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VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN 
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TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN 
MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN 
TARKOITUKSEEN. 
MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN 
JÄLKIMMÄISTÄ.
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

 Tärkeää!

1. Lue käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä.
2. Jos asennat tämän tuotteen kolmannelle osapuolelle, muista jättää käyttöohje tai sen kopio loppukäyttäjälle.

Turvatoimenpiteet:

1. Jotta tätä järjestelmää voidaan käyttää täysin turvallisesti, on tärkeää, että asentajat, käyttäjät ja teknikot 
noudattavat kaikkia tässä käyttöoppaassa kuvattuja turvallisuusmenettelyjä.

2. Tarvittaessa kohteita koskevat erityiset varoitukset ja varoitussymbolit.
3. Tuote on asennettava sen asennusmaassa voimassa olevien standardien mukaisesti.
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Yleiskatsaus
1� Pakkauksen sisältö

Näyttö (x1)
7” kosketusnäyttö Näytön seinäteline (x1) Näytön verkkolaite (x1)

Ovipuhelinpaneeli (ovikello)
säänkestävällä suojuksella (x1) Ovipuhelinpaneelin porauskaavio (x1) Näytön porauskaavio (x1)

Ruuvitaltta (x1) Tunnisteet (x3) Ruuvipakkaus (x2)

Nimikortti (x2) Johdot ja johtoliittimet (x1) Tietoja säädöksistä (x2) Pika-aloitusopas (x1)

2� Yleistä
Tämä video-ovipuhelin koostuu kosketusnäytöllä varustetusta sisävastaajayksiköstä ja ulkopaneelista, jossa on ovipuhelin, 
jonka avulla voit nähdä ovikellopainiketta painaneen vierailijan ja kommunikoida hänen kanssaan. Se on helppo asentaa, sillä 
kaikkia toimintoja varten tarvitaan kuusi johtoa: ovikello, videosyöttö, ovipuhelin ja avausohjaus (vastarauta ja automaattinen 
portin avaus).
Järjestelmässä voidaan käyttää enintään kahta näyttöä ja kahta ovipuhelinpaneelia.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn ovipuhelimestasi.
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3� Perustiedot
Näyttö

Virtaliitäntä

Riviliittimet 
(johtojen yhdistämiseen)

Kosketusnäyttö

Näyttö päälle / pois päältä 
-painike

Kaiutin

Mikrofoni

Micro SD -korttipaikka

 

Ovipuhelinpaneeli (ovikello)

Objektiivi

Nimipidikkeen valaistus

Tunnisteen lukualue

Infrapunavalo

Ovikellopainike
Ovikellon valaistus

Varkaudenestoruuvin reikä

Kaiutin

Mikrofoni

Riviliittimet 
(johtojen yhdistämiseen)

Nimipidike

•	 Kun joku painaa ovikellon painiketta, sisäpuolen näyttö soi ja video tulee näkyviin.
•	 Voit vaihtaa nimipidikkeessä olevan tarran vetämällä nimipidikkeen lokeroa laitteen vasemmalta puolelta.

Nimi Kuvaus
Virtaliitäntä Näytön kytkemiseen virtalähteeseen.
Näyttö päälle / pois 
päältä -painike

•	 Painamalla kytket näytön päälle / pois päältä.
•	 Käynnistä näyttö uudelleen pitämällä painettuna 8 sekuntia.

Micro SD -kortti (myydään 
erikseen)

Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.
Suositeltava	korttityyppi:	luokka	10,	enimmäistila	512 Gt.
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Tietoa nimikortista
•	 Pakkaukseen sisältyvään ovipuhelinpaneeliin on liimattu nimikortti, johon voit kirjoittaa nimen suoraan.
•	 Pakkauksessa on 2 ylimääräistä nimikorttia, säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
•	 Nimikortin voi repäistä irti, ja sen päälle voi liimata uuden nimikortin.
•	 Jos et halua liimata nimikorttia, voit myös kirjoittaa nimen suoraan nimipidikkeeseen tussilla.
•	 Nimipidikkeen alue voidaan valaista, mitä voidaan hallita EZVIZ-sovelluksen kautta.
•	 Suosittelemme, että irrotat nimipidikkeen ja kirjoitat nimen, ennen kuin asennat ovipuhelinpaneelin säänkestävään 

suojukseen.

Määritys
Ota järjestelmä käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Hanki EZVIZ-sovellus ja kirjaudu EZVIZ-sovellustilillesi. 
2. Järjestelmän liitännät.
3. Asenna ovipuhelinpaneeli ja näyttö.
4. Lisää näyttö EZVIZ-tilillesi.

1� Hanki EZVIZ-sovellus
1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus). 
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla ”EZVIZ” App Storesta tai Google PlayTM-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

EZVIZ-sovellus

Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä 
sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla EZVIZ.

2� Liitännät
Häiriöiden ja toimintahäiriöiden välttämiseksi älä vedä video-ovipuhelimen johtoja saman vaipan läpi kuin sähköjohtoja.

 Varoitus: Älä missään tapauksessa kaksinkertaista johtoja poikkipinnan lisäämiseksi�

LUKITUS

Ovipuhelinpaneeli (ovikello)

Näyttö

Verkkolaite
AC 100–240 V

PORTTI

 Varoitus: Varmista, että kaikki johdot on liitetty hyvin, ennen kuin kytket verkkolaitteen pistorasiaan�
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1-1 liitäntäkaavio

Ø 2 x 0,75 mm² Ø 2 x 1,5 mm2 Kierretty parijohto (TP)

0–50 m 0–100 m enintään 120 m

1–10 m 1–10 m 1–10 m

Näytön loput 4 riviliitäntää (DB-/+, LCD-/+) voidaan jättää johdottamatta, niitä voidaan käyttää tulevaisuudessa 
laajennettuihin liitäntöihin.

2�1� Yhdistä video-ovipuhelin (näyttö, ovipuhelinpaneeli)
Yhdistä johdot oikein liitäntäkaavion (1-1) mukaan. Näytön liittimet DB- ja DB+ ovipuhelinpaneelin liitäntöihin DB- ja DB+.

2�2� Yhdistä sähkövastarauta tai lukko
Yhdistä se suoraan ovipuhelinpaneelin taakse liitäntöihin LOCK- ja LOCK+.
Katso johdotus ovipuhelinpaneelin takana olevasta tarrasta.

Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain, jos näytössä näkyy ulkovideo. Merkkivalo tulee näkyviin vahvistukseksi.

 Tärkeää: Jotta sähkövastarauta tai sähkölukko voidaan avata video-ovipuhelimella, seuraavien kahden ehdon on täytyttävä:

1. Tilaamassasi sähkövastaraudassa tai sähkölukossa on oltava mekaaninen muisti.
2. Sähkövastaraudan tai sähkölukon virransyöttö ei saa ylittää arvoja 12 V / 1,1 A.
Jos sähkövastaraudan tai sähkölukon virransyöttö ylittää arvot 12 V / 1,1 A, toimi seuraavasti.

Rele, käämi 12 V, EI kontaktia

230 V AC

12 V DC

2�3� Yhdistä porttimoottori
Yhdistä porttimoottorin johdot suoraan ovipuhelinpaneelin takana oleviin liitäntöihin GATE- ja GATE+. Ovipuhelinpaneeli tarjoaa 
”kuivan” kontaktin yhteyden ilman sähkövirtaa painikkeen yhdistämiseksi automaattiseen porttiin.

Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain, jos näytössä näkyy ulkovideo. Merkkivalo tulee näkyviin vahvistukseksi.

 Tärkeää: Portin ohjaus: kytkentäteho:12 V / 2 A.
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2�4� Kytke näyttöön virta
Yhdistä näyttö pistorasiaan verkkolaitteen avulla, jotta se kytkeytyy virtaan (AC 100–240 V).

Kun näyttö on kytketty verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti.

 Tärkeää: Jos kotisi johtoja ei voi yhdistää kunnolla laitteen (näytön ja ovipuhelinpaneelin) takana oleviin riviliittimiin, 
esimerkiksi: 
Kun kaapelin halkaisija on liian suuri, kaapeli on BVR-kaapeli, sitä ei voi hitsata.
Suosittelemme kokeilemaan seuraavia ratkaisuja:
•	 Kuori johtoa säätääksesi kaapelin sopivan paksuiseksi�

Ennen Toimenpide Jälkeen

Yhdistä johdon pää riviliittimeen

•	 Yhdistä johdot riviliittimiin käyttäen pakkauksessa olevia johtoja ja johtoliittimiä�

Ennen Toimenpide Jälkeen

  
Yhdistä johdon pää riviliittimeen

3� Asennus

Neuvoja ja tärkeitä ohjeita:
•	 Jos testaat tuotetta ennen sen asentamista, varmista, ettet testaa sitä niin, että ovipuhelinpaneeli ja näyttö ovat 

samassa huoneessa, jotta video-ovipuhelin ei aiheuta kimeää ääntä.
•	 Älä altista ovipuhelinpaneelin linssiä suoralle auringonvalolle tai heijastavalle pinnalle.

Vinkki: suosittelemme, että käytät kaapeloinnissa suojavaippaa kaapeleiden suojaamiseksi rikkoutumiselta ja 
huonolta säältä�

•	 Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn näytön Wi-Fi-toiminnosta EZVIZ-mallissa, suosittelemme tarkistamaan, 
että Wi-Fi-verkko on käytettävissä suunnitellussa asennuspaikassa.
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3�1� Asenna näyttö

Yhdistä ovipuhelinpaneelista tulevat 
johdot ja yhdistä verkkolaite näytön takana 
olevaan virtaliitäntään (kytkemättä sitä 
seinäpistorasiaan). 

Vie ovipuhelinpaneelista tulevat johdot 
porauskaavion ja seinätelineen reikien läpi 
ja kiinnitä sitten seinäteline ankkureilla ja 
ruuveilla seinään.

Aseta näyttö seinätelineeseen.

Liitä verkkolaite seinäpistorasiaan.  Varoitus: älä kytke tämän vaiheen 
aikana virransyöttöä seinäpistorasiaan�

Vinkki: Näytön loput 4 riviliitäntää (DB-/+,  
LCD-/+) voidaan jättää johdottamatta, 
niitä voidaan käyttää tulevaisuudessa 
laajennettuihin liitäntöihin.

Aseta näytön porauskaavio niin, että 
näytön ruutu on noin 1,60 metrin 
korkeudella maanpinnasta.

1,6 m
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3�2� Asenna ovipuhelinpaneeli

Irrota ovipuhelinpaneelin alla olevat ruuvit ja 
kallista ovipuhelinpaneelia eteenpäin. 

Vedä nimipidike ulos ja kirjoita nimi 
nimikorttiin, työnnä nimipidike takaisin.

Paneelin linssi täytyy asettaa noin 1,60 metrin 
korkeudelle.

1,6 m

Kytke johdot ovipuhelinpaneelin riviliittimiin 
kytkentäkaavion 1-1 mukaisesti (käytä mukana 
toimitettua ruuvitalttaa).

Aseta porauskaavio, vie johdot porauskaavion ja 
säänkestävän suojuksen reikien läpi ja kiinnitä 
säänkestävä suojus sitten tiukasti seinään 
ankkureilla ja ruuveilla. 

Aseta ovipuhelinpaneeli säänkestävään 
suojukseensa.
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 Tärkeää: poista sisäpuhelinpaneelin 
suojakalvo ennen sen käyttöä paremman 
kuvanlaadun saamiseksi�

Vinkki: On suositeltavaa, että johdot viedään 
vaipan läpi niiden suojaamiseksi iskuilta ja säältä.

Asenna kiinnitysruuvit uudelleen ruuvitaltalla 
(mukana). 

3�3� Micro SD -kortin (valinnainen) asettaminen

1. Aseta Micro SD -kortti (myydään erikseen) korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.

Micro SD -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa ennen käyttöä EZVIZ-sovelluksessa.

2. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Laiteasetukset-näytöstä Tallenneluettelo tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
3. Jos muistikortin tilana näkyy Uninitialized (alustamaton), alusta se. 

Tilaksi tulee tämän jälkeen normaali, ja sille voi tallentaa videoita.

4� Yhdistä EZVIZ-video-ovipuhelin älypuhelimeesi
1. Kytke näyttö päälle painamalla ”Näyttö päälle / pois päältä” -painiketta.

2. Noudata näytön ohjattua toimintoa yhdistääksesi näytön Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
3. Kirjaudu älypuhelimellasi EZVIZ-sovellustilillesi, siirry QR-koodin skannausnäkymään napauttamalla aloitusnäytön 

oikeassa yläkulmassa olevaa ”+”-symbolia.
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4. Skannaa näytön ruudussa oleva QR-koodi.

Please connect to the network before using (2/2) Back    Skip

Please use the EZVIZ App to scan the QR 
code on the screen or on the device body. 
Add the device to your EZVIZ App 
according to the guidance on the App.
(Note: If the device is already added, 
please skip this step.)

              

Please connect to the network before using (2/2) Back    Skip

Please use the EZVIZ App to scan the QR 
code on the screen or on the device body. 
Add the device to your EZVIZ App 
according to the guidance on the App.
(Note: If the device is already added, 
please skip this step.)

5. Lisää näyttö EZVIZ-sovellukseen käyttämällä EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa.
Jos epäonnistuit näytön yhdistämisessä Wi-Fi-verkkoon tai ohitat tämän vaiheen (vaihe (1/2) näytössä), voit käyttää 
EZVIZ-sovellusta Wi-Fi-asetusten viimeistelyyn:
1) Yhdistä älypuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus)
2) Kirjaudu EZVIZ-sovellukseen ja skannaa QR-koodi näytöltä.
3) Noudata EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa Wi-Fi-määrityksessä ja lisää video-ovipuhelin EZVIZ-sovellukseen. 

5� RFID-tunnisteen määrittäminen
1) RFID-tunnisteiden lisääminen:
Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, on tärkeää määrittää tunnisteet EZVIZ-sovelluksessa:

1. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
2. Siirry näytön asetussivulle ja valitse Korttien hallinta > Lisää kortteja.
3. Määritä kortin nimi ja napauta ”Seuraava vaihe”.
4. Määritä voimassaoloaika ja napauta ”Seuraava vaihe”.
5. Laita RFID-tunniste tunnisteen lukualueelle, ovikellon merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, mikä osoittaa, että 

tunnisteen lisääminen onnistui.
6. Napauta ”Valmis”.

2) RFID-tunnisteiden poistaminen

1. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
2. Siirry näytön asetussivulle ja valitse Korttien hallinta.
3. Valitse poistettava kortti napauttamalla ja poista kortti napauttamalla ”Poista” ->”OK”.

6� Kolme lukituksen avaamismenetelmää
(1) Avaa portti/ovi näytön kautta

1. Siirry näytön päävalikkoon

2. Avaa lukko tai portti napauttamalla  tai .

(2) Avaa portti/ovi EZVIZ-sovelluksen kautta

1. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.

2. Siirry ovipuhelinpaneelin live-näkymäsivulle, avaa lukko tai portti napauttamalla  tai .

(3) Avaa portti/ovi älykkäällä RFID-tunnisteella�
•	 Avaa sähkövastarauta/sähkölukko:
Pyyhkäise nopeasti esiohjelmoitua tunnistettasi RFID-lukualueella. Yksi lyhyt merkkiääni vahvistaa sähkövastaraudan/
sähkölukon avautumisen.
•	 Porttimoottorin lukituksen avaaminen:
Pidä tunnistetta vähintään 3 sekunnin ajan RFID-lukualueella. Yksi lyhyt merkkiääni vahvistaa portin avautumisen.

Kolme lyhyttä merkkiääntä osoittaa, että lukon/portin avaaminen ei onnistunut.
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Tarkastele laitettasi EZVIZ-sovelluksessa

Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1� Live-näkymä
Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.
Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita tarvittavan videotarkkuuden.

Kuvake Kuvaus

Jaa. Jaa laitteesi.

Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.

Ponnahdusikkuna. Näytä video toisen käyttämäsi sovelluksen päällä.

Koko näytön tila. Avaa kuvakenttä koko näytön tilaan napauttamalla.

Tilannekuva. Ota tilannekuva.

Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.

Call Log (puheluloki). Katso puhelulokit.

Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi 
kameran edessä olevia henkilöitä.

Lukko. Napauttamalla avaat sähkövastaraudan tai sähkölukon.

Portti. Napauttamalla avaat portin.

Tarkkuus. Valitse videoresoluutioksi Quad HD, Full HD tai Hi-Def.

Live-moninäyttö. Valitse ikkuna-asettelut napauttamalla.

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.
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2� Asetukset

2�1 Ovipuhelinpaneeli (ovikello)

Asetukset-sivulla voit määrittää ovipuhelinpaneelin parametrit.

Parametri Kuvaus

Nimi Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.

Älykäs tunnistus Voit valita eri tunnistustyyppejä laitteellesi.

Ilmoitus Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.

Ääniasetukset Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi. 

Kuvan asetukset Voit asettaa asianmukaiset kuvaparametrit laitteellesi. 

Valoasetukset Voit asettaa asianmukaiset valoparametrit laitteellesi.

Kortin hallinta Tässä voit hallita tunnisteita.

Cloudplay Voit tilata pilvitallennustilan ja hallinnoida sitä.  

Tallenneluettelo Näyttää laitteen muistikortin tallennustilan tilan.

Suojausasetukset Voit mukauttaa yksityisyysaluetta tässä.

Laitteen tiedot Voit katso laitteen tiedot tästä.

Jaa laite Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraalle.

Käynnistä laite uudelleen Käynnistä laite uudelleen napauttamalla tätä.

2�2 Näyttö

Asetukset-sivulla voit määrittää näytön parametrit.

Parametri Kuvaus

Nimi Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.

Ääniasetukset Voit asettaa näytön soittoäänen päälle/pois ja valita ovikellon soittoäänet.

Näytön asetukset Voit asettaa näytön kirkkauden ja näytön automaattisen lukitusajan tässä.

Tallenneluettelo Näyttää laitteen muistikortin tallennustilan tilan.

Suojausasetukset Voit salata videosi salaussalasanalla.

Verkkoasetukset
Näyttää Wi-Fi-nimen ja yhteyden tilan.

Jos haluat vaihtaa laitteen Wi-Fi-verkkoa, siirry näyttöön ja valitse Asetukset-> Verkko ja aika-> Nykyinen 
Wi-Fi ja valitse Wi-Fi, johon haluat muodostaa yhteyden, napauttamalla sitä.

Laitteen tiedot Voit katso laitteen tiedot tästä.

Käynnistä laite uudelleen Käynnistä laite uudelleen napauttamalla tätä.

Poista laite Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.
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EZVIZ Connect

1� Amazon Alexan käyttäminen
Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso 
kohta Vianmääritys. 

Ennen aloittamista varmista, että:
1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa ”Videosalaus” käytöstä ja ota ”Ääni” käyttöön Laiteasetukset -sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick 

[vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:
1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta ”Taidot ja pelit”.
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä ”EZVIZ”, jolloin löydät ”EZVIZ”-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi. 
6. Näet tekstin ”EZVIZin yhdistäminen onnistui”. Napauta sitten ETSI LAITTEITA antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse ”Laitteet”. Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen ”Smart Home” -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.
Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

Vastaa EZVIZ-ovipuhelinpaneeliin Alexan avulla

Kun olet yhdistänyt EZVIZ-ovipuhelinpaneelin Alexa-yhteensopivaan laitteeseesi, voit puhua vieraillesi Echo- tai Fire TV -laitteesi 
kautta.
Voit puhua vierailijalle sanomalla:
•	 Alexa, answer [EZVIZ-ovipuhelinpaneelin nimi].
•	 Alexa, talk to [EZVIZ-ovipuhelinpaneelin nimi].

Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: ”näytä xxxx kamera” voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on 
löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys
Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?
Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.
Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.
Miksi	laitteen	tila	Alexassa	on	”Offline”?
Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.
Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.
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2� Käytä Google Assistantia
Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:
1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa ”Videosalaus” käytöstä ja ota ”Ääni” käyttöön Laiteasetukset -sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:
1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google PlayTM kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa ”+”-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta ”Määritä laite”, 

jolloin siirryt määritysnäyttöön.
4. Napauta ”Toimii Googlen kanssa” ja etsi ”EZVIZ”, jolloin löydät ”EZVIZ”-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
6. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta Palaa sovellukseen�
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luetellaan 

palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita 
laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.
Lisätietoa saat linkistä:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.
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TURVALLISUUSVAROTOIMET
Ohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat vahingot mitätöivät takuun. Emme vastaa siitä aiheutuvista vahingoista!

Emme ole vastuussa mistään omaisuus- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai turvaohjeiden 
noudattamatta jättämisestä.

Tämä tuote on valmistettu täysin turvallisuusohjeita noudattaen. Jotta tämä tila säilyisi ja tuotteesta saataisiin kaikki hyöty irti, 
käyttäjien on noudatettava tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varoituksia.

: Tämä symboli ilmaisee, että on olemassa sähköiskun tai oikosulun vaara.

•	 Tätä tuotetta saa käyttää vain jännitteellä: 100–240 volttia 50–60 hertsiä. 
•	 Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta muulla jännitteellä.
•	 Varmista, että kaikki järjestelmän sähköliitännät ovat käyttöohjeiden mukaisia.
•	 Kaupallisissa tiloissa on varmistettava, että noudatat sähköasennusten tapaturmien ehkäisyä koskevia määräyksiä.
•	 Kouluissa, koulutuslaitoksissa, työpajoissa jne. on oltava pätevää henkilökuntaa valvomassa sähkölaitteiden käyttöä.
•	 Järjestelmään liitettyjen muiden laitteiden käyttöohjeita on noudatettava.
•	 Ota yhteyttä ammattitaitoiseen henkilöön, jos sinulla on epäilyksiä laitteiden toiminnasta tai turvallisuudesta.
•	 Älä koskaan liitä tai irrota sähkölaitteita märin käsin.
•	 Kun asennat tätä tuotetta, tarkista, etteivät virtakaapelit ole vaarassa vaurioitua.
•	 Älä koskaan vaihda vaurioituneita sähköjohtoja itse! Tässä tapauksessa irrota ne ja soita asiantuntijalle.
•	 Verkkovirtalähteen on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.
•	 Kytkentälaitteen (kuormanerottimen, suojakatkaisijan tai vastaavan laitteen) on oltava helposti käytettävissä, ja se on 

kiinteästi verkkoon kytkettyjen laitteiden osalta integroitava rakennuksen johdotuksen asennukseen.
•	 Laitteen riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi laitteen ympärillä oleva alue on pidettävä esteettömänä.
•	 Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukko esineellä, kuten sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verholla jne.).
•	 Älä aseta tuotteen päälle avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
•	 Noudata tuotteen käyttölämpötilaa.
•	 Laitetta ei saa altistaa juokseville tai roiskuville nesteille, eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä.
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Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Kiitos, että valitsit EZVIZ-tuotteet.
Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Huipputeknologiayrityksenä olemme entistä 
tietoisempia teknologian roolista liiketoiminnan tehokkuuden sekä elämän laadun parantamisessa, 
mutta samanaikaisesti tiedostamme sen väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. 
Videotuotteilla voidaan esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia. Ne ovat arvokkaita 
jälkeenpäin ja säilyttävät reaaliaikaiset tosiasiat. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa kolmannen osapuolen 
lakisääteisten oikeuksien ja etujen loukkaamisen, jos videotietoja jaetaan, käytetään ja/tai käsitellään 
väärin. EZVIZ vaatii filosofiallaan ”Teknologia hyviin tarkoituksiin”, että jokainen videoteknologian 
ja videotuotteiden loppukäyttäjä noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä eettisiä 
ohjeita, joiden tavoitteena on luoda yhdessä parempi yhteiskunta.
Lue seuraavat aloitteet huolellisesti:
1. Jokaisella on kohtuullinen odotus yksityisyydestä ja videotuotteiden asennus ei saa olla 
ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tästä syystä on annettava varoitusilmoitus 
kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla ja selvennettävä ovikellon alue, kun videotuotteita asennetaan 
yleisille alueille. Muilla kuin yleisillä alueilla videotuotteiden asennuksessa on arvioitava kolmansien 
osapuolten oikeudet, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vasta 
sidosryhmien suostumusten jälkeen, ja täysin näkymättömien videotuotteiden asentamatta 
jättäminen.
2. Videotuotteiden tarkoituksena on tallentaa todellisia tapahtumia tietyn ajan kuluessa, tietyssä 
paikassa ja erityisin edellytyksin. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on ensin kohtuullisesti selvitettävä 
omat oikeutensa tällä erikoisalalla, jotta vältetään kolmannen osapuolen kuvien, yksityisyyden tai 
muiden laillisten oikeuksien loukkaamiset.
3. Videotuotteiden käytön aikana todellisista kohteista peräisin olevan videokuvatiedon tuottamista 
jatketaan, ja niihin sisältyy suuria määriä biologisia tietoja (kuten kasvokuvia), joita voidaan käyttää 
tai käsitellä uudelleen. Itse videotuotteet eivät erota hyvää pahasta siinä, miten videotuotteiden 
keräämiä yksinomaan kuviin perustuvia tietoa käytetään. Tietojen käytön tulos riippuu rekisterinpitäjien 
menettelytavoista ja käyttötarkoituksista. Tästä syystä rekisterinpitäjien täytyy noudattaa sekä kaikkia 
sovellettavia lakeja ja asetuksia ja muita normatiivisia vaatimuksia että kunnioittaa kansainvälisiä 
normeja, sosiaalista etiikkaa, hyvää moraalia, hyviä käytäntöjä ja muita ei-pakollisia vaatimuksia, sekä 
kunnioittaa yksilön yksityisyyden suojaa, kuvia ja muita oikeuksia ja etuja.
4. Eri sidosryhmien oikeudet, arvot ja muut vaatimukset on aina otettava huomioon, kun käsitellään 
videotuotteiden jatkuvasti tuottamaa videotietoa. Tässä asiassa tuoteturvallisuus ja tietoturva ovat 
äärimmäisen tärkeitä. Tästä syystä jokaisen loppukäyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki 
kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet varmistaakseen tietoturvan ja välttääkseen tietovuodot, 
asiattoman julkistamisen ja virheellisen käytön, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, 
kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoympäristön valitseminen (internet tai intranet) 
videotuotteiden yhdistämiseen, verkkoturvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi. 
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi sosiaalisen suojan parantumista kaikkialla 
maailmassa. Uskomme näiden tuotteiden saavan aktiivisen roolin myös yhä useammilla sosiaalisen 
elämän osa-alueilla. Mikä tahansa videotuotteiden väärinkäyttö, joka rikkoo ihmisoikeuksia 
tai johtaa rikolliseen toimintaan, on vastoin teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen 
alkuperäistä tarkoitusta. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on luotava tuotesovellustensa arviointi- ja 
seurantamekanismi, jotta varmistetaan jokaisen tuotteen käyttö asianmukaisella ja kohtuullisella 
tavalla ja vilpittömällä mielellä.
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