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INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL
PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND
DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT
LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO
ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL
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IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE
LAW, THE LATTER PREVAILS.

Oversikt
1. Pakkens innhold

Kamera

Magnetisk base

Skruesokkel

Boremal

Strømadapter

Strømledning

Monteringsplate

Regulatorisk
informasjon

Skruesett

Hurtigstartguide

Strømadapterens utseende avhenger av hvilken modell du har kjøpt.

2. Grunnleggende funksjoner
TILBAKESTILL-knapp
(Av/på-knapp)

Høyttaler

Strømkontakt

Linse

LED-indikator

Spotlys

Spotlys

Fotoresistor
PIR

Navn

Beskrivelse

TILBAKESTILL- • Skru på: Hold inne i to sekunder når enheten er av.
knapp
• Start på nytt og gjør klart for paring: Hold inne i fem sekunder.
(Av/på-knapp)
• Skru av: Trykk på knappen tre ganger i løpet av ett sekund.
Strømkontakt

For å lade kameraet.

LED-indikator

• Blå – fast: Kameraet starter opp eller direktevist video vises i
EZVIZ-appen.
• Blinker raskt blått: Kameraet er klart for paring / paring pågår.
• Blinker sakte rødt: Nettverksunntak.
• Blinker raskt rødt: Kameraunntak.
• Lyser grønt: Kameraet er fulladet.
• Blinker sakte grønt: Lader.
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Oppsett
1. Slå på
Hold inne TILBAKESTILL-knappen i to sekunder for å skru på kameraet når det er av.
Hvis kameraet er tomt for batteri, kobler du kameraet til stikkontakten med
strømadapteren for å lade det (5 V 2 A).

•
•
•
•
•

Vi anbefaler at du bruker strømadapteren og strømledningen som følger med i pakken.
Ta kameraet ned fra veggen før du lader det.
Kameraet må ikke lades når temperaturen er over 45 grader eller under 0 grader.
Det er ikke tillatt å lade kameraet med strømadapter utendørs.
Kameraet skrur seg automatisk på under lading.

2. Koble til Internett
1. Få tak i EZVIZ-appen
-- Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
-- Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller
Google PlayTM.
-- Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

EZVIZ-app

Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjonen. Gå til
app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

2. Legg til kamera i EZVIZ
-- Hold inne TILBAKESTILL-knappen på fjernkontrollen i fem sekunder.
LED-indikatoren blinker blått.
-- Logg inn på brukerkontoen din på EZVIZ-appen.
-- Fra startsiden trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for
skanning av QR-koden.
-- Skann QR-koden på omslaget til hurtigstartguiden eller på selve kameraet.
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-- Følg hjelpeprogrammet til EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen.
Hvis du vil endre kameraets Wi-Fi, må du holde inne tilbakestillingsknappen i fem
sekunder og gjenta trinnene ovenfor.

Installasjon
1. Monteringssted
Velg en plassering der kameraet har godt synsfelt uten blokkeringer og kan motta
et bra trådløst signal. Tenk på følgende tips:
• Forsikre deg om at veggen er sterk nok til å tåle tre ganger vekten av kameraet.
• Kameraet kan ikke installeres foran en varmepumpe/aircondition eller i direkte
sollys.
• Anbefalt monteringshøyde: 3 m (10 fot) over bakken.
Anbefalt monteringsvinkel: Pekende 15 grader nedover.

3m
(10 fot)

Kameraets synsfelt
Bevegelsesdeteksjonssone
7,5 m (25 fot)

• Sørg for at forbipasserende trafikk krysser kameraets synsfelt. Kameraets
bevegelsessensor er mye mer følsom for bevegelser fra side til side gjennom
kameraets synsfelt enn for bevegelser direkte mot eller bort fra kameraet.

Best deteksjon
Dårlig
• Vi anbefaler at du velger deteksjonsfølsomheten i EZVIZ-appen når du velger
plasseringen. Slik kan du sjekke om kameraet kan registrere bevegelse der det
er plassert og justere følsomheten basert på størrelsen og avstanden til det
registrerte objektet.

2. Installasjon
-- Plasser boremalen på en ren og flat overflate.
-- (Kun for vegger av betong) Bor skruehull i henhold til malen og sett inn
veggankerne.
-- Bruk skruene for å feste monteringsplaten i samsvar med malen.
-- Vri den magnetiske sokkelen (Fig.1) eller skruesokkelen (Fig.2) på monteringsplaten.
-- Monter kameraet på sokkelen.

3

Boremal

Monteringsplate

2
Ekspansjonshylse

Magnetisk base

Skrue

Kamera

Fig. 1 Monter med magnetisk sokkel
Boremal

Monteringsplate

2
Ekspansjonshylse

Skruesokkel

Skrue

Kamera

Fig. 2 Monter med skruesokkel

Vis enheten din
Appgrensesnittet kan bli endret grunnet oppdaterte versjoner. Forhold deg til det faktiske
grensesnittet.

1. Direktevisning
Når du starter EZVIZ-appen, vises enhetssiden som vist nedenfor.
Du kan vise og lytte til en direktesendt feed, ta bilder og gjøre opptak og velge
videoens oppløsning etter behov.

4

Ikon

Beskrivelse
Dele Del enheten med hvem du vil.
Innstillinger Vis og endre enhetens innstillinger.
Video History (Videohistorikk). Vis opptakene.
Snapshot (Bilde). Ta et bilde.
Record (Ta opp). Start/stopp opptak manuelt.
Speak (Snakk). Snakk og lytt.
Active Defense (Aktivt forsvar). Bruk alarmen for å skremme
bort inntrengere.
Definition (Oppløsning). Velg Ultra HD, Hi-Def eller Standard som
oppløsning for videoene.

2. Videohistorikk
Kameraet støtter både lokal lagring og skylagring.
Trykk på Video history (Videohistorikk)-knappen på enhetssiden, så kan du
bruke kalenderen og tidslinjen for å finne og se spesifikke opptak.

3. Snakk
Denne funksjonen gjør det mulig å motta og sende lyd via kameraet.
Trykk på Speak (Snakk)-knappen på enhetssiden, så er det klart for å snakke og
lytte.
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4. Intelligent persondeteksjon
Gå til Settings (Innstillinger) – Intelligent Human Detection (Intelligent
persondeteksjon) og aktiver det.Deretter kan EZVIZ sende deg varsler når noe
blir utløst.
Hvis du vil at kameraet skal reagere forskjellig i forskjellige situasjoner, kan du
tilpasse deteksjonsvarslene ved å endre innstillingene for deteksjonsfølsomhet.
Jo høyere følsomhet, desto større avstand for deteksjonen.

5. Aktivt forsvar
Når Intelligent persondeteksjon er aktivert utløser kameraet alltid alarmer og
starter opptak når det registreres personer eller dyr. Alarmen varer helt til det
ikke registreres flere bevegelser.
I tillegg kan du også trykke på Active Defense (Aktivt forsvar)-knappen på
enhetssiden for å utløse en alarm.Kameraet avgir en alarm og lampen blinker
raskt for å skremme bort inntrengere. Dette kan vare i opptil ett minutt.

Spørsmål og svar
Spm:

Fortsettes videoopptakene når kameraet er offline i appen?

Sv:

Hvis kameraet er på, men ikke tilkoblet Internett, fortsetter videoopptakene
med lokal lagring, men skyopptakene stopper. Hvis kameraet er skrudd av,
stopper begge typene opptak.

Spm:

Hvorfor blir kameraet utløst når det ikke er noen i bildet?

Sv:

Prøv å velge en lavere alarmfølsomhet. Husk at dyr og kjøretøy også kan
utløse enheten.

Spm:

Kan man legge til flere SD-kort i enheten?

Sv:

Kameraet har et innebygget minnekort med 32 GB eMMC-minne og
sløyfeopptak, og det er ikke mulig å øke SD-kortkapasiteten.

Spm:

Hvorfor vises minnekapasiteten som under 32 GB i appen?

Sv:

På grunn av beregningsforskjellene mellom binær og desimalbasert aritmetikk
er minnekortets reelle kapasitet omtrent 90 % av standardkapasiteten.
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EZVIZ Connect
1. Med Amazon Alexa
Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon
Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se Feilsøking.

Før du starter, pass på at:
1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen skrur du av «Image Encryption» (Bildekryptering) på siden for
enhetsinnstillinger.
3. Du har en Alexa-aktivert enhet (f.eks. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show,
Fire TV (alle generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon), eller Fire TV
Edition smart-TV).
4. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har
opprettet en konto.

For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:
1. Åpne Alexa-appen og velg «Skills and Games» (funksjoner og spill) fra menyen.
2. Åpne Skills and Games (funksjoner og spill) skjermen, søk etter «EZVIZ». Her
finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens funksjon, og trykk på ENABLE TO USE (AKTIVER FOR
BRUK).
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på Sign in (Logg inn).
5. Trykk på Authorize (Autoriser)-knappen for å gi Alexa tilgangstillatelse til
EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
6. Meldingen «EZVIZ has been successfully linked» (Vellykket tilkobling av EZVIZ)
vises. Trykk så på DISCOVER DEVICES (FINN ENHETER) for at Alexa skal
kunne finne alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen, og velg «Devices» (Enheter). Alle EZVIZ-enhetene
dine vises.

Talekommando
Finn nye smartenheter via «Smart Home» (Smarthjem)-menyen i Alexa-appen
eller funksjonen Alexa talekontroll.
Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle
kommandoer.
For eksempel navnet til enheten din: «show xxxx camera», kan endres i EZVIZ appen.
Hver gang du endrer navnet til enheten, må du søke etter enheten på nytt for å finne det
oppdaterte navnet.

Feilsøking
Hva gjør jeg hvis Alexa ikke oppdager enheten min?
Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.
Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.
Hvorfor viser enhetens status «Offline» i Alexa?
Den trådløse forbindelsen din kan være frakoblet. Start den smarte enheten på
nytt og oppdag enheten med Alexa igjen.
Internett kan være utilgjengelig for ruteren. Kontroller at ruteren er koblet til
Internett og prøv igjen.
For informasjon om hvilke land som støtter bruken av Amazon Alexa, kan du besøke det
offisielle nettstedet.
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2. Med Google Assistant
Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste
bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

Føglende enheter og apper kreves:
1. En fungerende EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Image Encryption» (Bildekryptering) og skru så på
«Audio» (Lyd) på siden for Device Settings (Enhetsinnstillinger).
3. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
4. Google Assistant-appen på telefonen din.

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:
1. Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google PlayTM, og logg inn
på Google-kontoen din.
3. På myhome-skjermen, trykk «+» øverst i høyre hjørne, og velg «Set up device»
(konfigurer enhet) fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
4. Trykk på Works with Google (Fungerer med Google) og søk etter «EZVIZ», så
finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på Sign in (Logg inn).
6. Trykk på Authorize (Autoriser)-knappen for å gi Google tilgangstillatelse til
EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
7. Trykk på Return to app (Gå tilbake til appen).
8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er
fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over
kompatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Prøv noen kommandoer. Bruk det kameranavnet du opprettet da du
konfigurerte systemet.
Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge
til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én
kommando.
Se linken for mer informasjon:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.
Platform%3DAndroid&hl=en
Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.eu.
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