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REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNE T ACCESS, THE USE OF
PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE
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Översikt
1. Innehåll i förpackningen

Kamera

Magnetisk sockel

Sockel med skruvfäste

Borrmall

Strömadapter

Strömkabel

Monteringsplatta

Skruvsats

Föreskrifter

Snabbstartsguide

Nätadapterns utseende är beroende på den enhet du har köpt.

2. Grundläggande information
Återställningsknapp
(strömknapp)

Högtalare

Strömanslutning

Objektiv

Lysdiodindikering

Strålkastare

Strålkastare

Fotoresistor
PIR-detektor

Namn

Beskrivning

Återställningsknapp

• Slå på strömmen: Håll knappen intryckt i två sekunder i
avstängt läge.
• Återställning och förberedelse för sammankoppling: Håll
knappen intryckt i fem sekunder.
• Slå av strömmen: Tryck tre korta gånger på knappen inom
en sekund.

(strömknapp)

Strömanslutning

För laddning av kameran.

Lysdiodindikering

• Lyser blått: Kameran startar eller så visas realtidsvisningen i
appen EZVIZ.
• Blinkar snabbt blått: Kameran är redo för
sammankoppling./Sammankoppling pågår.
• Blinkar långsamt rött: Nätverksfel.
• Blinkar snabbt rött: Undantagsfel i kameran.
• Lyser grönt: Kameran är fulladdad.
• Blinkar långsamt grönt: Laddar.
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Inställning
1. Slå på strömmen
Håll in återställningsknappen i två sekunder, i avstängt läge för att slå på kameran.
Om kameran har slut på batteri, ansluter du den till ett vägguttag via
strömadaptern för laddning (5 V, 2 A).

• Det är rekommenderat att använda den strömadapter och strömkabel som medföljer
i förpackningen.
• Ta loss kameran från väggen innan laddning.
• Ladda inte kameran när temperaturen är högre än 45 grader eller lägre än 0.
• Kameran får inte laddas med strömadaptern utomhus.
• Kameran slås automatiskt på vid laddning.

2. Ansluta till internet
1. Hämta appen EZVIZ
-- Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi (rekommenderas).
-- Ladda ned och installera EZVIZ genom att söka efter ”EZVIZ” på App Store
eller Google PlayTM.
-- Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.

Appen EZVIZ

Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Ta
reda på om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

2. Lägg till kameran i EZVIZ
-- Tryck på och håll kamerans återställningsknapp intryckt i fem sekunder.
Lysdiodindikeringen kommer att blinka snabbt blått.
-- Logga in på ditt konto med hjälp av appen EZVIZ.
-- Tryck på ”+” i det övre högra hörnet av Startsidan och gå till gränssnittet för
att skanna QR-koden.
-- Skanna QR-koden på snabbguidens omslag eller på kamerahuset.

2

-- Följ EZVIZ-appguiden för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen.
Tryck på och håll återställningsknappen intryckt i fem sekunder, upprepa sedan
stegen ovan, om du vill ändra WiFi-inställningarna för din kamera.

Montering
1. Installationsplats
Välj en plats med en fri, obehindrad sikt och god trådlös signal till basstationen.
Ha följande tips i åtanke:
• Kontrollera att väggen är stark nog att tåla tre gånger kamerans vikt.
• Kameran får inte monteras framför en luftkonditionering eller riktad mot direkt
solljus.
• Rekommenderad installationshöjd: 3 m över marken.
Rekommenderad installationsvinkel: Lutad 15 grader neråt.

Kamerans synfält
3m

Zon för
rörelsedetektering
7,5 m

• Kontrollera att trafik från sida till sida korsar kamerans synfält. Kamerans
rörelsedetektor är mycket känsligare för rörelser från sida till sida som korsar
dess synfält än för rörelser direkt mot eller bort från kameran.

Bäst detektering
Dålig
detektering
• Det är rekommenderat att ställa in detekteringskänsligheten i appen EZVIZ vid
val av plats. På så vis kan du verifiera om rörelser kan detekteras vid kamerans
placering och justera känsligheten baserat på storleken och avståndet till
detekterade objekt.

2. Monteringssteg
-- Placera borrmallen på en ren och plan yta.
-- (Endast för cementvägg) Borra skruvhål enligt mallen och sätt i pluggar.
-- Använd skruvarna för att montera kamerans fäste i enlighet med mallen.
-- Vrid den magnetiska sockeln (fig.1) eller sockeln med skruvfäste (fig.2) på
monteringsplattan.
-- Montera kameran på sockeln.
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Borrmall

Monteringsplatta

2
Väggplugg

Magnetisk sockel

Skruv

Kamera

Fig.1 montering med magnetisk sockel
Borrmall

Monteringsplatta

2
Väggplugg

Sockel med skruvfäste

Skruv

Kamera

Fig.2 montering med sockel med skruvfäste

Visa din enhet
Appens gränssnitt kan förändras av versionsuppdateringar. Se aktuellt gränssnitt.

1. Realtidsvisning
När du startar EZVIZ, visas enhetens sida enligt nedan.
Du kan se och lyssna på en ström i realtid, ta stillbilder och göra inspelningar
samt välja videoupplösning efter behov.
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Symbol

Beskrivning
Dela. Dela din enhet med vem du vill.
Inställningar. Visa eller ändra enhetens inställningar.
Video History (Videohistorik). Visa inspelningar.
Snapshot (Stillbild). Ta en stillbild.
Record (Spela in). Starta/stoppa inspelning manuellt.
Speak (Tala). Börja tala och lyssna.
Active Defense (Aktivt försvar). Utlös larmet för att avskräcka
inkräktare.
Definition (Upplösning). Välj videoupplösning mellan Ultra HD,
HD eller Standard.

2. Videohistorik
Kameran har stöd för både lokal lagring och molnlagring.
Tryck på Video History (Videohistorik) på enhetens sida, så kan du använda
kalendern och tidslinjen för att hitta och titta på specifika inspelningar.

3. Tala
Funktionen låter dig ta emot och sända ljud via kameran.
Tryck på Speak (Tala) på enhetens sida, så är den redo för att tala och lyssna.
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4. Intelligent detektering av människa
Gå till Settings (Inställningar) - Intelligent Human Detection (Intelligent
detektering av människa) och aktivera det. EZVIZ kommer att skicka
meddelanden så snart något detekteras.
Du kan anpassa detekteringsmeddelandet genom att ändra inställningarna för
detekteringskänslighet, för att låta kameran reagera olika i olika situationer. Ju
högre känslighet desto längre avstånd kan kännas av.

5. Aktivt försvar
Med detektering av människa aktiverat, kommer kameran automatiskt att utlösa
ett larm och starta inspelningen så snart en människa eller ett djur detekteras.
Larmet upphör när ingen rörelser detekteras.
Du kan dessutom trycka på Active Defense (Aktivt försvar) på enhetens sida för att
utlösa ett larm. Kameran kommer att utlösa ett larm och strålkastaren kommer att
blinka snabbt för att avskräcka inkräktare. Detta kan vara i upp till en minut.

Vanliga frågor och svar
F:

Kommer videoinspelningen att fortsätta, om kameran är offline i appen?

S:

Om kameran är på men inte ansluten till internet, kommer den lokala
inspelningen att fortsätta men molninspelningen kommer att stanna. Om
kameran stängs av, stannar båda inspelningarna.

F:

Varför löser larmet ut när det inte är någon i bilden?

S:

Försök att sänka känsligheten för larmet. Observera att även fordon och djur
kan lösa ut larmet.

F:

Har kameran stöd för ett extra SD-kort?

S:

Kameran har ett inbyggt 32G eMMC-minneskort, inspelning i slinga och har
inte stöd för utökning med SD-kort.

F:

Varför är minneskortets kapacitet mindre än de 32G som visas i appen?

S:

På grund av den matematiska skillnaden mellan binär och decimal aritmetik,
så är minneskortets faktiska kapacitet ungefär 90 % av standardkapaciteten.
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Ansluta med EZVIZ
1. Använda Amazon Alexa
Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Om du får
problem under processen, se Felsökning.

Innan du börjar, måste du se du till att följande är klart:
1. EZVIZ-enheterna är anslutna till appen EZVIZ.
2. Aktivera ”Image Encryption” (bildkryptering) på sidan för Device Settings
(Enhetsinställningar).
3. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya EchoShow, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen)
eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
4. Amazon Alexa-appen är redan installerad på din smarta enhet och du har
skapat ett konto.

Så här styr du EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:
1. Öppna Alexa-appen och välj "Skills and Games” (Skills och spel) på menyn.
2. På skärmen Skills och spel söker du efter "EZVIZ". Du kommer då att hitta
"EZVIZ"-skills.
3. Välj din EZVIZ-enhets kunskaper och tryck på ENABLE TO USE (AKTIVERA
FÖR DRIFT).
4. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på Sign in
(Logga in).
5. Tryck på Authorize (auktorisera) för att auktorisera att Alexa får komma åt ditt
EZVIZ-konto, så att Alexa kan styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet ”EZVIZ has been successfully linked” (EZVIZ
har länkats), tryck då på DISCOVER DEVICES (UPPTÄCK ENHETER) för att låta
Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj ”Devices” (Enheter), så ser du du alla dina
EZVIZ-enheter.

Röstkommando
Upptäck en ny smart enhet via menyn ”Smart Home” (smart hem) i Alexa eller
med funktionen för röststyrning av Alexa.
När enheten har hittats kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon
till Alexa.
Exempelvis din enhets namn: ”show xxxx camera” (visa kamera xxxx), kan ändras i
appen EZVIZ. Varje gång du ändrar namn på enheten, måste du upptäcka enheten igen
för att uppdatera namnet.

Felsökning
Vad gör jag om Alexa inte upptäcker min enhet?
Kontrollera om det finns några problem med att ansluta till internet.
Försök starta om den smarta enheten och upptäcka enheten igen på Alexa.
Varför visas enhetens status som ”Offline” på Alexa?
Din trådlösa anslutning kan ha kopplats från. Starta om den smarta enheten och
upptäck igen med Alexa.
Din router kanske inte har någon internetanslutning. Kontrollera om din router är
ansluten till internet och försök igen.
Se den officiella webbplatsen för Alexa, för information om vilka länder som har stöd för
användning av Amazon Alexa.
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2. Använd Google Assistent
Med Google Assistent, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom
att tala med Google Assistent.

Följande enheter och appar krävs:
1. En fungerande EZVIZ-app.
2. Aktivera ”Image Encryption” (bildkryptering) och ”Audio” (ljud) på sidan för
Device Settings (Enhetsinställningar) i appen EZVIZ.
3. En tv med en fungerande anslutning till Chromecast.
4. Appen Google Assistent på din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:
1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
2. Ladda ner appen Google Home från App Store eller Google Play StoreTM och
logga in på ditt Google-konto.
3. På skärmen ”Hem” trycker du på ”+” i övre vänstra hörnet och väljer ”Set
up device” (Konfigurera enhet) på menyn för att gå till gränssnittet Set up
(Konfigurera).
4. Tryck på ”Works with Google” (Fungerar med Google) och sök efter ”EZVIZ”,
så visas "EZVIZ”-kunskaper.
5. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på Sign in
(Logga in).
6. Tryck på knappen Authorize (Auktorisera) för att auktorisera att Google får
åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Google kan styra dina EZVIZ-enheter.
7. Tryck på ”Return to app” (Gå tillbaka till app).
8. Följ stegen ovan för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är
slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas med i listan över dina tjänster. Om
du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto trycker du på
symbolen för tjänsten EZVIZ.
9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på den kamera som du skapade
när du konfigurerade systemet.
Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller i en grupp. Genom
att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt
med ett kommando.
Du kan få mer information via länken:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.
Platform%3DAndroid&hl=en
Se www.ezviz.eu, för ytterligare information: om enheten.
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