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Overblik
1� Indholdet i pakken

Kamera

Boreskabelon Sæt til vandsikring Skruesæt

Strømadapter Lovgivningsmæssige 
oplysninger

Startvejledning

Strømadapterens udseende afhænger af den købte model.

2� Grundlæggende oplysninger

Strømport
Ethernet-port

MIK

Objektiv

LED-
kontrollampe

Objektiv

IR-lys

IR-lys
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Kortholder til microSD-kort
(bag dækslet)

Højttaler

Knappen NULSTIL

Navn Beskrivelse
Knappen 
NULSTIL

Når kameraet er i drift, kan du holde knappen inde i ca. 5 s for at 
nulstille alle parametre til standardværdierne.

LED-
kontrollampe

Lyser konstant rødt: Kameraet starter op.
Blinker langsomt rødt: Netværksundtagelse.
Blinker hurtigt rødt: Fejl på kamera (fx fejl på microSD-kort).
Lyser konstant blåt: Appen tilgår kameraet.
Blinker langsomt blåt: Kameraet fungerer korrekt.
Blinker hurtigt blåt: Kameraet er klar til wi-fi-tilslutning.

Hent appen EZVIZ 
1. Slut mobiltelefonen til wi-fi (anbefales). 
2. Download og installér appen EZVIZ ved at søge efter “EZVIZ” i App Store eller 

Google PlayTM.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

Appen EZVIZ

Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig at have den seneste version. For at 
søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.
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Opret forbindelse til internettet
• Kabeltilsluttet forbindelse: Slut kameraet til en router. Se Valgmulighed A�
• Trådløs forbindelse: Slut kameraet til wi-fi. Se Valgmulighed B�

1� Valgmulighed A: Kabeltilsluttet forbindelse
1. Slut kablet på strømadapteren til strømporten på kameraet.
2. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.

• Brug den strømadapter og ledning, der medfølger i æsken med kameraet.
• LED-kontrollampen begynder at blinke hurtigt blåt som tegn på, at kameraet er tændt 

og klar til netværkskonfiguration.

3. Slut kameraet til LAN-porten på din router med Ethernet-kablet (købes 
separat).
LED-kontrollampen begynder at blinke langsomt blåt som tegn på, at kameraet har 
forbindelse til internettet.

Udtag

Strømadapter
12 V jævnstrøm, 1 A

Router

4. Føj kameraet til EZVIZ.
 - Log ind på din konto med appen EZVIZ.
 - Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan 
QR-kode.

 - Scan QR-koden på omslaget af startvejledningen eller på kameraets hus.

Scan QR Code

 - Følg anvisningerne i appen EZVIZ for at føje kameraet til appen.
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2� Valgmulighed B: Trådløs tilslutning 
1. Slut kablet på strømadapteren til strømporten på kameraet.
2. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.

• Brug den strømadapter og ledning, der medfølger i æsken med kameraet.
• LED-kontrollampen begynder at blinke hurtigt blåt som tegn på, at kameraet er tændt 

og klar til netværkskonfiguration.

tilslutning

Udtag

Strømadapter
12 V jævnstrøm, 1 A

3. Føj kamera til EZVIZ.
 - Log ind på din konto med appen EZVIZ.
 - Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan 
QR-kode.

 - Scan QR-koden på omslaget af startvejledningen eller på kameraets hus.

Scan QR Code

 - Følg anvisningerne i appen EZVIZ for at føje kameraet til EZVIZ.
• Slut dit kamera til samme wi-fi-netværk, som din mobiltelefon er tilsluttet.
• Wi-fi-båndet skal være 2,4 GHz.

Hold nulstillingsknappen inde i ca. 4 sekunder. Herefter kan du genstarte kameraet 
og gendanne alle parametre til standardværdierne.
Hold nulstillingsknappen inde i ca. 4 sekunder i følgende tilfælde:
• Kameraet kan ikke oprette forbindelse til wi-fi-netværket.
• Hvis du vil slutte kameraet til et andet wi-fi-netværk.
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Installation

1� Installation af microSD-kort (ekstraudstyr)
1. Fjern dækslet på kameraet.
2. Sæt micro SD-kortet (sælges separat) i kortholderen.
3. Sæt dækslet på kameraet. 

Kortholder til microSD-kort
(fjern dækslet)

Når microSD-kortet er sat i, skal du formatere kortet i appen EZVIZ, før du bruger det.

4. I appen EZVIZ skal du trykke på Storage Status (Lagerstatus) på skærmen 
Device Settings (Enhedsindstillinger) for at kontrollere status for SD-kortet.

5. Hvis hukommelseskortets status vises som Uninitialized (Ikke initialiseret), 
skal du trykke for at initialisere kortet.

Herefter ændres status til Normal, og der kan nu gemmes videoer.

2� Placering

• Vælg en placering med et klart synsfelt uden forhindringer og et godt trådløst 
signal. 

• Kontrollér, at væggen er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt.
• Kameraet må ikke installeres med objektivet vendt mod direkte sollys.

3� Installationsvejledning 

Kameraet kan monteres på en væg, i loftet eller på en stang.
Montering i loft/på væg

1. Fjern den beskyttende film fra objektivet.
2. Klæb boreskabelonen på en ren, plan overflade.
3. (Gælder kun betonvægge) Bor skruehuller iht. skabelonen, og sæt rawlplugs i.
4. Brug skruerne til at fastgøre kameraet til installationsoverfladen.
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Boreskabelon

Rawlplug

Skrue

Fig� 1 Montering i loft

Boreskabelon

Skrue

Rawlplug

Fig� 2 Montering på væg
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4� Vandtæt installationssæt (valgfrit)
Hvis kameraet installeres udendørs eller i fugtige omgivelser, skal du anvende det 
vandtætte sæt.

1. Sæt pakningen i Ethernet-porten på kameraet.

Ethernet-port Pakning

2. Før A gennem møtrikken, pakningen og endedækslet.

A BMøtrik Pakning Endedæksel

3. Stram møtrikken og endedækslet.

A BMøtrik Endedæksel

4. Sæt A i Ethernet-porten på kameraet, og stram møtrikken.

Ethernet-port A

5. Slut B til LAN-porten på routeren.

B
Router
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Betjening med appen EZVIZ 

Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i 
den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1� Livevisning
Start appen EZVIZ, og tryk på Livevisning� Du kan nu se og lytte til livevisning, 
tage enkeltbilleder, optage video og vælge videoopløsning efter behov�

Ikon Beskrivelse

Del. Del din enhed.

Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.

Snapshot. Tag et snapshot.

Record (Optag video). Starter/stopper optagelse manuelt.

Definition (Opløsning). Vælg videoopløsning Hi-Def eller Basic (høj eller 
normal).

Pan/Tilt/Zoom (Panorér/Vip/Zoom). Drej kameraet for at opnå et 
bredere synsfelt.

Talk (Tal). Tryk på ikonet, og følg derefter vejledningen på skærmen for 
at tale med eller lytte til personer, der befinder sig foran kameraet.

Picture in Picture (Billede-i-billede). Du kan vælge at se billeder optaget 
med to objektiver samtidig på livevisningsskærmen.

Multi-screen Live (Livevisning på flere skærme). Tryk for at vælge 
vindueslayout.

Tryk for at zoome.

Stryg mod venstre og højre over skærmen for at få vist flere ikoner.
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2� Indstillinger

Parameter Beskrivelse

Audio (Lyd) Hvis deaktiveret, vil hverken livevisning eller 
videooptagelser være med lyd.

Audio Mode  
(Lydtilstand)

•	 Intercom (Samtaleanlæg): Tryk og hold inde for at 
sende talebeskeder.

•	 Voice Call (Taleopkald): Tryk for at starte et 
taleopkald.

Status Light  
(Statuslys)

Hvis dette er aktiveret, vil LED-kontrollampen på 
kameraet være tændt. Ellers vil LED-kontrollampen være 
slukket.

Alarm Notification 
(Alarmmeddelelse)

Hvis dette er deaktiveret, sendes ingen pushmeddelelser 
til din app, når der registreres et mål.

Time Zone (Tidszone) Her kan du vælge tidszone efter behov.
Date Format (Datoformat) Her kan du vælge datoformat efter behov.

Wi-fi Kobl først din enhed fra netværket. Herefter kan du 
slutte din enhed til et nyt netværk.

Cloud Storage  
(Lagring i skyen) Du kan abonnere på og håndtere lagring i skyen.

Storage Status 
(Lagerstatus)

Her kan du se kapaciteten for microSD-kortet, brugt 
plads og ledig plads, ligesom du kan aktivere eller 
deaktivere cloudlagertjenester

Device Version 
(Enhedsversion) Her kan du se enhedsversionen.

Image Encryption 
(Billedkryptering) 

Hvis dette er aktiveret, vil billeder optaget med 
kameraet kun være tilgængelige efter indtastning af en 
adgangskode.

Change Encryption 
Password (Skift 
krypteringsadgangskode)

Her kan du ændre krypteringsadgangskoden.

Offline Notification 
(Meddelelse om offline) 

Hvis dette er aktiveret, vil der blive sendt meddelelser til 
din app, når kameraet går offline.

User Guide 
(Brugervejledning) Du kan læse brugervejledningen til kameraet her.

About (Om)
Her kan du markere, hvor enheden er installeret, og 
få oplyst produktkategori, enhedsmodel, serienr. og 
enhedens QR-kode.

Restart (Genstart) Tryk for at genstate kameraet.

Delete Device  
(Slet enhed)

Tryk for at slette kameraet fra EZVIZ Cloud. Når du har 
slettet kameraet, vil videoer gemt i cloud’en ikke blive 
slettet. Når du tilføjer kameraet igen, vil du stadig kunne 
se videoerne.
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Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Vil videooptagelsen fortsætte i appen, hvis kameraet er offline?
Svar: Hvis kameraet er tændt men ikke har forbindelse til internettet, 

kan lokal optagelse fortsætte, men lagring i skyen afbrydes. Hvis 
kameraet er slukket, stopper begge typer optagelser.

Spørgsmål: Hvorfor udløses alarmen, hvis ingen ses i billedet?
Svar: Vælg en lavere værdi for detektionsfølsomhed. Bemærk, at 

køretøjer og dyr også kan udløse alarmer.
Spørgsmål: Hvordan bruges MicroSD-kortet som lokalt lager?
Svar: 1. Sørg for, at der er sat et micro SD-kort i, og at kameraet er 

føjet til din EZVIZ-konto. Åbn appen EZVIZ, og gå ind på siden 
“Device Details” (Enhedsoplysninger). Hvis knappen “Initialize 
Storage Card” (Initialisér hukommelseskort) vises, skal du først 
initialisere micro SD-kortet.

2. Optagelse på micro SD-kortet ved bevægelsesdetektion er 
aktiveret som standard.

Spørgsmål: Mobiltelefonen kan ikke modtage alarmmeddelelser, når kameraet 
er online�

Svar: 1. Sørg for, at appen EZVIZ kører på din mobiltelefon, og at 
meddelelse ved bevægelsesdetektion er aktiveret.

2. For Android-systemer skal du kontrollere, at appen kører i 
baggrunden. For iOS-systemet skal du aktivere funktionen 
til pushmeddelelser i “Settings > Notification” (Indstillinger > 
Notifikation).

3. Hvis du stadig ikke modtager nogen alarmmeddelelser, skal du 
holde nulstillingsknappen inde i ca. 4 sekunder for at gendanne 
kameraindstillingerne.

Spørgsmål: Livevisning eller afspilning fejlede�
Svar: Sørg for at have en god, stabil netværksforbindelse. Det kræver god 

båndbredde at se livevideo. Du kan opdatere videoen eller skifte 
netværk og prøve igen.
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EZVIZ Connect

1� Brug Amazon Alexa
Denne vejledning gør det muligt at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. 
Se Fejlfinding, hvis du støder på vanskeligheder i forløbet.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:
1. EZVIZ-enhederne er sluttede til appen EZVIZ.
2. Gå ind i appen EZVIZ, og slå "Image Encryption" (Billedkryptering) fra på siden 

Device Settings (Enhedsindstillinger).
3. Du har en Alexa-enhed (fx Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV 

(alle generationer), Fire TV-stick (kun 2. generation) eller et Fire TV Edition 
smart-TV).

4. Appen Amazon Alexa allerede er installeret på din intelligente enhed, og at du 
allerede har oprettet en konto.

Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:
1. Åbn appen Alexa, og vælg "Skills and Games" (Færdigheder og spil) i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde 

"EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på ENABLE TO USE (AKTIVÉR 

FOR AT BRUGE).
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på Sign in (Log ind).
5. Tryk på knappen Authorize (autorisér) for at give Alexa adgang til din EZVIZ-

konto, så Alexa kan styre dine EZVIZ-enheder. 
6. Du får vist meddelelsen "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ er blevet 

tilknyttet). Tryk dernæst på DISCOVER DEVICES (OPDAG ENHEDER) for at lade 
Alexa finde alle dine EZVIZ-enheder.

7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Devices" (Enheder). Du vil nu 
kunne se alle dine EZVIZ-enheder.

Stemmekommando
Find en ny intelligent enhed via menuen "Smart Home" (Det intelligente hjem) i 
appen Alexa eller med Alexas stemmekontrolfunktion.
Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Giv Alexa enkle kommandoer.

Fx navnet på din enhed: "show xxxx camera" (vis kamera xxx) kan ændres i appen EZVIZ. 
Hver gang, du ændrer navnet på enheden, skal du finde enheden igen og opdatere navnet.

Fejlfinding
Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?
Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.
Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Hvorfor viser enhedens status "Offline" i Alexa?
Din trådløse forbindelse kan være blevet afbrudt. Genstart den intelligente enhed 
og find igen i Alexa.
Der er muligvis ikke adgang til internettet på din router. Kontrollér, om din router er 
sluttet til internettet, og prøv igen.

For nærmere oplysninger om hvilke lande, der understøtter brugen af Amazon Alexa, se 
deres officielle websted.
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2� Brug Google Assistent
Med Google Assistant kan du aktivere dine EZVIZ-enheder og se livevisning ved 
hjælp af Google Assistants stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:
1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. Gå ind i appen EZVIZ, slå "Image Encryption" (Billedkryptering) fra, og slå 

"Audio" (Lyd) til på siden Device Settings (Enhedsindstillinger).
3. Et tv med tilsluttet Chromecast.
4. Appen Google Assistent på telefonen.

Følg vejledningen herunder for at komme i gang:
1. Sæt din EZVIZ-enhed op, og kontrollér, at den fungerer korrekt med appen.
2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play StoreTM, og log ind 

på din Google-konto.
3. På skærmen Myhome (Mit hjem) skal du trykke på "+" i øverste venstre 

hjørne og vælge "Set up device" (Konfigurér enhed) på menulisten for at åbne 
skærmen Konfiguration.

4. Tryk på "Works with Google" (Fungerer med Google), og søg efter "EZVIZ, hvor 
du finder "EZVIZ" skills.

5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på Sign in  
(Log ind).

6. Tryk på knappen Authorize (autorisér) for at give Google adgang til din  
EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.

7. Tryk på "Return to app" (Vend tilbage til appen).
8. Følg vejledningen herover for at færdiggøre autoriseringen. Når 

synkroniseringen er gennemført, vil EZVIZ service findes på listen over dine 
tjenester. For at se en liste over kompatible enheder under din EZVIZ-konto skal 
du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.

9. Prøv nu nogle kommandoer. Brug navnet på det kamera, du oprettede, da du 
satte systemet op.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Hvis du føjer 
enheder til et rum, tillader det brugere at styre en gruppe enheder samtidig med 
én kommando.
Find yderligere oplysninger i linket herunder:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.
Platform%3DAndroid&hl=en

Find yderligere oplysninger om enheden på www.ezviz.eu.
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