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A csomag tartalma 
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Alap 

 

  

• Folyamatos vö rö s: a kamera elindul. 
• Lassan villogó  vö rö s: a wifi-kapcsolat sikertelen. 
• Gyorsan villogó  vö rö s: kamerakivétel (pl. Micro  SD-kártya 

hiba). 
• Folyamatos kék: az EZVIZ alkalmazásban videó  

megtekintése tö rténik. 
• Lassan villogó kék: a kamera megfelelően működik. 

• Gyorsan villogó  kék: a kamera készen áll a  wifi-
kapcsolatra. 



 

3 

Szerezze be az EZVIZ alkalmazá st  
1. Csatlakoztassa a mobiltelefonját a 2,4GHz-es wifi-háló zatra. 

2. Keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google 
PlayTM-en. 

3. Tö ltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást. 

4. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztrá ljon egy EZVIZ felhasználó i 
fió kot. 

Beá llítá s 
Kö vesse a lé pé seket a kamera beá llítá sá hoz: 
1. Kapcsolja be a kamerá t. 

2. Jelentkezzen be EZVIZ-fió kjába.  

3. Csatlakoztassa a kamerát az internethez. 

4. Adja hozzá a kamerát az EZVIZ-fió kjához. 

Hogyan kell a wifi-kamerá t ü zembe helyezni? 

1 Bekapcsolá s 
Lé pé sek: 

1. Csatlakoztassa a tápadapter kábelét a kamera tápcsatlakozó jához. 

2. Dugja be a tápadaptert egy elektromos aljzatba. 
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 A gyorsan villogó  kékre váltó  LED azt jelzi, hogy a kamera be van 
kapcsolva, és készen áll a háló zati konfiguráció ra. 

2 Kapcsoló dá s az internethez 

 • Vezeték nélküli kapcsolat: Csatlakoztassa a kamerát a wifihez. Lásd 
az 1. opció t. 

• Vezetékes kapcsolat: Csatlakoztassa a kamerát egy routerhez. Lásd a 
2. opció t. 

1. opció : A wifi konfigurá lásához használja az EZVIZ alkalmazást. 

Lé pé sek: 
1. Jelentkezzen be fió kjába az EZVIZ alkalmazás használatával. 

2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre 
koppintva nyissa meg a QR-kó d beolvasása felü letet. 

 

4. A wifi-beállítások elvégzéséhez kö vesse az EZVIZ alkalmazás 
varázsló jának utasításait. 
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Csatlakoztassa a kamerájá t ahhoz a wifi-háló zatot, amelyhez 
a mobiltelefonjával is csatlakozik. 

Tartsa lenyomva a visszaállító  gombot 5 másodpercig az 
ú jraindításhoz és az ö sszes paraméter alapértelmezett értékre 
állításához. Tartsa lenyomva a visszaállítás gombot 5 
másodpercig, ha az alábbi esetek bármelyike fellép: 

• A kamera nem tud csatlakozni a wifi-háló zathoz. 

• Á t szeretne váltani egy másik wifi-háló zatra. 

2. opció : Csatlakoztassa a wifi-kamerát egy routerhez. 

Lé pé sek: 
1. Csatlakoztassa a kamerát a router LAN-csatlakozó jához az Ethernet- 

kábellel. 

 

     internetkapcsolat. 

2. Jelentkezzen be fió kjába az EZVIZ alkalmazás használatával. 

3. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva 
nyissa meg a QR-kó d beolvasása felü letet. 
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5. A varázsló  utasításait kö vetve adja hozzá a kamerát az EZVIZ 
alkalmazáshoz.  

 

Telepíté s (opcioná lis) 
1 A Micro SD-ká rtya behelyezé se (opcioná lis) 

1. Távolítsa el a kamera fedelét. 

2. Helyezze be a micro SD-kártyá t (kü lö n megvásárolható ) a 
kártyanyílásba az alábbi ábra szerint. 
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4. Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a Device Settings  

(Eszkö zbeállítások) felü let Storage Status (Tá roló á llapot) elemére, 
és ellenőrizze az SD-kártya állapotát. 

5. Ha a memó riakártya állapota Uninitialized (Inicializá latlan), 
koppintson ide az inicializálásához. 

 Az állapot ekkor Normal (Normá l)-ra vált, és a kártya alkalmas 
videó k és képek tárolására. 
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2 A kamera telepíté se 
A kamera falra vagy mennyezetre szerelhető. A példához a fali telepítést 
fogjuk használni. 

 • Ajánlott szerelési magasság: 3 m. 

• Győződjön meg arról, hogy a fal/mennyezet elég erős ahhoz, hogy 
megtartsa a kamera sú lyának legalább háromszorosát. 

• Ne helyezze a kamerát olyan helyre, ahol tú l sok kö zvetlen fény éri a 
kamera lencséjét. 

- A fú ró sablont helyezze arra a felü letre, amelyre a kamerá t szerelni 
fogja.  

- (Csak betonfal/betonmennyezet esetén) Készítse el a csavarfuratokat a 
sablon használatával, és helyezzen be három tiplit. 

- Rö gzítse a kamerát három fémcsavarral a sablon szerint. 

 

  Ha szükséges, tépje fel a fú ró sablont a talp felszerelése után. 
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3 A té rfigyelé s szö gé nek beá llítá sa 
- Lazítsa meg a beállító csavart. 

- Állítsa be a térfigyelési szöget úgy, hogy a kamera a lehető legjobb 
képet adja. 

- Húzza meg a beá llító csavart.  

 

Ü gyeljen arra, hogy a micro SD-kártyanyílás lefelé nézzen. 

Részletes információkért keresse fel a következő weboldalt:  
www.ezvizlife.com. 

Beállító csavar 

0-90 ° 

0-360 ° 


