNS: jei įjungta, galite nustatyti DNS adresą. 

• Wi-Fi miego rėžimas:  galite pasirinkti Wi-Fi miego rėžimą. 

• Low Power Mode 

• Ultra-Low Power Mode 
 

Įrenginio informacija Bendra įrenginio informacija 

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

 

Pašalinti įrenginį Pašalinkite kamerą iš savo paskyros. 
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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. 

 

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.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. 

 

 

http://www.ezvizlife.lt./

