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Név Leírás
LED jelzőfény • Folyamatos piros: A kamera elindul.

• Lassan villogó piros: a Wi-Fi kapcsolat meghiúsult.
• Gyorsan villogó piros: Kamera hiba (pl. Micro SD
kártya hiba).
• Folyamatos kék: Az EZVIZ alkalmazásban megtekintett
videó jelzése.
• Lassan villogó kék: A kamera megfelelően működik.
• Gyorsan villogó kék: A kamera készen áll a Wi-Fi
kapcsolatra.

Töltse le az EZVIZ alkalmazást

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját Wi-Fi-hálózathoz a 2,4 GHz-es hálózaton
keresztül.
2. Keresse meg az „EZVIZ” kifejezést az App Store vagy a Google Play(TM)
áruházban.
3. Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást.
4. Indítsa el az alkalmazást, és regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

Beállítás

Kövesse a lépéseket a kamera beállításához:
1. Kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazás felhasználói fiókjába.
3. Csatlakoztassa kameráját az internethez.
4. Adja hozzá kameráját EZVIZ-fiókjához.

Hogyan állítsuk be a Wi-Fi kamerát?

1 Bekapcsolás
Lépések:
1. Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét a fényképezőgép
tápcsatlakozójához.
2. Dugja be a hálózati adaptert az elektromos aljzatba.

A gyorsan villogó kék LED azt
jelzi, hogy a kamera be van
kapcsolva, és készen áll a Wi-
Fi konfigurálására.



2 Csatlakozzon az internethez
•Vezeték nélküli kapcsolat: Csatlakoztassa a kamerát Wi-Fi hálózathoz. Lásd
az 1. lehetőséget.
•Vezetékes kapcsolat: Csatlakoztassa a kamerát egy routerhez. Lásd a 2.
lehetőséget.

1. lehetőség: Használja az EZVIZ alkalmazást a Wi-Fi konfigurálásához.
Lépések:
1. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazással.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, hogy be
tudja szkennelni az eszköz QR kódját.

3. Olvassa be a QR-kódot a Gyors üzembe helyezési útmutató fedelén vagy a
kamera testén.

4. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció
befejezéséhez.
Kérjük, válassza ki, hogy ugyanazt a Wi-Fi-t csatlakoztassa a kamerához,
mint a mobiltelefonja.
Tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig az újraindításhoz, és állítsa
be az összes paramétert alapértelmezettre.

Tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig a következő esetekben:
• A kamera nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.
• Másik Wi-Fi hálózatra szeretne váltani.



2. lehetőség: Csatlakoztassa Wi-Fi kameráját egy routerhez.
Lépések:
1. Csatlakoztassa a kamerát a router LAN-portjához az Ethernet-kábellel.

2. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazással.
3. A kezdőképernyőn érintse meg a „+” gombot a jobb felső sarokban a QR-
kód beolvasása felület eléréséhez.

4. Olvassa be a QR-kódot a Gyors üzembe helyezési útmutató fedelén vagy a
kamera testén.

5. Kövesse a varázslót a kamera hozzáadásához az EZVIZ alkalmazáshoz.

Ethernet kábel



Telepítés (opcionális)

1 Helyezze be a Micro SD kártyát (opcionális)
1. Távolítsa el a fedelet a kameráról.
2. Helyezze be a (külön megvásárolható) micro SD-kártyát a kártyanyílásba
az alábbi ábra szerint.
3. Helyezze vissza a fedelet.
A micro SD kártya behelyezése után inicializálja a kártyát a EZVIZ
alkalmazásban a használat előtt.

Az EZVIZ alkalmazásban érintse meg a Tárhely állapota elemet az
Eszközbeállítások felületen az SD-kártya állapotának ellenőrzéséhez.
5. Ha a memóriakártya állapota Inicializálatlanként jelenik meg, érintse meg a
gombot az inicializáláshoz.
Az állapot ezután Normálra változik, és tárolhatja a videóit.

2 Telepítse a kamerát

A kamera falra vagy mennyezetre szerelhető. Itt példának vesszük a falra szerelést.
• Javasolt beépítési magasság: 3 m (10 láb).
• Győződjön meg arról, hogy a fal/mennyezet elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a
fényképezőgép súlyának háromszorosának.
• Ne helyezze a fényképezőgépet olyan helyre, ahol sok fény jut közvetlenül a
fényképezőgép lencséjébe.
- Helyezze a fúrósablont arra a felületre, amelyet a kamera felszereléséhez
választott.
- (Csak cementfalhoz/mennyezethez) Fúrjon csavarlyukakat a sablonnak
megfelelően, és helyezzen be három tiplit.
- Három fémcsavar segítségével rögzítse a kamerát a sablon szerint.



Ha szükséges, az alap felszerelése után tépje le a fúrósablont.

3 Állítsa be a megfigyelési szöget

- Lazítsa meg a beállító csavart.
- Állítsa be a megfigyelési szöget, hogy a legjobb képet lássa a kameráról.
- Húzza meg a beállító csavart.

Győződjön meg arról, hogy a micro SD kártya nyílása lefelé néz.

Fúrósablon

Tiplik Fém csavarok

Állítható csavar



RÁDIÓFREKVENCIA

A frekvenciasávok és az átvitt teljesítmény névleges határai (kisugárzott
és/vagy elvezetett) erre a rádiókészülékre a következők:
Sáv: Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvencia: 2,412 GHz-től 2,472 GHz-ig
Erőátvitel (EIRP): 100 mW

Részletes információkért látogasson el a www.ezviz.eu oldalra.




