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Atenţie
• Nu expuneţi camera la un mediu dur, cum ar fi temperaturi ridicate, umiditate, ceaţă de sare sau ploaie, în caz contrar dispozitivul 

poate fi deteriorat.
• Nu apăsaţi pe senzorul sau obiectivul camerei, în caz contrar dispozitivul poate fi deteriorat.
• Nu trageţi cu putere de firul camerei şi protejaţi-vă pentru a nu fi tăiat de fir. Deteriorarea firului din cauza funcţionării 

necorespunzătoare nu este inclusă în garanţie.
• Folosiţi exclusiv adaptorul de alimentare pentru a încărca panoul, în caz contrar, sistemul poate fi deteriorat. 

Conţinutul cutiei

Cameră (x1) Panou (x1) Bază de montare (x1)

Şuruburi (x6) Cablu de alimentare (x1) Informaţii de reglementare (x1) Ghid de pornire rapidă (x1)

Prezentare generală
1. Panou

Buton de pornire

Slot pentru card Micro SD

Buton Acasă 

Port de alimentare

Ecran de afişare

DifuzorButon de demontare

Interfaţă de date
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2. Cameră

Senzor

Sonerie

Senzor

Senzor

Difuzor

Obiectiv

Microfon

Nu blocaţi senzorii.

3. Bază de montare

Gaura pentru cablu de date

Gaură de montare

Obţineţi aplicaţia EZVIZ
- Conectaţi-vă telefonul mobil la Wi-Fi utilizând reţeaua de 2,4 GHz (sugerat). 
- Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând "EZVIZ" în App Store sau Google Play™.
- 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.

Configurare
Urmaţi paşii pentru a vă seta vizorul:
1. Instalaţi vizorul şi porniţi-l.
2. Conectaţi-vă la contul de utilizator al aplicaţiei EZVIZ. 
3. Conectaţi-vă vizorul la internet.
4. Adăugaţi vizorul în contul dumneavoastră EZVIZ.
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Instalare
1. Instalaţi cardul Micro SD (opţional)

- Introduceţi cardul micro SD (vândut separat) în locul pentru cardul de memorie, aşa cum se arată în figura de mai jos.

- În aplicaţia EZVIZ, apăsaţi Storage Status (Stare stocare) din interfaţa Device Settings (Setări dispozitiv) pentru a verifica 
starea cardului SD.

- Dacă starea cardului de memorie se afişează ca Uninitialized (Neiniţializat), apăsaţi pentru a-l iniţializa. Starea se va schimba 
apoi în Normal şi poate stoca videoclipuri.

2. Instalaţi vizorul
Dacă aveţi deja un vizor, instalaţi dispozitivul în acelaşi loc. Dacă nu, vă rugăm să foraţi o gaură cu diametrul de aproximativ  
16,5 mm (nu mai mult de 45 mm) şi aproximativ 145 cm distanţă de sol pentru a avea un efect de vizualizare bun.

 

Măsuraţi grosimea uşii şi selectaţi şuruburile corespunzătoare.
Grosime Şurub

De la 35 până la 60 mm 

De la 60 până la 85 mm 

De la 85 până la 105 mm

Rotiţi şuruburile în spatele camerei. Scoateţi hârtia antiaderentă. Treceţi şuruburile şi firele prin uşă. 
Pentru a vă ajuta, puteţi înfăşura hârtia.

Ajustaţi poziţia camerei şi împingeţi-o 
uşor aproape de uşă. 

Treceţi şuruburile şi firele prin baza 
de montare. 

Ajustaţi poziţia bazei de montare şi 
strângeţi şurubul. 
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Conectaţi panoul cu firul camerei. Puneţi panoul în baza de montare. Ţineţi apăsat butonul de demontare până 
când panoul este bine îndoit. 

Instalare finalizată. 

Porniţi

  Ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a  
porni panoul.

  Apăsaţi butonul Acasă pentru a alege limba şi apăsaţi butonul de 
pornire pentru a confirma.
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Adaugă la aplicaţia EZVIZ

- Conectaţi-vă la aplicaţia EZVIZ.
- Pe ecranul de pornire, apăsaţi "+" în colţul din dreapta sus pentru a 
accesa pagina de scanare a codului QR.

- Scanaţi codul QR.
- Urmaţi asistentul aplicaţiei EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi.

Dacă nu aţi reuşit să obţineţi codul QR sau dacă doriţi să reconfiguraţi Wi-Fi-
ul, ţineţi apăsat butonul Acasă timp de 5 secunde pentru a reseta şi repetaţi 
paşii de mai sus.

Încărcaţi panoul

Priză de 
alimentare

Adaptor de 
alimentare

Conectaţi panoul la priza de curent prin intermediul adaptorului de 
alimentare (5V 2A, vândut separat).

Puteţi, de asemenea, să scoateţi panoul pentru a-l încărca, ţinând 
apăsat butonul de demontare pentru a-l scoate de pe baza de montare. 
Vă rugăm să deconectaţi firul cu atenţie.

Restabiliţi la setările din fabrică
Când dispozitivul funcţionează în mod normal, apăsaţi butonul Acasă timp de 5 secunde şi confirmaţi pentru a restabili setările 
din fabrică ale dispozitivului.
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Vizualizare live
Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe care aţi instalat-o pe telefon va prevala.

Lansaţi aplicaţia EZVIZ, apăsaţi butonul Vizualizare live, puteţi vizualiza şi asculta o transmisiune live, puteţi face instantanee, 
puteţi înregistra videoclipuri şi puteţi alege definiţia videoclipului după cum este necesar.

Glisaţi spre stânga şi spre dreapta pe ecran pentru a vedea 
mai multe pictograme.

Pictogramă Descriere

Partajare. Partajaţi dispozitivul.

Setări. Vizualizaţi sau modificaţi setările dispozitivului.

Snapshot (Instantaneu). Faceţi un instantaneu.

Record (Înregistrare). Porniţi/opriţi manual înregistrarea.

Speak (Vorbeşte). Începeţi să folosiţi vorbeşte şi ascultă.

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

Call Log (Jurnal de apeluri). Vizualizaţi jurnalele de apeluri.

Multi-screen Live (Multi-ecran live). Apăsaţi pentru a selecta aspectul ferestrei de 
vizualizare live.

Vă rugăm să consultaţi interfaţa reală pentru informaţii specifice.
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Setări
În pagina de setări, puteţi seta parametrii dispozitivului.

Parametru Descriere
Name (Nume) Personalizaţi numele dispozitivului dvs.

Working Mode (Mod de lucru)

• User Mode (Mod utilizator): Personalizaţi parametrii, cum ar fi sensibilitatea de detectare şi 
durata staţionării

• Performance Mode (Mod de performanţă): În acest mod, performanţa dispozitivului va fi 
îmbunătăţită, dar va creşte consumul de energie.

• Power Saving Mode (Mod economisire energie): Ajustaţi sensibilitatea şi alţi parametri pentru 
a prelungi durata de viaţă a bateriei.

• Super Power-saving (Super economisire energie): Modul repaus este activat. Vizualizarea live 
activă poate trezi camera.

• Configure Working Mode (Configuraţi modul de lucru): Personalizaţi modul de lucru în diferite 
perioade.

Intelligent Detection  
(Detectare inteligentă)

Puteţi personaliza notificarea de detectare modificând valoarea sensibilităţii de detectare. Cu 
cât sensibilitatea este mai mare, cu atât mai uşor pot fi detectate persoanele aflate mai departe 
de sonerie.
• Basic Detection (Detectare de bază) (Necesară)

• PIR Infrared Detection (Detectare infraroşu PIR): Sensibilitate mai mare, distanţă 
detectabilă mai mare.

• Advanced Detection (Detectare avansată)
• Loitering detection (Detectarea staţionării): dacă este activată, dacă oamenii continuă 

să staţioneze în jurul uşii mai mult decât perioada pe care aţi stabilit-o, se vor declanşa 
alarmele. Această funcţie este utilizată pentru a evita staţionarea.

Dispozitivele vor emite alerte în funcţie de modul selectat, inclusiv alerte din partea dispozitivului şi 
notificări de mesaje din partea aplicaţiei.

Notification (Notificare) Puteţi seta notificarea din partea dispozitivului şi din partea aplicaţiei.

Audio Atunci când este dezactivată, atât vizualizarea live, cât şi cele de înregistrare video nu vor avea 
sunet.

Image (Imagine)

• Auto (Automat) (Recomandat): Comutare automată a modului zi/noapte.
• Sensibilitatea comutatorului de zi şi de noapte.
• Enforcing Day Mode (Aplicarea modului de zi): Modul IR rămâne oprit
• Enforcing Night Node (Aplicarea modului de noapte): Modul IR rămâne pornit, cu imagini clare 

în mediu întunecat.
Light (Lumină) Atunci când este dezactivată, indicatorul soneriei va fi oprit.
Battery (Baterie) Puteţi vedea capacitatea bateriei.
Cloud Storage  
(Stocare în cloud) Puteţi să vă abonaţi şi să gestionaţi stocarea în cloud.

Record List  
(Lista de înregistrări) Puteţi vedea starea de stocare a dispozitivului, inclusiv stocarea în cloud şi cardul de memorie.

Security Settings  
(Setări de securitate)

• Video Encryption (Criptare video): Atunci când este activată, videoclipurile dvs. vor fi criptate.
• Change Encryption Password (Modificare parolă criptare): Puteţi modifica parola.

Network (Reţea)

• Puteţi vedea reţeaua Wi-Fi la care s-a conectat dispozitivul şi puteţi apăsa pentru a trece la o 
altă reţea Wi-Fi.

• Static DNS (DNS static): Dacă este activată, puteţi personaliza adresa DNS.
• Wi-Fi Sleep Mode (Mod de repaus Wi-Fi): Puteţi alege modul de repaus Wi-Fi.

• Low Power Mode (Mod economisire baterie)
• Ultra-Low Power Mode (Mod de consum ultra-redus)

Device Information  
(Informaţii despre dispozitiv) Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.

Share the Device  
(Partajaţi dispozitivul)

Introduceţi o adresă de e-mail sau un număr de telefon pentru a invita şi a acorda permisiunile 
dispozitivului unui membru al familiei sau unui oaspete.

Delete Device  
(Ştergere dispozitiv) Apăsaţi pentru a şterge camera din contul dvs. EZVIZ.
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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.
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