
Szabályozási információk
FCC információ

Ez a kamera megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két
feltételhez kötött:
(1) Ez a kamera nem okozhat káros interferenciát, és
(2) Ennek a kamerának el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan
interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Megjegyzés: Ezt a terméket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B
osztályú digitális kamerákra vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része
szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak
a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a termék rádiófrekvenciás
energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően
telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.
Ha ez a termék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a
berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra biztatjuk, hogy
próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy
több segítségével:
— Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
— Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
– Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
— Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem
jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó
jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.
Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a készülék és a teste
között legalább 20 cm távolság legyen.

EU-megfelelőségi nyilatkozat
Ez a termék és adott esetben a mellékelt tartozékok is „CE” jelzéssel
vannak ellátva, ezért megfelelnek a rádióberendezésekről szóló
harmonizált európai szabványokban felsorolt 2014/53/EU irányelvben, a
2014/30/EU EMC-irányelvben és a 2011/65/EU RoHS-irányelvben.

2012/19/EU (WEEE-irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek az
Európai Unió területén nem dobhatók válogatatlan települési hulladék
közé. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket
a helyi beszállítóhoz, ha megfelelő új berendezést vásárol, vagy adja le a
kijelölt gyűjtőhelyeken.

2006/66/EK (akkumulátor-irányelv): Ez a termék olyan akkumulátort
tartalmaz, amely az Európai Unióban nem dobható ki válogatatlan települési
hulladékként. Az akkumulátorral kapcsolatos konkrét információkért tekintse meg a
termék dokumentációját. Az akkumulátort ez a szimbólum jelöli, amely a kadmiumot



(Cd), az ólmot (Pb) vagy a higanyt (Hg) jelző betűket tartalmazhat. A megfelelő
újrahasznosítás érdekében vigye vissza az akkumulátort a szállítójához vagy egy
kijelölt gyűjtőhelyre.

EC-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Ezúton a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. kijelenti, hogy a [CS-C6N, CS-C6HN, CS-
CTQ6N, CS-C6CN] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EC-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT teljes szövege elérhető a következő internetes
hivatkozáson:
http://www.ezvizlife.com/declaration-of-conformity

Kamera Talp

Csavarkészlet Fúróminta Tápkábel

Töltőadapter Használati utasítás

http://www.ezvizlife.com/declaration-of-conformity


Alapok

LED jelzőfény
• Folyamatos piros: A kamera elindul.
• Lassan villogó piros: a Wi-Fi kapcsolat meghiúsult.
• Gyorsan villogó piros: fényképezőgép kivétel (pl. Micro SD
kártyahiba).
• Gyorsan villogó kék: A kamera készen áll a Wi-Fi kapcsolatra.
• Lassan villogó kék: A fényképezőgép megfelelően működik.

Micro SD kártya (külön megvásárolható)
Használat előtt inicializálja a kártyát az EZVIZ alkalmazásban.

Reset gomb
Tartsa lenyomva 5 másodpercig az újraindításhoz és az összes paraméter
alapértelmezettre állításához.

Mikrofon - Hangbemenethez.
Hangszóró - Hangkimenethez.

LED kijelző

Micro SD kártya port

Reset gomb

Mikrofon

Hangszóró

Ethernet port

Tápcsatlakozó



Beállítás

1. Bekapcsolás
Dugja be a tápkábelt a kamerába, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert egy fali
aljzatba az alábbi ábrán látható módon.

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

Kamera beállítása

1. Hozzon létre felhasználói fiókot – Csatlakoztassa mobiltelefonját Wi-Fi-hálózathoz
a 2,4 GHz-es hálózaton keresztül.
- Keresse meg az „EZVIZ” kifejezést az App Store vagy a Google Play (TM) áruházban.
- Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást.
- Indítsa el az alkalmazást.
- Hozzon létre és regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot az indítási varázsló
követésével.
2. Adjon hozzá egy kamerát az EZVIZ-hez – Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ
alkalmazással.
- A kezdőképernyőn érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, hogy a QR-kód
beolvasása felületre lépjen.

Fali aljzat

Tápkábel



- Olvassa be a QR-kódot a kamera alján.

- Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez.
Tartsa lenyomva a Reset gombot 5 másodpercig a következő esetekben:
• A fényképezőgép nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.
• Másik Wi-Fi hálózatot szeretne választani.

Telepítés

1 Helyezze be a Micro SD kártyát (opcionális)
1. Forgassa felfelé a gömböt, amíg meg nem látja a kártyanyílást.
2. Helyezze be a (külön megvásárolható) micro SD kártyát a kártyanyílásba az alábbi
ábra szerint.

A micro SD kártya beszerelése után inicializálja a kártyát az EZVIZ alkalmazásban
használat előtt.

Ezzel a felével
felfelé



3. Az EZVIZ alkalmazásban érintse meg a Tárhely állapota elemet az Eszközbeállítások
felületen az SD-kártya állapotának ellenőrzéséhez.
4. Ha a memóriakártya állapota Inicializálatlanként jelenik meg, érintse meg a
gombot az inicializáláshoz.
Az állapot ezután Normálra változik, és videókat és/vagy képeket tárolhat.

Telepítse a talpat

A kamera vízszintesen elhelyezhető vagy a mennyezetre szerelhető. Itt példának
vesszük a mennyezetre szerelést.
• Győződjön meg arról, hogy a mennyezet elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a
fényképezőgép súlyának háromszorosának.
• Ne helyezze a kamerát olyan helyre, ahol sok fény jut közvetlenül a kamera
lencséjébe.
- Helyezze a fúró sablont arra a felületre, amelyet a kamera felszereléséhez
választott.
- (Csak cementfalhoz/mennyezethez) fúrjon csavarlyukakat a sablonnak megfelelően,
és helyezzen be három dübelt.
- Három fémcsavar segítségével rögzítse a kamera talpát a sablonnak megfelelően.

Ha szükséges, az alap felszerelése után tépje fel a fúrósablont.
Telepítse a kamerát

Szerelje fel a kamerát a talpra, és forgassa el az óramutató járásával megegyező
irányba a teljes rögzítésig.

Fúró sablon

Dübelek

Fém csavarok



A kamera telepítése után lépjen az EZVIZ alkalmazásba a kamera képének
megfordításához.
Részletes információkért látogasson el a www.ezvizlife.com oldalra.


