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A csomag tartalma
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Alapok
Kapucsengő

PIR
Objektív

LED kijelzők

Kapucsengő 
gomb

    

Fedélleválasztó 
nyílás
Szerelőfurat

Bekapcsoló 
gomb

Szerelőfurat

Név Leírás
LED kijelzők • Lassan villogó vörös: Töltés.

• Folyamatos kék: A kapucsengő teljesen fel van töltve.
Bekapcsoló 
gomb

• Röviden megnyomva 1 másodpercig: Elindítja a 
kapucsengőt.

• Hosszan megnyomva 5 másodpercig: Kikapcsolja a 
kapucsengőt.

Csengő

Antenna

Micro SD-kártya nyílása
(A videótároláshoz)

Visszaállítás gomb
LED kijelzők

Név Leírás
LED kijelzők • Folyamatos vörös: A csengő bekapcsolódik.

• Lassan villogó vörös: a Wi-Fi-kapcsolat megszakadt.
• Folyamatos kék: A csengő megfelelően működik.
• Gyorsan villogó kék: A csengő készen áll a  

Wi-Fi-kapcsolatra.
Visszaállítás 
gomb

Tartsa lenyomva 5 másodpercig az újraindításhoz, és 
minden paraméter visszaáll az alapértelmezett értékre.

A csengő megjelenése a ténylegesen megvásárolt csengőtől függ. 
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Műveletek
1� Eszközök indítása
1. Nyomja meg röviden a bekapcsológombot 1 másodpercig a 

kapucsengőn. A csengő megszólal, ami azt jelzi, hogy az indítás 
befejeződött.

2. Csatlakoztassa a csengőt hálózati aljzathoz. Amikor a LED gyorsan 
kéken villog, készen áll a Wi-Fi-kapcsolatra.

Konnektor

LED kijelzők

Javasoljuk, hogy a csengőt és a kapucsengőt 3 méteren belül helyezze el.

2� Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz
1. Hozzon létre egy felhasználói fiókot.

- Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt). 
- Keresse meg az „EZVIZ” appot az App Store-ban vagy a Google 

Play (TM)-en. 
- Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást.
- Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ 

felhasználói fiókot.

2. Adja a csengőt az EZVIZ-hez. 
- Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazásba.
- A Kezdőképernyőn koppintson a „+” jelre a jobb felső sarokban. 

Ekkor a QR-kód szkennelési oldalára jut.
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- Szkennelje be a csengőn látható QR-kódot.

- A wifi-beállítások elvégzéséhez kövesse az EZVIZ alkalmazás 
varázslójának utasításait.

A kapucsengő a csengőhöz történő automatikus csatlakozáson 
keresztül kapcsolódik a hálózathoz.

Ha a kapucsengő hálózati kapcsolata meghibásodik, igazítson a kapucsengő 
vagy a csengő helyzetén. Ajánlott 3 méteren belül elhelyezni őket.

Telepítés
• Javasoljuk, hogy a kapucsengőt beltéri bejáratokhoz, például bérházaknál 
szerelje fel, hogy elkerülje a kültéri környezetnek való közvetlen kitettséget.

• Ajánlott felszerelési magasság: 1,2 m - 1,5 m.
• Az alábbi helyekre ne szerelje a kapucsengőt: 1. Sok fémtárgyat tartalmazó 
helyek; 2. Teherhordó falak sarkai; 3. Sok válaszfallal rendelkező helyiségek.

• Kérjük, a telepítés előtt győződjön meg róla, hogy elvégezte a csengő Wi-Fi 
konfigurációját és a LED jelzőfénye folyamatos kéken világít.

• Használat előtt ajánlott feltölteni a kapucsengőt.
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1. lehetőség (ajánlott)

Fúrósablon

Tiplik Fémcsavarok

KapucsengőTartólemez

Amikor a tartólemezt fémcsavarokkal rögzíti, kerülje a tartólemez 
deformációját, hogy a kapucsengő jól csatlakozzon. 

2. lehetőség

Kétoldalú 
öntapadós 
ragasztókorong

Tartólemez Kapucsengő

Az öntapadós lapot és a tartólemezt ragassza sima felületre.

Karbantartás
Ha a kapucsengő akkumulátora lemerült, a tű segítségével vegye le a 
kapucsengőt a tartólemezről töltés céljából (kapcsolja ki a kapucsengőt, 
ha a szabotázsriasztás beindul).

Konnektor

Hálózati adapter
(Kérjük, használja a saját 5V2A adapterét.)
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EZVIZ Connect

1� Az Amazon Alexa használata
Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését 
az Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet 
során, lapozzon a Hibaelhárítás részhez.

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy:
1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak az EZVIZ 

alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja 

ki a Videó titkosítása beállítást.
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (úgy mint Echo Spot, Echo-

Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-
stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).

4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközére, 
és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérléséhez az Amazon Alexával:
1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Skills and 

Games” (Funkciók és játékok) lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” 

kifejezésre, és megkapja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd koppintson a 

ENABLE TO USE (HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE) lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ felhasználónevét és jelszavát, majd koppintson a 

Sign in (Bejelentkezés) lehetőségre.
5. Koppintson a Authorize (Engedélyezés) gombra, hogy az Alexa 

hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-
eszközeit. 

6. Ekkor az „EZVIZ has been successfully linked” (EZVIZ sikeresen 
összekapcsolva) üzenet jelenik meg, most koppintson az 
DISCOVER DEVICES (ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE) lehetőségre, 
hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.

7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza 
az „Devices” (Eszközök) lehetőséget, és az eszközök alatt 
megtalálja az összes EZVIZ-eszközét.

Hangutasítás
Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás 
„Smart Home” (Okosotthon) menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő 
funkciót.
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A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű 
parancsokat az Alexának.

Az eszköze neve például: „show xxxx camera,” (mutasd az xxxx 
kamerát) módosítható az EZVIZ alkalmazásban. Minden alkalommal, 
amikor megváltoztatja egy eszköz nevét, a név frissítéséhez újra fel kell 
fedeznie az eszközt.

Hibaelhárítás
Mit tegyek, ha az Alexának nem sikerül felismernie az eszközömet?
Ellenőrizze, hogy van-e probléma az internetkapcsolattal.
Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt 
az Alexával.

Miért „Offline” az eszköz állapota az Alexán?
Lehet, hogy megszakadt a vezeték nélküli kapcsolat. Indítsa újra az 
okoseszközt, és fedezze fel újra az Alexával.
Előfordulhat, hogy az útválasztón nincs internet-hozzáférés. 
Ellenőrizze, hogy az útválasztó csatlakozik-e az internethez, és 
próbálja újra.

Az Amazon Alexa használatát támogató országokról lásd annak 
hivatalos weboldalát.

2� A Google Segéd használata
A Google Segéddel aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja 
az élő nézetet a Google Segéd hangparancsainak használatával.

Az következő eszközökre és alkalmazásokra van 
szükség:
1. Egy funkcionáló EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban kapcsolja ki a „Videotitkosítás” funkciót, 

és kapcsolja be az „Audió” funkciót a Készülékbeállítások 
oldalon.

3. Egy tévé, funkcionáló Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Segéd alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazásban, 

hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a 

Google Play StoreTM-ból, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. Az Otthon képernyőn koppintson a „+” elemre a bal felső 

sarokban, és válassza a menüből az „Set up device” (Eszköz 
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beállítása) lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Koppintson a Works with Google (Kompatibilis a Google-lal) 

elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és keresse meg 
az „EZVIZ”-t.

5. Írja be EZVIZ felhasználónevét és jelszavát, majd koppintson a 
Sign in (Bejelentkezés) lehetőségre.

6. Koppintson a Authorize (Engedélyezés) gombra, hogy a Google 
hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-
eszközeit.

7. Koppintson a Return to app (Vissza az alkalmazáshoz) elemre.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A 

szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható 
lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található 
kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez koppintson 
az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.

9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer 
beállításakor létrehozott kameranevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az 
eszközöket. Eszközök egy szobához adása lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész 
eszközcsoportot egyetlen paranccsal.
További információkért lásd a linket:
https://support.google.com/googlehome/
answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

 
Az eszközzel kapcsolatos további információkat a www.ezviz.eu oldalon 
talál.
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S z e m p o n t o k  a  v i d e ó k a m e r á k 
használatához

Köszönjük, hogy az EZVIZ termékeit választotta.
A technológia érinti életünk minden területét. Csúcstechnológiát 
gyártó vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy 
milyen szerepe van a technológiának az üzleti folyamatok és az 
életminőség javításában, ugyanakkor tisztában vagyunk a nem 
megfelelő használatának lehetséges ártalmaival is. A videókamerák 
például valós, teljes és tiszta képek rögzítésére képesek. Ez a múlt 
vonatkozásában és a valós tények megőrzésében nagy értéket 
képvisel. A videóadatok nem megfelelő terjesztése, felhasználása 
és/vagy feldolgozása azonban harmadik felek törvényes jogainak 
és érdekeinek megsértését is eredményezheti. A „Technológia a 
jóért” filozófiájával az EZVIZ azt kéri, hogy a jobb közösség közös 
megteremtése érdekében a videotechnológia és a videókamerák 
végfelhasználói tartsák be az összes vonatkozó törvényt és rendeletet, 
valamint az etikai normákat is.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szempontokat:

1. Mindenkinek vannak észszerű elvárásai az adatvédelemmel 
kapcsolatban, és a videókamerák telepítése nem kerülhet ellentétbe 
ezekkel. Ezért a videókamerák közterületen történő telepítésekor 
észszerű és látható módon kell kihelyezni a figyelmeztetéseket, 
valamint jelezni kell a területet, amelyre kiterjed a megfigyelés. A 
videókamerák nem nyilvános területeken történő telepítésekor fel kell 
mérni a harmadik felek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, 
hogy a videókamerák csak az érdekelt felek beleegyezését követően 
telepíthetők, és nehezen látható videókamerák nem felszerelhetők.

2. A videókamerák célja, hogy meghatározott időben és térben, 
meghatározott körülmények között rögzítsenek valós tevékenységeket. 
Ezért először minden felhasználónak észszerűen meg kell határoznia 
a saját jogait adott helyzetben, biztosítandó, hogy harmadik fél 
felvételeken való szerepléséhez fűződő, magánélethez kapcsolódó 
vagy egyéb törvényes jogai ne sérüljenek.

3. A videókamerák használata során valós jelenetekből származó 
videóképadatok keletkeznek, beleértve nagy mennyiségű biológiai 
adatot (például arcképek) is, és ezek az adatok tovább használhatók 
vagy újrafeldolgozhatók. A videókamerák önmagukban nem tudják 
megkülönböztetni a jót a rossztól olyan szempontból, hogy az 
adatok kizárólag a videókamerák által rögzített képek alapján hogyan 
használhatók fel. Az adatfelhasználás eredménye az adatkezelők 
általi felhasználás módjától és céljától függ. Ezért az adatkezelőknek 
nem csupán az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, illetve 
egyéb normatív követelményt kell betartaniuk, hanem tiszteletben 
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kell tartaniuk a nemzetközi normákat, a közerkölcsöt, a helyes morált, 
a bevett gyakorlatot és egyéb nem kötelező előírásokat is, valamint 
tekintettel kell lenniük az érintettek adatainak védelemére, a képeken 
való megjelnésre vonatkozó jogokra, valamint az egyéb jogokra és 
érdekekre is.

4. A videókamerák által folyamatosan generált videóadatok 
feldolgozása során minden esetben figyelembe kell venni a különböző 
érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit. Ebből a szempontból 
rendkívül fontos a termékbiztonság és az adatbiztonság. Ezért minden 
végfelhasználónak és adatkezelőnek meg kell tennie minden észszerű 
és szükséges intézkedést az adatbiztonság érdekében, valamint az 
adatok kiszivárgásának, nem megfelelő nyilvánosságra hozatalának és 
nem megfelelő felhasználásának elkerülésére, ideértve többek között 
a hozzáférés-ellenőrzés beállítását, a videókamerák csatlakozásához 
a megfelelő hálózati környezet (internet vagy intranet) kiválasztását, a 
hálózati biztonság kialakítását és folyamatos optimalizálását.

5. A videókamerák világszerte nagymértékben hozzájárultak a 
társadalmi biztonság javításához, és úgy gondoljuk, hogy ezek a 
termékek a társadalmi élet több területén is aktív szerepet játszanak 
majd. A videókamerákkal történő bármilyen, az emberi jogokat 
sértő vagy bűncselekményt eredményező visszaélés a technológiai 
innováció és a termékfejlesztés eredeti szándékával ellentétben áll. 
Ezért minden felhasználónak ki kell alakítania a termék használatához 
kapcsolódó értékelési és nyomon követési eljárást, biztosítandó az 
egyes termékek észszerű és jóhiszemű használatát.
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