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 ™,  ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of 
EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the 
properties of their respective owners.
Legal Disclaimer
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT 
DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED 
“AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, 
SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND  
NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, 
OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG 
OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, 
OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF 
THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL 
EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE 
PRICE OF THE PRODUCT. 
EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR 
PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE 
TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN 
AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) 
FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, 
AND AMONG OTHERS.
REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS,  THE USE OF 
PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE 
ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR 
OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS 
INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL 
PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND 
DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT 
LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO 
ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL 
NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE 
PURPOSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE 
LAW, THE LATTER PREVAILS.
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Elementy urządzenia
1. Zawartość pakietu z produktem

Kamera Zasilacz

Przewód zasilający Szablon otworów Płyta montażowa

Zestaw śrub i wkrętów Informacje dotyczące 
przepisów

Skrócony podręcznik 
użytkownika

Wygląd zasilacza zależy od tego, który został kupiony.

2. Podstawowe informacje

Głośnik

Złącze Ethernet

Złącze zasilania

Wskaźnik

Mikrofon

Obiektyw

Gniazdo karty 
microSD
Przycisk resetowania

Nazwa Opis
Wskaźnik • Włączony (czerwony): kamera jest uruchamiana.

• Miga powoli (czerwony): połączenie z siecią Wi-Fi nie powiodło się.
• Miga szybko (czerwony): błąd urządzenia (np. błąd karty microSD).
• Miga powoli (niebieski): kamera działa prawidłowo.
• Miga szybko (niebieski): kamera jest gotowa do ustanowienia 

połączenia Wi-Fi.

Karta microSD 
(sprzedawana 
oddzielnie)

Przed użyciem karty należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ.

Przycisk 
resetowania

Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby ponownie 
uruchomić urządzenie i ustawić wartości domyślne wszystkich 
parametrów.
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Konfiguracja

1. Włączanie zasilania
Podłącz przewód zasilający do kamery, a następnie podłącz zasilacz do gniazda 
sieci elektrycznej (zob rys.).

  

2. Ustanawianie połączenia z Internetem
1. Pobieranie aplikacji EZVIZ

 - Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi. 
 - Pobierz i zainstaluj aplikację EZVIZ, wyszukując „EZVIZ” w App Store lub Google 
PlayTM.

 - Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.

Aplikacja EZVIZ

Jeśli korzystałeś już z aplikacji, upewnij się, że używasz najnowszą wersję. Aby dowiedzieć 
się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w aplikacji App Store.

2. Dodaj kamerę do aplikacji EZVIZ
 - Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ.
 - Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść 
do ekranu skanowania kodów QR.

 - Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika 
użytkownika lub na korpusie kamery.

 - Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze aplikacji EZVIZ, 
aby zakończyć konfigurację Wi-Fi.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia sieci Wi-Fi kamery, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
resetowania przez 5 sekund, a następnie powtórz powyższe czynności.
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Instalacja
1. Użyj karty MicroSD (opcjonalnie)

1. Włóż kartę MicroSD
 - Obróć czaszę do góry, aby odsłonić gniazdo karty. 
 - Umieść kartę microSD (sprzedawaną oddzielnie) w gnieździe karty, jak pokazano 
na poniższym rysunku.

2. Wprowadź kartę MicroSD w aplikacji EZVIZ
 - W aplikacji EZVIZ, dotknij Storage Status (Stan pamięci) w interfejsie Device 
Settings (Ustawienia urządzenia).

 - Dotknij przycisk Initialize (Wprowadzenie), aby wprowadzić kartę.

 - Po wprowadzeniu karty, status zmienia się na Normal(Normalny).

2. Montaż podstawy
Kamerę można umieścić poziomo lub przymocować do sufitu. Poniżej przedstawiono 
montaż sufitowy.

• Należy upewnić się, że powierzchnia montażowa jest przystosowana do obciążenia 
trzykrotnie większego niż ciężar kamery.

• Nie wolno umieszczać kamery w miejscu, w którym intensywne światło będzie skierowane 
bezpośrednio na obiektyw kamery.

 - Umieść szablon otworów w miejscu, w którym kamera zostanie zamocowana. 
 - (Tylko ściany/sufity cementowe) Wywierć otwory zgodnie z szablonem i umieść 
w nich trzy kołki rozporowe na wkręty.

 - Do zamocowania podstawy kamery należy użyć trzech metalowych wkrętów.

Szablon otworów

Wkręt metalowy

Kołek rozporowy
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3. Instalowanie kamery
Umieść kamerę na podstawie i obróć ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.

Wyświetl urządzenie
1. Podgląd na żywo

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ, wyświetlona zostanie strona urządzenia, jak 
pokazano poniżej.
Możesz oglądać i słuchać transmisji na żywo, robić migawki lub nagrania oraz 
wybierać rozdzielczość wideo w razie potrzeby.

Ikona Opis

Udostępnij. Udostępnij urządzenie komukolwiek chcesz.

Ustawienia. Wyświetl lub zmień ustawienia urządzenia.

Historia wideo. Wyświetl nagrania.

Migawka. Zrób migawkę.

Nagrywanie. Ręczne rozpoczynanie/kończenie nagrywania.

Przesuwanie/Obracanie. Obsługuje obrót w poziomie i w pionie.

Mów. Rozpocznij używanie funkcji mów i słuchaj.

Definicja. Wybierz rozdzielczość wideo spośród Ultra HD, Hi-Def lub 
Standard.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnym interfejsie.
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2. Przesuwanie/Obracanie
Możesz przesuwać i powiększać obraz, aby skupić się na szczegółach obrazu o 
wysokiej rozdzielczości na żywo. Przybliż i przeciągnij dowolny obraz, dokładnie 
tak, jak ze zdjęciami na smartfonie, lub użyj przycisku sterowania poniżej.
 - Dotknij przycisk Pan/Tilt (Przesuwanie/Obracanie) na stronie urządzenia.
 - Aby powiększyć i pomniejszyć wideo, użyj gestu przybliżania. Aby poruszać się 
po powiększonej ramce, dotknij i przeciągnij.

3. Mów
Ta funkcja umożliwia odbieranie i przesyłanie dźwięku przez kamerę.
Dotknij przycisk Speak (Mów) na stronie urządzenia. Gdy przycisk zmieni kolor na 
niebieski, urządzenie jest gotowe do rozmowy i słuchania.
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4. Detekcja ruchu
Przejdź do Settings - Alarm Notification (Ustawienia - Powiadomienie o 
alarmie) i włącz je. Następnie EZVIZ będzie wysyłać powiadomienia po wykryciu 
wyzwalacza.
Aby umożliwić kamerze różne reakcje w różnych sytuacjach, można dostosować 
powiadomienia alarmowe, zmieniając ustawienia harmonogramu powiadomień, 
obszaru detekcji ruchu i czułości.

Często zadawane pytania

P: Jakie połączenia sieciowego obsługuje kamera?

O: Kamera obsługuje połączenie bezprzewodowe i przewodowe, które można 
wybrać w zależności od sytuacji sieciowej.

P: Jeśli kamera jest w trybie offline, czy nagrywanie wideo będzie kontynuowane?

O: Jeśli kamera jest włączona, ale odłączona od Internetu, to nagrywanie wideo 
na karcie microSD będzie kontynuowane, ale nagrywanie w chmurze zostanie 
zatrzymane. Jeśli kamera zostanie wyłączona, oba nagrania wideo zostaną 
zatrzymane.

P: Dlaczego włącza się alarm, gdy nikogo nie ma na obrazie?

O: Spróbuj ustawić niższą czułość alarmu. Należy pamiętać, że źródłem 
włączania się alarmu są również pojazdy i zwierzęta.
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Łączenie z aplikacją EZVIZ

1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa
Te instrukcje pozwolą Ci sterować urządzeniami EZVIZ za pomocą asystenta 
Amazon Alexa. W  razie napotkania jakichkolwiek problemów w  trakcie tej 
procedury zapoznaj się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów.

Przed wykonaniem procedury upewnij się, czy:
1. urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ;
2. W aplikacji EZVIZ wyłącz opcję „Image Encryption” (Kodowanie obrazu) w 

zakładce Device Settings (Ustawienia urządzenia).
3. Masz urządzenie z obsługą asystenta Alexa (tzn. Echo Spot, Echo-Show,  

All-new Echo-Show, Fire TV (wszystkie wersje), Fire TV stick (tylko druga 
wersja), or Fire TV Edition smart TVs).

4. Aplikacja Amazon Alexa jest już zainstalowana na urządzeniu inteligentnym 
i konto zostało utworzone.

Aby sterować urządzeniami EZVIZ za pomocą asystenta Amazon Alexa
1. Otwórz aplikację Alexa i z menu wybierz pozycję „Skills and Games” 

(Umiejętności i gry).
2. Na ekranie Umiejętności i gry wyszukaj aplikację „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone 

umiejętności „EZVIZ”.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij ENABLE TO USE 

(Włącz, aby używać).
4. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie dotknij pozycji Sign 

in (Zaloguj się).
5. Dotknij przycisku Authorize (Autoryzuj), aby zezwolić asystentowi Alexa na 

dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami 
EZVIZ. 

6. Zostanie wyświetlony komunikat „EZVIZ has been successfully linked” 
(Pomyślnie połączono EZVIZ). Dotknij pozycji DISCOVER DEVICES (Wykryj 
urządzenia), aby umożliwić asystentowi Alexa znalezienie wszystkich 
urządzeń EZVIZ.

7. Przejdź do menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję „Devices” (Urządzenia). Na 
liście urządzeń będą wyświetlane wszystkie urządzenia EZVIZ.

Polecenia głosowe
Odkryj nowe inteligentne urządzenie za pomocą menu „Smart Home” w aplikacji 
asystenta Alexa lub funkcję sterowania głosowego asystenta Alexa.
Po znalezieniu urządzenia można sterować nim za pomocą poleceń głosowych. 
Wypowiadaj proste polecenia do asystenta Alexa.

Na przykład nazwę Twojego urządzenia: „show xxxx camera,” (pokaż kamerę xxxx) 
można zmienić w aplikacji EZVIZ. Po każdorazowej zmianie nazwy urządzenia, trzeba 
ponownie wykryć urządzenie, aby zaktualizować nazwę.

Rozwiązywanie problemów
Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?
Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie inteligentne i jeszcze raz wykryj 
urządzenie w aplikacji Alexa.

Dlaczego w aplikacji Alexa urządzenie ma stan „Offline”?
Twoje połączenie bezprzewodowe mogło zostać przerwane. Ponownie uruchom 
urządzenie inteligentne i jeszcze raz wykryj urządzenie w aplikacji Alexa.
Router może nie mieć połączenia z Internetem. Sprawdź, czy router jest połączony 
z Internetem, i spróbuj ponownie.

Szczegółowe informacje na temat krajów, które obsługują korzystanie z usługi asystenta 
Amazon Alexa, można znaleźć na jej oficjalnej stronie internetowej.
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2. Korzystanie z asystenta Google Assistant
Dzięki asystentowi Google Assistant możesz aktywować urządzenie EZVIZ i 
oglądać na żywo, wypowiadając polecenia głosowe asystentowi Google Assistant.

Wymagane są następujące urządzenia i aplikacje.
1. Działająca aplikacja EZVIZ.
2. W aplikacji EZVIZ wyłącz opcję „Image Encryption” (Kodowanie obrazu) i włącz 

opcję „Audio” (Dźwięk) w zakładce Device Settings (Ustawienia urządzenia).
3. Telewizor z podłączonym sprawnym urządzeniem Chromecast.
4. Aplikacja Google Assistant na telefonie.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki:
1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że działa ono prawidłowo w aplikacji.
2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub z Google Play StoreTM i zaloguj 

się na swoje konto Google.
3. Na ekranie Myhome w lewym górnym rogu dotknij pozycji „+”, a następnie 

z menu wybierz pozycję „Set up device” (Skonfiguruj urządzenie), aby przejść 
do interfejsu konfiguracji.

4. Dotknij pozycji „Works with Google” (Obsługiwane przez Google) i wyszukaj 
„EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności „EZVIZ”.

5. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie dotknij pozycji Sign 
in (Zaloguj się).

6. Dotknij przycisku Authorize (Autoryzuj), aby zezwolić asystentowi Google na 
dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami 
EZVIZ.

7. Dotknij pozycji „Return to app” (Powróć do aplikacji).
8. Wykonaj powyższe kroki, aby zakończyć autoryzację. Po zakończeniu 

synchronizacji, usługa EZVIZ zostanie wyświetlona na liście usług. Aby 
wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, dotknij ikony usługi EZVIZ.

9. Teraz wypróbuj kilka poleceń. Użyj nazwy kamery utworzonej podczas 
konfiguracji systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami pojedynczo lub grupowo. Dodanie 
urządzenia do pomieszczenia pozwala użytkownikom jednocześnie sterować 
grupą urządzeń w tym samym czasie za pomocą jednego polecenia.
Więcej informacji można znaleźć na poniższej stronie:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.
Platform%3DAndroid&hl=en

Dodatkowe informacje na temat urządzenia można znaleźć na stronie www.ezviz.eu.


