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Pārskats
1� Iepakojuma saturs

Kamera

Urbšanas šablons Ūdensnecaurlaidīgs 
komplekts

Skrūvju komplekts

Strāvas adapteris Normatīvā informācija Īsā lietošanas pamācība

Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

2� Pamatinformācija

Strāvas 
pieslēgvieta

Ethernet 
pieslēgvieta

MIC

Lēca

LED indikators

Lēca

IS gaisma

IS gaisma
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Micro SD kartes slots
(aiz vāciņa)

Skaļrunis

Poga „ATIESTATĪT”

EZVIZ lietotnes lejupielāde

Pieslēgšana internetam

1� A variants: vadu savienojums

Kontaktligzda

Strāvas adapteris
DC 12 V 1 A

Maršrutētājs
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2� B variants: bezvadu savienojums

Kontaktligzda

Strāvas adapteris
DC 12 V 1 A

Uzstādīšana

1� Micro SD kartes uzstādīšana (izvēles)

Micro SD kartes slots
(noņemiet vāciņu)

2� Uzstādīšanas vieta

3� Uzstādīšanas process 
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Urbšanas šablons

Dībelis

Skrūve

1. att. Griestu stiprinājums

Urbšanas šablons

Skrūve

Dībelis

2. att. Sienas stiprinājums

4� Ūdensnecaurlaidīgā komplekta uzstādīšana (izvēles)
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Darbības EZVIZ lietotnē

Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī 
instalētās programmas saskarne.

1� Tiešraide
Atveriet lietotni EZVIZ, pieskarieties pogai „Tiešraide” — varat skatīties un 
klausīties tiešraidi, uzņemt momentuzņēmumus, ierakstīt videoklipus un, pēc 
vajadzības, izvēlēties video izšķirtspēju.

Ikona Apraksts

Koplietot. Koplietojiet jūsu ierīci.

Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.

Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.

Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.

Izšķirtspēja. Izvēlieties video izšķirtspēju no Hi-Def vai Basic.

Bīdīt / liekt / tālummainīt. Pagrieziet kameru, lai iegūtu plašāku redzes 
lauku.

Runāt. Lai klausītos vai runātu ar cilvēkiem, kas atrodas kameras 
priekšā, pieskarieties ikonai un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Attēls attēlā. Varat izvēlēties tiešraidē redzēt attēlus, kas uzņemti 
vienlaikus ar diviem objektīviem.

Daudzekrānu tiešraide. Pieskarieties, lai atlasītu logu izkārtojumu.

Pieskarieties, lai tālummainītu.

Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.
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2� Iestatījumi

Parametri Apraksts

Audio Ja atspējots, tad gan tiešraides, gan ierakstītajiem video nebūs 
skaņas.

Skaņas režīms • Iekšējie sakari: turiet nospiestu, lai nosūtītu balss ziņas.
• Balss zvans: pieskarieties, lai sāktu balss zvanu.

Statusa gaisma Ja iespējota, LED indikators uz kameras būs ieslēgts; citādi 
LED indikators būs izslēgts.

Trauksmes 
paziņojums

Ja atspējots, pēc mērķu noteikšanas paziņojumi netiks sūtīti 
uz jūsu lietotni.

Laika josla Šeit varat izvēlēties nepieciešamo laika joslu.

Datuma formāts Šeit varat izvēlēties nepieciešamo datuma formātu.

Wi-Fi Vispirms pārliecinieties, ka ierīce ir bezsaistē un pēc tam 
savienojiet to ar jaunu tīklu.

Mākoņkrātuve Varat abonēt un pārvaldīt mākoņkrātuvi.

Krātuves statuss
Šeit varat redzēt Micro SD kartes ietilpību, izmantoto un 
brīvo vietu, kā arī varat iespējot vai atspējot mākoņkrātuves 
pakalpojumus.

Ierīces versija Šeit varat redzēt ierīces versiju.

Attēla šifrēšana Ja iespējots, kameras uzņemtie attēli pieejami tikai pēc paroles 
ievadīšanas.

Mainīt šifrēšanas 
paroli Šeit varat mainīt šifrēšanas paroli.

Paziņojums par 
izslēgšanos 

Ja iespējots, uz lietotni tiks nosūtīts paziņojums, kad kamera 
būs bezsaistē.

Lietotāja 
rokasgrāmata Šeit varat izlasīt kameras lietotāja rokasgrāmatu.

Apraksts Šeit varat atzīmēt, kur ir instalēta ierīce, un iegūt produkta 
kategoriju, ierīces modeli, sērijas numuru un ierīces QR kodu.

Atiestatīšana Pieskarieties, lai atiestatītu kameru.

Dzēst ierīci
Pieskarieties, lai dzēstu kameru no EZVIZ Cloud. Pēc kameras 
dzēšanas mākonī saglabātie videoklipi netiks dzēsti. Kad atkal 
pievienosiet kameru, videoklipus joprojām varēs apskatīt.
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