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PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.
JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO 
RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, 
PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS 
ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO 
SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. 
PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO 
KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE 
VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, 
JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS 
NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO. 
ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR 
TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.
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Apžvalga

1� Paketo turinys

Namų šliuzas Maitinimo adapteris

USB kabelis Reguliavimo informacija Sparčiosios paleisties vadovas

Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį adapterį įsigijote.

2� Pagrindai

LED indikatoriaus 
žiedas

Funkcinis raktas

Garsiakalbis

Maitinimo prievadas

NUSTATYMO IŠ 
NAUJO ertmė

Tinklo prievadas

Neslystantis kilimėlis

Pavadinimas Aprašas

Funkcinis raktas

• Paspauskite ir palaikykite mygtuką ilgiau nei 4 sekundes, šliuzas 
pereis į „Wi-Fi“ konfigūravimo režimą.

• Paspauskite mygtuką vieną kartą ir šliuzas pereis į įrenginio 
įtraukimo režimą; paspauskite dar kartą ir šliuzas išeis iš 
įrenginio įtraukimo režimo.

• Jei šliuzas siunčia pavojaus signalus, paspauskite mygtuką, kad 
pašalintumėte pavojaus signalus.
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LED 
indikatoriaus 
žiedas

Baltas
• Šviečia: Veikia tinkamai ir prijungta prie EZVIZ Cloud.
• Lėtai mirksi: įjungtas įrenginio pridėjimo režimas.
• Greitai mirksi: konfigūruojamas tinklas.

Oranžinė
• Šviečia: Paleidimas arba naujovinimas.
• Lėtai mirksi: Neprisijungęs.
• Greitai mirksi: Įvyko gedimai arba sugeneruoti pavojaus signalai.

NUSTATYMO IŠ 
NAUJO ertmė

Šliuzui veikiant, įdurkite į skylutę SIM kortelės adata ar spaustuku 
ir palaikykite ilgiau nei 4 sekundes – šliuzas bus paleistas iš 
naujo, o „Wi-Fi“ konfigūracija, vietiniai įrašai, dabartinė pavojaus 
signalo būsena ir visi antriniai įrenginiai bus išvalyti. Po šliuzo 
nustatymo iš naujo pasigirs balsinis raginimas.

Gaukite EZVIZ programėlę
1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma). 
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje 

„App Store“ arba „Google PlayTM“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

Programėlė „EZVIZ“

Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami 
sužinoti, ar yra naujinys, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

Pasirinkite tinkamą vietą
• Šliuzą reikia prijungti.
• Norėdami užtikrinti, kad jungtis tarp šliuzo ir antrinių įrenginių būtų stabili, šliuzą 

pastatykite antrinių įrenginių centre; atstumas tarp šliuzo ir maršrutizatoriaus turi 
būti ≤6 metrai.

• Tarp šliuzo ir antrinių įrenginių bei šliuzo ir maršrutizatoriaus neturi būti metalinių 
kliūčių ir sienų.

• Ant maršrutizatoriaus viršaus nedėkite jokių šliuzų ar detektorių.

Maršrutizatorius
Tinklų sietuvas

≤6 m
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Prisijungti prie maitinimo šaltinio
Įjunkite šliuzą. Pirmą kartą paleidžiant šliuzą, LED indikatoriaus žiedas pasikeičia iš 
vientiso oranžinio į greitai mirksintį baltą, o tai reiškia, kad šliuzas persijungė į tinklo 
konfigūravimo režimą.

Maitinimo adapteris

Išleidimo 
anga

Prisijungti prie tinklo

• Rekomenduojama naudoti laidinį tinklą. Šliuzas turi būti prijungtas prie 
maršrutizatoriaus LAN prievado tinklo kabeliu (įsigyjamas atskirai), kaip parodyta 
toliau pateiktame paveikslėlyje.

Maršrutizatorius

• Taip pat galite naudotis belaidžiu tinklu. Naudodami EZVIZ programėlę 
nuskaitykite QR kodą šliuzo apačioje, tada, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis 
instrukcijomis, prijunkite šliuzą prie „Wi-Fi“.

Jei nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“ arba norite prijungti šliuzą prie kito „Wi-Fi“, pirmiausia 
turite išjungti šliuzą. Paspauskite ir palaikykite funkcinį klavišą ilgiau nei 4 sekundes, 
kol išgirsite balso raginimą, tada, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, 
prijunkite šliuzą prie „Wi-Fi“.

Įtraukti įrenginį

1� Įtraukti šliuzą
1. Prisijunkite prie savo paskyros naudodami EZVIZ programėlę, bakstelėkite 

įrenginio įtraukimo piktogramą ir bus parodyta QR kodo nuskaitymo sąsaja.
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2. Nuskaitykite QR kodą, esantį šliuzo apačioje arba ant naudotojo vadovo 
viršelio.

Scan QR Code

3. Įtraukite šliuzą, vadovaudamiesi programėlės vedliu.

2� Įtraukti antrinius įrenginius

1. Vieną kartą paspauskite šliuzo funkcinį klavišą, kad įjungtumėte šliuzo 
įrenginio pridėjimo režimą, o LED indikatoriaus žiedas lėtai mirksi baltai.

2. Įjunkite antrinių įrenginių pridėjimo režimą, kaip nurodyta antrinių įrenginių 
naudotojo vadovuose.

3. Bus parodytas raginimas balsu priminti, kad į šliuzą automatiškai įtraukti 
papildomi įrenginiai.



5

Veiksmai su EZVIZ programėle

Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos 
programėlės sąsaja.

1� Pradinis puslapis
Paleidus EZVIZ programėlę, pagrindiniame puslapyje galėsite valdyti šliuzą ir 
papildomus įrenginius.

Antriniai įtaisai Spustelėkite „Antriniai įrenginiai“ ir galėsite pagal poreikį 
peržiūrėti ir valdyti.

Įtraukti išmaniuosius 
antrinius įrenginius

Spustelėję šią piktogramą galėsite įtraukti antrinį įrenginį į 
šliuzą.

Atmesti Išvalyti visų antrinių įrenginių pavojaus signalus.

2� Nuostatos

Parametras Aprašas
Įrenginio pavadinimas Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
Automatinis antrinių 
įrenginių naujovinimas

Įjungus, po atnaujinimų paketų atsisiuntimo, antriniai 
įrenginiai bus atnaujinti automatiškai.

Pavojaus signalo nuostatos Galite nustatyti pranešimų parametrus pagal poreikį.
Šviesos nuostata Kai išjungta, indikatoriaus žiedas bus išjungtas.
Tinklo nustatymai Galite matyti „Wi-Fi“ pavadinimą ir ryšio būseną.
Įrenginio informacija Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Pašalinti įrenginį Bakstelėkite, kad panaikintumėte šliuzą iš EZVIZ Cloud.
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