
COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.
Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the 
properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). 
This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, 
changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the 
prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make 
any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the 
Manual.
About this Manual
The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, 
charts, images and all other information hereinafter are for description and 
explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, 
without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest 
version in the  ™ website (http://www.ezvizlife.com).
Revision Record
New release – January, 2019
Trademarks Acknowledgement

 ™,  ™, 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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Prezentare generală

1. Conţinutul pachetului

Cameră Adaptor de alimentare

Cablu de alimentare Şablon de găurire Placă de montare

Kit şurub Informaţii de reglementare Ghid de pornire rapidă

Aspectul adaptorului de alimentare este supus celui real pe care l-aţi cumpărat.

2. Elemente de bază

Difuzor

Port Ethernet

Port de alimentare

Indicator LED

MIC

Obiectiv

Slot pentru card 
Micro SD
Buton resetare

Nume Descriere
Indicator LED • Continuu roşu: Camera porneşte.

• Roşu intermitent lent: Conexiunea Wi-Fi a eşuat.
• Roşu intermitent rapid: Excepţie dispozitiv (de exemplu, 

eroare card MicroSD).
• Albastru intermitent lent: Camera funcţionează corect.
• Albastru care clipeşte rapid: Camera este pregătită pentru 

conexiune Wi-Fi.

Card Micro SD  
(se vinde separat)

Iniţializaţi cardul în aplicaţia EZVIZ înainte de a-l utiliza.

Buton resetare Ţineţi apăsat timp de 5 secunde pentru a reporni şi setaţi toţi 
parametrii la implicit.
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Configurare

1. Pornire
Conectaţi cablul de alimentare la cameră, apoi conectaţi adaptorul la o priză, 
după cum se arată în figura de mai jos.

  

2. Conectează la internet
1. Obţineţi aplicaţia EZVIZ

 - Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi. 
 - Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau 
Google PlayTM.

 - Lansaţi aplicaţia şi înregistraţi un cont de utilizator EZVIZ.

Aplicaţia EZVIZ

Dacă aţi folosit deja aplicaţia, asiguraţi-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla 
dacă este disponibilă o actualizare, accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi EZVIZ.

2. Adăugaţi camera la EZVIZ
 - Autentificaţi-vă în cont utilizând aplicaţia EZVIZ.
 - Pe ecranul de pornire, apăsaţi „+” în colţul din dreapta sus pentru a accesa 
interfaţa Scanare cod QR.

 - Scanaţi codul QR de pe capacul Ghidului de pornire rapidă sau de pe corpul 
camerei.

 - Urmaţi expertul aplicaţiei EZVIZ pentru a finaliza configurarea WiFi.
Dacă doriţi să schimbaţi conexiunea Wi-Fi a camerei, apăsaţi lung butonul de 
resetare timp de 5 s şi repetaţi paşii de mai sus.
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Instalarea

1. Utilizaţi cardul Micro SD (opţional)
1. Introduceţi cardul Micro SD

 - Rotiţi sfera în sus până când vedeţi slotul pentru card. 
 - Introduceţi cardul Micro SD (vândut separat) în slotul pentru card, aşa cum se 
arată în figura de mai jos.

2. Iniţializaţi cardul Micro SD în aplicaţia EZVIZ
 - În aplicaţia EZVIZ, atingeţi Storage Status (Stare stocare) în interfaţa Device 
Settings (Setări dispozitiv).

 - Atingeţi butonul Initialize (Iniţializare) pentru a iniţializa cardul.

 - După ce cardul a fost iniţializat, starea se transformă în Normal.

2. Instalarea bazei

Camera poate fi plasată orizontal sau montată pe tavan. Aici luăm drept exemplu 
montarea pe tavan.

• Asiguraţi-vă că tavanul este suficient de puternic pentru a rezista de trei ori greutatea 
camerei.

• Evitaţi poziţionarea camerei într-o zonă care luminează direct în obiectivul camerei.

 - Aşezaţi şablonul de găurit pe suprafaţa pe care aţi ales-o pentru a monta camera. 
 - (Numai pentru perete/tavan de ciment) Găuriţi găurile cu şurub conform 
şablonului şi introduceţi trei ancore.

 - Folosiţi trei şuruburi metalice pentru a fixa baza camerei.

Şablon de găurire

Şurub metalic

Diblu
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3. Montarea camerei video
Montaţi camera la bază şi rotiţi-o în sensul acelor de ceasornic până când este 
fixată.

Vizualizarea dispozitivului
1. Vizualizare live

Când lansaţi aplicaţia EZVIZ, pagina dispozitivului se afişează după cum se arată 
mai jos.
Puteţi să vizualizaţi şi să ascultaţi un flux live, să faceţi instantanee sau 
înregistrări şi să alegeţi definiţia video după cum este necesar.

Pictogramă Descriere

Partajare. Partajaţi dispozitivul cu oricine doriţi.

Setări. Vizualizaţi sau modificaţi setările dispozitivului.

Istoric video. Vizualizare înregistrări.

Instantaneu. Faceţi un instantaneu.

Înregistrare. Porniţi/opriţi înregistrarea manual.

Panoramă/Înclinare. Acceptă rotirea orizontală şi verticală.

Vorbire. Începeţi să folosiţi vorbirea şi ascultarea.

Definiţie. Selectaţi rezoluţia video de la Ultra HD, Hi-Def sau Standard.

Vă rugăm să consultaţi interfaţa reală pentru informaţii specifice.
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2. Panoramă/Înclinare
Puteţi panorama şi mări pentru a vă concentra asupra detaliilor de înaltă definiţie 
ale videoclipurilor live. Trebuie doar să prindeţi şi să glisaţi orice imagine aşa 
cum faceţi cu fotografiile de pe telefonul smartphone sau să utilizaţi butonul de 
control de mai jos.
 - Atingeţi butonul Pan/Tilt (Panoramă/înclinare) de pe pagina dispozitivului.
 - Pentru a mări şi micşora videoclipul, utilizaţi gestul de prindere. Pentru a vă 
deplasa în jurul cadrului mărit, atingeţi şi trageţi.

3. Vorbire
Această funcţie vă permite să primiţi şi să transmiteţi audio prin cameră.
Atingeţi butonul Speak (Vorbire) de pe pagina dispozitivului. Când butonul devine 
albastru, sunteţi gata să vorbiţi şi să ascultaţi.
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4. Detectare mişcare
Accesaţi Settings - Alarm Notification (Setări - Notificare alarmă)şi activaţi-o. 
Apoi, EZVIZ vă va trimite notificări atunci când este detectat un declanşator.
Pentru a permite camerei să răspundă diferit în situaţii diferite, puteţi personaliza 
notificarea de alarmă modificând setările programului de notificare, zona de 
detectare a mişcării şi sensibilitatea.

Întrebări frecvente

Î: Ce tip de conexiune la reţea acceptă camera?

R: Camera acceptă conexiunea wireless şi conexiunea prin cablu, care pot fi 
selectate în funcţie de situaţia reţelei.

Î: Dacă camera este offline, va continua înregistrarea video?

R: Dacă camera este pornită, dar se deconectează de la Internet, atunci 
înregistrarea video pe cardul micro SD va continua, dar înregistrarea în cloud 
se va opri. Dacă camera este oprită, ambele înregistrări video se vor opri.

Î: De ce se declanşează alarma atunci când nimeni nu este în imagine?

R: Încercaţi să setaţi sensibilitatea alarmei mai mică. Vă rugăm să reţineţi că 
vehiculul şi animalele sunt, de asemenea, sursă de declanşare.
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EZVIZ Connect

1. Utilizaţi Amazon Alexa
Aceste instrucţiuni vă vor permite să controlaţi dispozitivele EZVIZ cu Amazon 
Alexa. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în timpul procesului, vă rugăm să consultaţi 
Remedierea defecţiunilor.

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:
1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicaţia EZVIZ.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi „Image Encryption” (Criptarea imaginilor) din 

pagina Device Settings (Setări dispozitiv).
3. Aveţi un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, 

All-New Echo-Show, Fire TV (toate generaţiile), Fire TV stick (numai a doua 
generaţie) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).

4. Aplicaţia Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent şi aţi 
creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:
1. Deschideţi aplicaţia Alexa şi selectaţi „Skills and Games” (Abilităţi şi jocuri) 

din meniu.
2. Pe ecranul Abilităţi şi jocuri, căutaţi „EZVIZ” şi veţi găsi abilităţi „EZVIZ”.
3. Selectaţi abilităţile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeţi ENABLE TO USE (ACTIVAŢI 

PENTRU A UTILIZA).
4. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi Sign in (Conectare).
5. Atingeţi butonul Authorize (Autorizare) pentru a autoriza Alexa să vă acceseze 

contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ. 
6. Veţi vedea „EZVIZ has been successfully linked” (EZVIZ a fost conectat cu 

succes), apoi apăsaţi DISCOVER DEVICES (DESCOPERĂ DISPOZITIVE) pentru 
a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.

7. Reveniţi la meniul aplicaţiei Alexa şi selectaţi „Devices” (Dispozitive), iar sub 
dispozitive veţi vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală
Descoperiţi un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicaţia 
Alexa sau Funcţia de control vocal Alexa.
Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteţi controla cu vocea. Rostiţi comenzi 
simple pentru Alexa.

Numele dispozitivului, de exemplu: „show xxxx camera,” (arată camera xxxx), poate fi 
modificat în aplicaţia EZVIZ. De fiecare dată când schimbaţi numele dispozitivului, va 
trebui să descoperiţi din nou dispozitivul pentru a actualiza numele.

Remedierea defecţiunilor
Ce fac dacă Alexa nu reuşeşte să descopere dispozitivul meu?
Verificaţi dacă există probleme de conectare la Internet.
Încercaţi să reporniţi dispozitivul inteligent şi să redescoperiţi dispozitivul pe 
Alexa.

De ce starea dispozitivului afişează „Offline” pe Alexa?
Este posibil ca conexiunea wireless să fi fost deconectată. Reporniţi dispozitivul 
inteligent şi re-descoperiţi pe Alexa.
Accesul la internet pe ruterul dvs. ar putea fi indisponibil. Verificaţi dacă routerul 
este conectat la Internet şi încercaţi din nou.

Pentru detalii despre ţările care susţin utilizarea Amazon Alexa, consultaţi site-ul oficial 
al acestuia.
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2. Utilizarea Google Assistant
Cu ajutorul Google Assistant, puteţi activa dispozitivul EZVIZ şi puteţi viziona în 
direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive şi aplicaţii:
1. O aplicaţie EZVIZ funcţională.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi „Image Encryption” (Criptarea imaginilor) şi 

activaţi „Audio” din pagina Device Settings (Setări dispozitiv).
3. Un televizor cu Chromecast funcţional care se conectează la acesta.
4. Aplicaţia Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmaţi paşii de mai jos:
1. Configuraţi dispozitivul EZVIZ şi asiguraţi-vă că acesta funcţionează corect în 

aplicaţie.
2. Descărcaţi aplicaţia Google Home din App Store sau Google Play Store TM şi 

conectaţi-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul Myhome, atingeţi „+” din colţul din stânga sus şi selectaţi „Set up 

device” (Configurare dispozitiv) din lista de meniu pentru a accesa interfaţa 
Configurare.

4. Apăsaţi Works with Google (Funcţionează cu Google), şi căutaţi „EZVIZ”, unde 
veţi găsi abilităţi „EZVIZ”.

5. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi Sign in (Conectare).
6. Atingeţi butonul Authorize (Autorizare)pentru a autoriza Google să vă acceseze 

contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeţi Return to app (Revenire la aplicaţie).
8. Urmaţi paşii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este 

finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea 
o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeţi pictograma de 
serviciu EZVIZ.

9. Acum încercaţi câteva comenzi. Utilizaţi numele camerei pe care aţi creat-o 
atunci când configuraţi sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. 
Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze 
simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.
Consultaţi linkul pentru mai multe informaţii:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.
Platform%3DAndroid&hl=en

Pentru informaţii suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultaţi www.ezviz.eu.


