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TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.SURVEILLANCE LAWS 
AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE 
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Kutu İçeriği

İnternet Kamera (x1) USB Kablosu (x1) Güç Adaptörü (x1)

Köpük Çıkartma 
(x2)

Metal Plaka (x1) 
(3,5 mm Delik 

Çapı)

Mevzuat Bilgisi 
(x1)

Hızlı Başlangıç 
Kılavuzu (x1)

Kameranın görüntüsü satın aldığınız gerçeğine bağlıdır.  
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Temel bilgiler

MIC

Lens

LED Gösterge

Manyetik Taban

Hoparlör

Güç Girişi

microSD Kart Yuvası

Sıfırlama Düğmesi
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İsim Tanım
LED Gösterge • Sürekli Kırmızı: Kamera başlatılıyor.

• Yavaş Yanıp Sönen Kırmızı: Wi-Fi bağlantısı başarısız 
oldu.

• Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: Cihaz özel durumu (ör. 
microSD kart hatası).

• Sürekli Mavi: Video, EZVIZ Uygulamasında 
görüntüleniyor veya oynatılıyor.

• Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Kamera, Wi-Fi bağlantısı için 
hazırdır.

• Yavaş Yanıp Sönen Mavi: Kamera düzgün çalışıyor.
microSD Kart microSD Kart ayrıca satın alınmalıdır. Kullanmadan 

önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma 
hazırlayın.

Sıfırlama 
Düğmesi

Kamera çalışırken SIFIRLAMA düğmesine 5 saniye 
boyunca basın, kamera yeniden başlatılır ve tüm 
değişkenler varsayılana sıfırlanır.
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Kurulum

Adım 1 Gücü açma
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, güç kablosunu kameraya ve 
güç adaptörüne ve daha sonra da elektrik prizine takın. 

Priz

Elektrik Kablosu

Adım 2 Kamera Kurulumu

1. Bir kullanıcı hesabı oluşturun

 - Mobil telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın. 
 - App Store veya Google PlayTM üzerinde “EZVIZ” araması 
yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.

 - Uygulamayı başlatın ve başlangıç sihirbazını izleyerek bir 
EZVIZ kullanıcı hesabı için kayıt olun.

2. EZVIZ'e bir kamera ekleyin 

 - EZVIZ uygulamasında oturum açın.
 - QR Kodu tarama arayüzüne gitmek için EZVIZ Ana ekranında 
sağ üst köşedeki “+” işaretine dokunun.
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 - Kameranın altındaki QR Kodunu taratın.

Kameranın Altı

 - Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak için EZVIZ uygulama 
sihirbazını takip edin.

Lütfen Wi-Fi yapılandırması için telefonunuzun yönlendiriciden 
2.4 GHz Wi-Fi'ye bağlandığına emin olun.
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Montaj

Adım 1 Metal Plaka Montajı (İsteğe Bağlı)
Temiz ve düz bir yüzey seçin ve metal plakayı köpük etiketler 
veya vidalar (dahil değil) ile istenen pozisyonda sabitleyin.

Kameranın içinde bir mıknatıs parçası vardır. Yüzey metalden 
yapılmış ise, bu adımı atlayabilirsiniz. 

Adım 2 Kamera Montajı
Kamerayı metal plaka veya metal yüzeye mıknatısla sabitleyin 
(aşağıdaki resme bakın).

Köpük Çıkartma 

Metal Plaka 

Adım 3 Montajın Tamamlanması
Kamera açısını istediğiniz gibi ayarlayın.
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Ek
Hafıza Kartını Takma

Bir microSD kartı klik sesi duyana kadar yuvaya takın.

Hafıza kartı başlatma
1. EZVIZ uygulamasında, Device Settings (Cihaz Ayarları) içinde 

Storage Status (Depolama Durumu) arayüzüne dokunarak hafıza 
kartı durumunu kontrol edin.

2. Hafıza kar t ı  durumu Uninit ial ized (Başlatı lmamış)  olarak 
görünüyorsa, başlatmak için dokunun. Durum Normal (olarak 
değişecektir).
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EZVIZ Bağlantısı
1� Amazon Alexa Kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi 
sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen 
Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:
1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video 

Şifreleme"yi kapatın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, 

All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick 
(sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).

4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir 
hesap oluşturdunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarını kontrol etmek için:
1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Skills and Games" (Beceri 

ve Oyunlar)ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" 

becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından ENABLE TO USE 

(KULLANIMI ETKİNLEŞTİR) seçeneğine dokunun.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Sign in (Oturum aç)'a 

dokunun.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Authorize 

(İzin Ver) düğmesine dokunun. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı 
kontrol edebilir. 
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6. "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ başarıyla bağlandı) 
mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı 
keşfetmesine izin vermek için DISCOVER DEVICES (CİHAZLARI 
KEŞFET)'e dokunun.

7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Devices" (Cihazlar)'ı 
seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli Komut
Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Smart 
Home" (Akıllı Ev) menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin.
Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit 
komutlar söyleyin.

Örneğin, cihazınızın adı: "show xxxx camera" (xxxx kamerayı 
göster), EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını 
her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar 
keşfetmeniz gerekir.

Sorun Giderme
Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?
İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.
Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı 
deneyin.

Cihazın durumu neden Alexa'da "Offline" (Çevrim Dışı) gösteriyor?
Kablosuz bağlantınız kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın 
ve Alexa'da yeniden bulun.
Yönlendiricinizde internet erişimi olmayabilir. Yönlendiricinizin 
internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.
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Amazon Alexa'nın kullanımını destekleyen ülkeler hakkında 
daha ayrıntılı bilgi için resmi web sitesine bakın. 

2� Google Asistan'ı Kullanın
Google Asistan sayesinde Google Asistan sesli komutlarını 
söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:
1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video 

Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistan uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:
1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin 

olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play 

StoreTM dan indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve 

Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Set up device" 
(Cihazı Kur)'u seçin.

4. “Works with Google" (Google ile çalıştır)'a dokunun ve "EZVIZ" 
özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.

5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Sign in (Oturum aç)'a 
dokunun.
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6. Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için 
Authorize (İzin Ver) düğmesine dokunun. Böylece Google EZVIZ 
cihazlarınızı kontrol edebilir.

7. “Return to app" (Uygulamaya dön)'e dokunun.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. 

Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde 
listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini 
görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.

9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz 
kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya 
cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup 
cihazı kontrol etmelerini sağlar.
Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:
https://support.google.com/googlehome/
answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Cihaz hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ezvizlife.com 
adresine bakın.
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Video Ürünlerinin Kullanılması ile 
İlgili Girişimler
EZVIZ ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. Bir yüksek teknoloji şirketi 
olarak teknolojinin iş verimliliğini ve yaşam kalitesini artırmadaki 
rolünün giderek daha fazla bilincine varıyoruz. Ancak uygun olmayan 
şekilde kullanıldığında yol açabileceği zararın da farkındayız. Örneğin 
video ürünleri, gerçek, eksiksiz ve net görüntüler kaydedebiliyor. 
Bu, geriye dönük olarak yüksek bir değer sağlar ve doğruları gerçek 
zamanlı olarak korur. Ancak video verileri uygunsuz şekilde dağıtılırsa, 
kullanılırsa ve/veya işlenirse bu durum, bir üçüncü tarafın meşru hak 
ve çıkarlarının ihlal edilmesi ile de sonuçlanabilir. “İyilik İçin Teknoloji” 
felsefesini benimseyen EZVIZ, hep birlikte daha iyi bir toplum 
yaratmak amacıyla, video teknolojisi ve video ürünlerinin her bir son 
kullanıcısından yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra etik 
geleneklere uymasını talep eder.
Lütfen aşağıdaki girişimleri dikkatlice okuyun:

1. Herkes, makul bir gizlilik beklentisine sahiptir ve video ürünlerinin 
kurulması, bu makul beklentiyle uyuşmazlık içinde olmamalıdır. 
Dolayısıyla, halka açık alanlara video ürünleri kurarken makul ve etkili bir 
şekilde bir uyarı bildirimi verilmeli ve izleme menzili belirtilmelidir. Halka 
açık olmayan alanlarda video ürünleri kurarken ilgili üçüncü tarafın hak 
ve çıkarları dikkate alınacak ve yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere, 
paydaşların izni alındıktan sonra video ürünleri kurulacak ve son derece 
görünmez olan video ürünleri kurulmayacaktır.

2. Video ürünlerinin amacı, belirli bir zaman ve mekan dahilindeki 
gerçek etkinlikleri belirli koşullarda kaydetmektir. Dolayısıyla her 
kullanıcı, üçüncü bir tarafın tasvirlerini, gizliliğini veya diğer meşru 
haklarını ihlal etmemek için önce söz konusu kapsamdaki kendi 
haklarını makul şekilde tanımlayacaktır.
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3. Video ürünlerinin kullanımı sırasında gerçek sahnelerden türetilen 
video görüntüsü verileri oluşturulmaya devam edecektir. Buna 
büyük miktarda biyolojik veri (yüz görüntüleri gibi) dahil olup, veriler 
sonrasında daha fazla uygulanabilecek veya yeniden işlenebilecektir. 
Video ürünleri, yalnızca çektikleri görüntülere dayanarak verilerin nasıl 
kullanılacağı konusunda “iyi” ile “kötü”yü kendi başlarına ayırt edemez. 
Veri kullanımının sonucu, veri denetleyicilerinin yöntemine ve kullanım 
amacına bağlıdır. Dolayısıyla veri denetleyicileri, yalnızca yürürlükteki 
yasa, yönetmelik ve diğer kural gerekliliklerine uymakla kalmayacak, 
aynı zamanda uluslararası normlara, toplum ahlakına, iyi değerlere, 
yaygın uygulamalara ve diğer zorunlu olmayan gerekliliklerin yanı sıra 
kişisel gizlilik, tasvir ve diğer hak ve çıkarlara saygı gösterecektir.

4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak oluşturulan video verileri 
işlenirken çeşitli paydaşların hakları, değerleri ve diğer talepleri her 
zaman dikkate alınacaktır. Bu anlamda ürün ve veri güvenliği son 
derece önemlidir. Dolayısıyla her bir son kullanıcı ve veri denetleyici, 
veri güvenliğini sağlamak ve veri sızıntısı, uygunsuz ifşa ve uygunsuz 
kullanımı önlemek için erişim kontrolünün kurulması, video ürünlerinin 
bağlı olduğu uygun bir ağ ortamının seçilmesi (internet veya intranet), 
ağ güvenliğinin oluşturulması ve sürekli olarak optimize edilmesini de 
içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm gerekli ve makul önlemleri 
alacaktır.

5. Video ürünleri, dünya çapında toplumsal güvenliğin artırılmasına 
büyük katkı sağlamıştır. Biz, bu ürünlerin toplumsal yaşamın diğer 
yönlerinde de aktif bir rol oynayacağına inanıyoruz. Video ürünlerinin 
insan haklarını ihlal edecek veya suça yol faaliyetlerine açacak şekilde 
herhangi bir şekilde suistimal edilmesi, teknolojik inovasyonun ve ürün 
geliştirmenin ilk amacına aykırıdır. Dolayısıyla her kullanıcı, her ürünün 
uygun, makul ve iyi niyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için ilgili 
ürün uygulamasının bir değerlendirme ve takip etme mekanizmasını 
oluşturacaktır.
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