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Översikt

1� Innehåll i förpackningen

Kamera (x 1)

Sats för vattentätning (x 1) Strömadapter (x 1) Skruvsats (x 1)

Borrmall (x 1) Föreskrifter (x 2) Snabbstartsguide (x 1)

Nätadapterns utseende kommer att bero på den enhet du har köpt.

2� Grundläggande information

Fack för 
MicroSD-kort
Återställningsknapp 

Justerskruv

Strömanslutning

Antenn

Ethernet-port

Mikrofon
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Strålkastare

Lysdiodsindikering
Strålkastare

Objektiv

IR-lampa

Namn Beskrivning
Återställningsknapp Aktivera kameran och håll in knappen i fyra sekunder tills 

lysdiodsindikatorn lyser rött så återställs alla parametrar till 
standardinställningarna.

Lysdiodsindikering Lyser rött: Kameran startar.
Blinkar långsamt rött: Nätverksundantag.
Blinkar snabbt rött: Undantagsfel i kameran  
(t.ex. fel på microSD-kort).
Lyser blått: App ansluten till kameran.
Blinkar långsamt blått: Kameran fungerar korrekt.
Blinkar snabbt blått: Kameran är redo för Wi-Fi-anslutning.

Hämta EZVIZ-appen 

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi (rekommenderas). 
2. Ladda ned och installera EZVIZ-appen genom att söka efter EZVIZ i App Store 

eller Google Play™.
3. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.

Appen EZVIZ

Om du redan har använt appen bör du kontrollera att det är den senaste versionen. 
Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

Ansluta till internet
•	 Kabelanslutning: Anslut kameran till en router. Se alternativ A.
•	 Trådlös anslutning: Anslut kameran till Wi-Fi. Se alternativ B.

1� Alternativ A: Kabelanslutning
1. Anslut strömadapterkabeln till kamerans strömuttag.
2. Anslut strömadaptern till ett eluttag.

•	 Använd strömadaptern och strömkabeln som levererades i samma förpackning som 
kameran.

•	 När lysdioden börjar blinka snabbt blått indikerar det att kameran är påslagen och är 
redo för nätverkskonfigurering.

3. Anslut kameran till LAN-porten på din router med Ethernet-kabeln (inhandlas 
separat).

När lysdioden börjar blinka långsamt blått indikerar det att kameran är ansluten till internet.
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Strömadapter 
DC 12 V, 1A

Router

Eluttag

4. Lägg till din kamera i EZVIZ.
 - Logga in på ditt konto med appen EZVIZ.
 - Tryck på ”+” i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för 
att skanna QR-koden.

 - Skanna QR-koden på snabbstartsguidens omslag eller på kamerahuset. 

Scan QR Code

 - Följ guiden i EZVIZ-appen för att lägga till kameran i appen.

2� Alternativ B: Trådlös anslutning
1. Anslut strömadapterkabeln till kamerans strömuttag.
2. Anslut strömadaptern till ett eluttag.

•	 Använd strömadaptern och strömkabeln som levererades i samma förpackning som 
kameran.

•	 När lysdioden börjar blinka snabbt blått indikerar det att kameran är påslagen och är 
redo för nätverkskonfigurering.

Strömadapter 
DC 12 V, 1A

Eluttag
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3. Lägg till kameran i EZVIZ.
 - Logga in på ditt konto med appen EZVIZ.
 - Tryck på ”+” i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för 
att skanna QR-koden.

 - Skanna QR-koden på snabbstartsguidens omslag eller på kamerahuset.

Scan QR Code

 - Följ guiden i EZVIZ-appen för att lägga till kameran i EZVIZ.
•	 Välj att ansluta kameran till det Wi-Fi-nätverk som din mobiltelefon har anslutit till.
•	 Wi-Fi-ansluten	måste	upprättas	i	2,4 GHz-bandet.

Håll in återställningsknappen i cirka fyra sekunder så återstartas kameran och alla 
parametrar återställs till standardinställningarna.
Håll in återställningsknappen i cirka fyra sekunder i något av följande fall:
•	 Om kameran inte lyckas ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk.
•	 Om du vill ansluta kameran till ett annat Wi-Fi-nätverk.

Montering

1� Installation av microSD-kort (valfritt)
1. Ta bort kamerans hölje.
2. För in microSD-kortet (säljs separat) i facket.
3. Sätt tillbaka höljet.

Micro SD

När du har satt i microSD-kortet bör du initiera kortet i EZVIZ-appen innan du använder det.

4. I EZVIZ-appen trycker du på Storage Status (lagringsstatus) i gränssnittet 
Device Settings (enhetsinställningar) för att kontrollera SD-kortets status.

5. Om minneskortets status visas som Uninitialized (inte initialiserad), trycker du 
för att initialisera det.

Statusen ändras till Normal och nu kan videofiler lagras.
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2� Installationsplats

•	 Välj en plats som har tydlig och fri sikt samt god trådlös signal. 
•	 Kontrollera att väggen är stark nog att tåla tre gånger kamerans vikt.
•	 Kameran får inte installeras med objektivet riktat direkt mot solljuset.

3� Installationsförfarande
1. Ta	bort	skyddsfilmen	från	objektivet.
2. Fäst borrmallen på en ren och plan yta.
3. (Endast för betongväggar) borra skruvhål enligt mallen och sätt i pluggar.
4. Använd skruvar för att fästa kameran på installationsytan.

Skruv Borrmall

PluggJusterskruv
5. Lossa justerskruven.
6. Rotera den övre delen av kameran för att erhålla en lämplig detekteringsvinkel.
7. Dra åt justerskruven igen. 

Justerskruv

0~90°

0~360°
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Funktioner i appen EZVIZ

Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till 
appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

1� Realtidsvisning
Startar appen EZVIZ och tryck på Live View (realtidsvisning), du kan titta och 
lyssna på realtidsvisning, ta stillbilder, spela in videor och välja videoupplösning 
efter behov.

Symbol Beskrivning

Dela. Dela din enhet.

Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.

Snapshot (stillbild). Ta en stillbild.

Record (spela in). Starta/stoppa inspelning manuellt.

Alarm (Larm). Blixtljus för att skrämma inkräktare. 
Definition (upplösning). Välj videoupplösning mellan Ultra HD, 
HD och Standard.

f lera skärmar i  realt id.  Tryck för att  väl ja fönster för 
realtidsvisning.
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2� Inställningar

Parametrar Beskrivning

Audio (ljud) Vid inaktivering kommer det inte att finnas något ljud 
vid visning av videor i realtid eller inspelade videor.

Status Light 
(statuslampa)

Vid aktivering tänds kamerans lysdiodsindikering. I 
annat fall är lysdiodsindikeringen inte tänd.

Alarm Notification 
(larmnotifiering)

Vid inaktivering skickas inga meddelanden till appen när 
mål har detekterats.

Night Vision 
Mode (Läge för 
mörkerseende)

•	 Color Night Vision: (mörkerseende i färg:) Hjälper 
kameran att ta färgbilder i mörka omgivningar.

•	 Black/White Night Vision: (mörkerseende i svartvitt:) 
IR-belysningen hjälper kameran att ta svartvita bilder i 
mörka omgivningar.

•	 Smart Night Vision: (smart mörkerseende:) Svartvitt 
mörkerseende som standard. Så snart en rörelse 
detekteras, växlas bildläget till läget mörkerseende i 
färg.

Time Zone (tidszon) Här kan du välja din tidszon.

Date Format 
(datumformat) Här kan du välja önskat datumformat.

Wi-Fi Ställ först enheten i offline-läge. Nu kan du ansluta 
enheten till ett nytt nätverk.

Cloud Storage 
(molnlagring) Du kan prenumerera på och hantera molnlagringen.

Storage Status 
(lagringsstatus)

Här ser du microSD-kortets kapacitet, använd utrymme 
och ledigt utrymme.

Device Version 
(enhetsversion) Här kan du se enhetens version.

Image Encryption 
(bildkryptering) 

Vid aktivering, blir bilder tagna med kameran endast 
tillgängliga efter att du har angett ett lösenord.

Change Encryption 
Password (ändra 
krypteringslösenord)

Här kan du ändra krypteringslösenordet.

Flip Image (vänd bild) Tryck för att vända på videon.

Sleep Mode (Viloläge) Vid aktivering, kommer enheten att sluta övervaka och 
spela in.

Offline Notification 
(offline-meddelande) 

Vid aktivering, skickas meddelanden till appen när 
kameran är offline.

User Guide 
(användarhandbok) Här kan du läsa kamerans användarhandbok.

About (om)
Här kan du markera var enheten är installerad och 
hämta produktkategori, enhetsmodell, serienummer och 
enhetens QR-kod.

Restart (starta om) Tryck för att starta om kameran.

Delete Device (radera 
enhet) Tryck för att radera kameran från EZVIZ Cloud.
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Ansluta med EZVIZ

1� Använda Amazon Alexa
Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Se 
Felsökning, om du får problem under processen .

Se till att följande är klart, innan du börjar:
1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. Aktivera ”Image Encryption” (bildkryptering) på sidan för Device Settings 

(Enhetsinställningar).
3. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-

Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) 
eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).

4. Att Amazon Alexa är installerat på din smarta enhet och att du har skapat ett 
konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:
1. Öppna Alexa och välj ”Skills and Games” (kunskaper och spel) i menyn.
2. Sök	efter	”EZVIZ”	på	skärmen	kunskaper	och	spel,	så	finner	du	”EZVIZ”	-kunskaper.
3. Välj din EZVIZ-enhets kunskaper och tryck på ENABLE TO USE (AKTIVERA FÖR 

DRIFT).
4. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på Sign in (Logga 

in).
5. Tryck på Authorize (auktorisera) för att auktorisera att Alexa får komma åt ditt 

EZVIZ-konto, så att Alexa kan styra dina EZVIZ-enheter. 
6. Du kommer att se meddelandet ”EZVIZ has been successfully linked” (EZVIZ 

har länkats), tryck då på DISCOVER DEVICES (UPPTÄCK ENHETER) för att låta 
Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.

7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj ”Devices” (enheter), så ser du du alla dina 
EZVIZ-enheter.

Röststyrning
Upptäck en ny smart enhet via menyn ”Smart Home” (smart hem) i Alexa eller med 
funktionen för röststyrning av Alexa.
När enheten har hittats kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon 
till Alexa.

Exempelvis din enhets namn: ”show xxxx camera,” (visa kamera xxxx), kan ändras i 
appen EZVIZ. Varje gång du ändrar namn på enheten, måste du upptäcka enheten igen 
för att uppdatera namnet.

Felsökning
Vad gör jag om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?
Kontrollera	om	det	finns	några	problem	med	internetanslutningen.
Försök att starta om den smarta enheten och upptäcka enheten med Alexa igen.

Varför	visas	enhetens	status	som	”Offline”	i	Alexa?
Din trådlösa anslutning kan ha kopplats från. Starta om den smarta enheten och 
upptäck den med Alexa igen.
Din router kanske inte har någon internetanslutning. Kontrollera om din router är 
ansluten till internet och försök igen.

Se den officiella webbplatsen för Alexa, för information om vilka länder som har stöd för 
användning av Amazon Alexa.
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2� Använda Google-assistenten
Med Google-assistenten, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid 
genom att tala med Google-assistenten.

Följande enheter och appar krävs:
1. En fungerande EZVIZ-app.
2. Aktivera ”Image Encryption” (bildkryptering) och ”Audio” (ljud) på sidan för 

Device Settings (Enhetsinställningar) i appen EZVIZ.
3. En TV med en fungerande Chromecast-anslutning.
4. Appen Google-assistenten i din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:
1. Konfigurera	EZVIZ-enheten	och	se	till	att	den	fungerar	korrekt	i	appen.
2. Hämta appen Google Home från App Store eller Google PlayTM och logga in på 

ditt Google-konto.
3. På skärmen ”MyHome” (min startsida) trycker du på ”+” i det övre vänstra 

hörnet	och	väljer	”Set	up	device”	(konfigurera	enhet)	på	menyn	för	att	öppna	
konfigurationsgränssnittet.

4. Tryck på Works with Google (Fungerar med Google) och sök efter ”EZVIZ”, så 
visas "EZVIZ”-kunskaper.

5. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på Sign in (Logga 
in).

6. Tryck på knappen Authorize (auktorisera) för att auktorisera att Google får 
åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Google kan styra dina EZVIZ-enheter.

7. Tryck på Return to app (gå tillbaka till app).
8. Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen 

är	slutförd,	kommer	tjänsten	EZVIZ	att	finnas	i	listan	över	dina	tjänster.	Tryck	på	
symbolen för EZVIZ, om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt 
EZVIZ-konto.

9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på den kamera som du skapade 
när	du	konfigurerade	systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom 
att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt 
med ett kommando.
Mer	information	finns	via	länken:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.
Platform%3DAndroid&hl=en
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Vanliga frågor och svar

F: Kommer videoinspelningen att fortsätta om kameran är offline på appen?
S: Om kameran är på men inte ansluten till internet kommer den lokala 

videoinspelningen att fortsätta men molninspelningen att stoppas. Om 
kameran stängs av, stoppas båda inspelningarna.

F: Varför löser larmet ut när det inte är någon i bilden?
S: Konfigurera ett lägre värde av detekteringskänslighet. Observera att även 

fordon och djur kan utlösa larmet.
F: Hur används microSD-kortet för lokal lagring?
S: 1. Kontrollera att ett microSD-kort sitter i och att du har lagt till kameran 

i ditt EZVIZ-konto. Öppna EZVIZ-appen och gå till Device Details 
(enhetsinformation). Om knappen Initialize Storage Card (initiera 
lagringskort) visas måste du initiera microSD-kortet först.

2. Inspelning på microSD-kortet vid rörelsedetektering är aktiverat som 
standard.

F: Mobiltelefonen kan inte ta emot larmmeddelanden när kameran är online�
S: 1. Kontrollera att EZVIZ-appen körs på din mobiltelefon och att Motion 

Detection Notification (meddelande vid rörelsedetektering) är aktiverat.

2. För Android-system måste du se till att appen körs i bakgrunden. För 
iOS aktiverar du push-funktionen för meddelanden under Settings > 
Notification (inställningar > meddelanden).

3. Om du fortfarande inte får några larmmeddelanden, håll in 
Återställningsknappen i fyra sekunder för att återställa kamerans inställningar.

F: Realtidsvisning eller uppspelning misslyckades�
S: Kontrollera att nätverket har en bra anslutning. Bra bandbredd krävs för att visa 

realtidsvideo. Du kan uppdatera videon, eller ändra nätverk och försöka igen.

Se www.ezviz.com/eu, för ytterligare information om enheten.
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Szempontok a videókamerák használatához�
Köszönjük, hogy az EZVIZ termékeit választotta.

A technológia érinti életünk minden területét. Csúcstechnológiát gyártó vállalatként 
egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy milyen szerepe van a technológiának 
az	üzleti	folyamatok	és	az	életminőség	javításában,	ugyanakkor	tisztában	vagyunk	
a	nem	megfelelő	használatának	lehetséges	ártalmaival	is.	A	videókamerák	például	
valós,	teljes	és	tiszta	képek	rögzítésére	képesek.	Ez	a	múlt	vonatkozásában	és	a	
valós	tények	megőrzésében	nagy	értéket	képvisel.	A	videóadatok	nem	megfelelő	
terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása azonban harmadik felek törvényes 
jogainak és érdekeinek megsértését is eredményezheti. A „Technológia a jóért” 
filozófiájával az EZVIZ azt kéri, hogy a jobb közösség közös megteremtése 
érdekében a videotechnológia és a videókamerák végfelhasználói tartsák be az 
összes vonatkozó törvényt és rendeletet, valamint az etikai normákat is.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szempontokat:

1.	Mindenkinek	vannak	észszerű	elvárásai	az	adatvédelemmel	kapcsolatban,	és	
a	videókamerák	telepítése	nem	kerülhet	ellentétbe	ezekkel.	Ezért	a	videókamerák	
közterületen	 történő	 telepítésekor	észszerű	és	 látható	módon	kell	kihelyezni	a	
figyelmeztetéseket, valamint jelezni kell a területet, amelyre kiterjed a megfigyelés. 
A	videókamerák	nem	nyilvános	területeken	történő	telepítésekor	fel	kell	mérni	a	
harmadik felek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videókamerák 
csak	az	érdekelt	 felek	beleegyezését	követően	telepíthetők,	és	nehezen	 látható	
videókamerák	nem	felszerelhetők.

2.	A	videókamerák	célja,	hogy	meghatározott	 időben	és	 térben,	meghatározott	
körülmények	között	 rögzítsenek	valós	 tevékenységeket.	Ezért	először	minden	
felhasználónak	észszerűen	meg	kell	határoznia	a	saját	 jogait	adott	helyzetben,	
biztosítandó,	 hogy	 harmadik	 fél	 felvételeken	 való	 szerepléséhez	 fűződő,	
magánélethez kapcsolódó vagy egyéb törvényes jogai ne sérüljenek.

3.	A	videókamerák	használata	során	valós	jelenetekből	származó	videóképadatok	
keletkeznek,	beleértve	nagy	mennyiségű	biológiai	adatot	(például	arcképek)	 is,	és	
ezek az adatok tovább használhatók vagy újrafeldolgozhatók. A videókamerák 
önmagukban nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól olyan szempontból, 
hogy	az	adatok	kizárólag	a	videókamerák	által	 rögzített	képek	alapján	hogyan	
használhatók	 fel.	 Az	 adatfelhasználás	 eredménye	 az	 adatkezelők	 általi	
felhasználás	módjától	és	céljától	 függ.	Ezért	az	adatkezelőknek	nem	csupán	az	
összes	alkalmazandó	törvényt	és	rendeletet,	 illetve	egyéb	normatív	követelményt	
kell betartaniuk, hanem tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi normákat, 
a	közerkölcsöt,	a	helyes	morált,	 a	bevett	gyakorlatot	és	egyéb	nem	kötelező	
előírásokat	 is,	valamint	tekintettel	kell	 lenniük	az	érintettek	adatainak	védelemére,	
a képeken való megjelnésre vonatkozó jogokra, valamint az egyéb jogokra és 
érdekekre is.

4. A videókamerák által folyamatosan generált videóadatok feldolgozása során 
minden	esetben	figyelembe	kell	venni	a	különböző	érdekelt	 felek	 jogait,	értékeit	
és	egyéb	igényeit.	Ebből	a	szempontból	rendkívül	fontos	a	termékbiztonság	és	az	
adatbiztonság.	Ezért	minden	végfelhasználónak	és	adatkezelőnek	meg	kell	tennie	
minden	észszerű	és	szükséges	intézkedést	az	adatbiztonság	érdekében,	valamint	
az	adatok	kiszivárgásának,	nem	megfelelő	nyilvánosságra	hozatalának	és	nem	
megfelelő	 felhasználásának	elkerülésére,	 ideértve	 többek	között	a	hozzáférés-
ellenőrzés	beállítását,	a	videókamerák	csatlakozásához	a	megfelelő	hálózati	
környezet	(internet	vagy	 intranet)	kiválasztását,	a	hálózati	biztonság	kialakítását	
és folyamatos optimalizálását.

5. A videókamerák világszerte nagymértékben hozzájárultak a társadalmi biztonság 
javításához,	és	úgy	gondoljuk,	hogy	ezek	a	termékek	a	társadalmi	élet	több	területén	
is	aktív	szerepet	játszanak	majd.	A	videókamerákkal	történő	bármilyen,	az	emberi	
jogokat	 sértő	 vagy	bűncselekményt	eredményező	visszaélés	a	 technológiai	
innováció és a termékfejlesztés eredeti szándékával ellentétben áll. Ezért minden 
felhasználónak	ki	kell	alakítania	a	termék	használatához	kapcsolódó	értékelési	és	
nyomon	követési	eljárást,	biztosítandó	az	egyes	termékek	észszerű	és	jóhiszemű	
használatát.
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