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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA

 Important!

1. Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de utilizare înainte de a instala sau a utiliza acest produs.
2. Dacă instalaţi acest produs pentru un terţ, nu uitaţi să înmânaţi manualul sau o copie a acestuia utilizatorului 

final.

Măsuri de siguranţă:

1. Pentru a utiliza acest sistem în deplină siguranţă, este esenţial ca agenţii de instalare, utilizatorii şi tehnicienii 
să urmeze toate procedurile de siguranţă descrise în acest manual.

2. Dacă este necesar, pentru anumite elemente sunt furnizate avertismente specifice şi simboluri de avertizare.
3. Produsul trebuie să fie configurat în conformitate cu standardele aplicabile în ţara în care este instalat.
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Prezentare generală
1� Conţinutul pachetului

Monitor (1 buc.)
Ecran tactil de 7'' Suport de perete pentru monitor (1 buc.)

Adaptor de alimentare pentru monitor  
(1 buc.)

Panou interfon (sonerie)
cu scut de protecţie la intemperii (1 buc.)

şablon de găurire pentru panoul interfon  
(1 buc.) şablon de găurire pentru monitor (1 buc.)

şurubelniţă (1 buc.) Ecusoane (3 buc.) Set şuruburi (2 buc.)

Cartelă pentru nume (2 buc.) Cabluri şi conectori (1 buc.) Informaţii de reglementare  
(2 buc.)

Ghid de pornire rapidă  
(1 buc.)

2� Generalităţi
Acest interfon video constă într-o unitate de interior pentru răspuns, cu ecran tactil, şi un panou exterior cu un interfon care vă 
permite să vedeţi şi să comunicaţi cu vizitatorul care a apăsat butonul soneriei. Este uşor de instalat, deoarece sunt necesare 
şase fire pentru toate funcţiile: sonerie, flux video, interfon şi comenzi de deschidere (placa de închidere şi deschiderea 
automată a porţii).
Sistemul poate opera cu până la două monitoare şi două panouri interfon.
Pentru a beneficia la maximum de interfon, citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni.
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3� Noţiuni de bază
Monitor

Port de alimentare

Blocuri de conexiuni 
(pentru conectarea firelor)

Ecran tactil

Buton de pornire/oprire 
ecran

Difuzor

Microfon

Slot pentru card Micro 
SD

 

Panou interfon (sonerie)

Obiectiv

Lumină suport pentru 
nume

Zonă citire ecuson

Lumină IR

Buton sonerie
Lumină sonerie

Orificiu şurub anti-furt

Difuzor

Microfon

Blocuri de conexiuni 
(pentru conectarea firelor)

Suport pentru nume

• Când este apăsat butonul soneriei, monitorul de interior sună şi afişează imagini video.
• Pentru a modifica eticheta în suportul pentru nume, trageţi tăviţa suportului pentru nume din partea stângă a 

dispozitivului.

Nume Descriere
Port de alimentare Pentru pornirea monitorului.
Buton de pornire/oprire 
ecran

• Apăsaţi pentru a porni/opri ecranul.
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 8 secunde pentru a reporni monitorul.

Card Micro SD (vândut 
separat)

Iniţializaţi cardul în aplicaţia EZVIZ înainte de a-l utiliza.
Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spaţiu maxim de 512 GB.
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Despre cartela pentru nume
• La panoul interfon inclus în pachet a fost ataşată o cartelă pentru nume şi puteţi scrie numele direct pe aceasta.
• Există 2 cartele pentru nume suplimentare incluse în pachet, vă rugăm să le păstraţi pentru utilizare ulterioară.
• Cartela pentru nume poate fi îndepărtată şi o nouă cartelă pentru nume poate fi lipită peste ea.
• Dacă nu doriţi să lipiţi cartela pentru nume, puteţi utiliza un marcator pentru a scrie numele direct pe suportul pentru nume.
• Zona pentru nume poate fi luminată, prin intermediul aplicaţiei EZVIZ
• Vă recomandăm să scoateţi suportul pentru nume şi să scrieţi numele, înainte de a instala panoul interfon pe scutul de 

protecţie la intemperii.

Configurare
Urmaţi paşii pentru a configura sistemul:

1. Obţineţi aplicaţia EZVIZ şi conectaţi-vă la contul aplicaţiei EZVIZ. 
2. Cablarea sistemului.
3. Instalaţi panoul interfon şi monitorul.
4. Adăugaţi monitorul în contul dvs. EZVIZ.

1� Obţineţi aplicaţia EZVIZ
1. Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat). 
2. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google PlayTM.
3. 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� Cablarea
Pentru a evita riscurile de interferenţă şi funcţionare defectuoasă, nu treceţi firele interfonului video prin acelaşi înveliş de 
protecţie cu cablurile electrice.

 Avertisment: În niciun caz nu dublaţi firele pentru a mări secţiunea transversală.

Blocare

Panou interfon (sonerie)

Monitor

Adaptor de alimentare
A.c. 100 ~ 240 V

POARTĂ

 Avertisment: Asiguraţi-vă că toate firele sunt bine conectate înainte de a conecta adaptorul de alimentare la o priză de 
perete�
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Schemă electrică 1-1

Ø 2 x 0,75 mm² Ø 2 x 1,5 mm 2 Conductoare torsadate (TP)

0-50 m 0-100 m până la 120 m

1-10 m 1-10 m 1-10 m

Restul de 4 blocuri de conexiuni (DB-/+, LCD-/+) de pe monitor pot fi lăsate necablate, vor fi utilizate pentru extindere în 
viitor

2.1. Conectarea interfonului video (monitor, panou interfon)
Conectaţi corect firele conform schemei electrice (1-1). Bornele DB- şi DB+ ale monitorului la bornele DB- şi DB+ ale panoului 
interfon.

2.2. Conectarea unei plăci de închidere sau a unei încuietori electrice
Conectaţi-o direct la bornele LOCK- şi LOCK+ de pe partea din spate a panoului interfon.
Pentru cablare, consultaţi eticheta de pe partea din spate a panoului interfon.

Reţineţi că această funcţie este valabilă numai dacă ecranul afişează fluxul video exterior. Va apărea un indicator pentru 
confirmare.

 Important: Pentru a vă asigura că placa de închidere sau încuietoarea electrică poate fi deblocată de interfonul video, 
trebuie să îndepliniţi următoarele două condiţii:

1. Placa de închidere sau încuietoarea electrică pe care o comandaţi trebuie să aibă o memorie mecanică.
2. Alimentarea electrică a plăcii de închidere sau a încuietorii electrice nu trebuie să depăşească 12 V/1,1 A
În cazul în care alimentarea electrică a plăcii de închidere sau a încuietorii electrice depăşeşte 12 V/1,1 A, procedaţi astfel.

Releu cu bobină de 12 V şi FĂRĂ 
contact

230 V c.a.

12 VDC

2.3. Conectarea unui motor de poartă
Conectaţi direct firele motorului de poartă la bornele GATE- şi GATE+ de pe partea din spate a panoului interfon. Panoul interfon 
oferă o conexiune de contact „uscat”, fără curent electric, pentru a se conecta la butonul pentru poarta automată.

Reţineţi că această funcţie este valabilă numai dacă ecranul afişează fluxul video exterior. Va apărea un indicator pentru 
confirmare.
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 Important: Controlul porţii: Capacitate de întrerupere: 12 V/2 A.

2.4. Pornirea monitorului
Conectaţi monitorul la priza de alimentare cu adaptorul de alimentare pornit. (c.a. 100- 240 V).

Când monitorul este conectat la sursa de alimentare, ecranul se aprinde automat.

 Important: Dacă firele din locuinţa dvs. nu pot fi bine conectate la blocurile de conexiuni din spatele dispozitivului (monitor 
şi panou interfon), de exemplu: 
Atunci când firele dvs. au un diametru prea mare şi este un cablu BVR şi nu poate fi sudat.
Vă recomandăm să încercaţi următoarele soluţii:
• Utilizaţi un cleşte pentru dezizolat cablu pentru a regla cablul la grosimea corespunzătoare.

Înainte Operaţie După

Conectaţi capătul firului la blocul de conexiuni

• Conectaţi cablurile la blocurile de conexiuni utilizând cablurile şi conectorii incluşi în pachet.

Înainte Operaţie După

  
Conectaţi capătul firului la blocul de conexiuni

3� Instalare

Sfaturi şi instrucţiuni importante:
• Dacă testaţi produsul înainte de a-l instala, pentru a evita ca interfonul video să emită un zgomot strident, asiguraţi-

vă că nu îl testaţi cu panoul interfon şi monitorul în aceeaşi cameră
• Nu expuneţi obiectivul panoului interfon la lumina directă a soarelui sau la o suprafaţă reflectorizantă.

Sfat: vă recomandăm să utilizaţi o teacă de protecţie atunci când efectuaţi cablajul pentru a proteja cablurile 
împotriva ruperii şi a intemperiilor.

• Pentru modelul EZVIZ, pentru a beneficia la maximum de funcţia Wi-fi a monitorului, vă recomandăm să verificaţi 
dacă reţeaua Wi-fi este accesibilă în locaţia de instalare planificată
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3.1. Instalarea monitorului

Conectaţi cablurile care provin de la panoul 
interfon şi conectaţi adaptorul de alimentare 
la portul de alimentare din spatele monitorului 
(fără a-l conecta la priza de alimentare). 

Treceţi firele care vin de la panoul interfon 
prin orificiile şablonului de găurire şi ale 
suportului de perete, apoi fixaţi suportul de 
perete cu ancore şi şuruburi pe perete.

Poziţionaţi monitorul pe suportul de perete.

Conectaţi adaptorul la o priză de alimentare.  Avertisment: în timpul acestei etape,  
nu conectaţi sursa de alimentare la o priză de 
alimentare.

Sfat: Restul de 4 blocuri de conexiuni (DB-/+, 
LCD-/+) de pe monitor pot fi lăsate necablate, 
vor fi utilizate pentru extindere în viitor

Amplasaţi şablonul de găurire pentru monitor, 
astfel încât ecranul monitorului să se afle la o 
înălţime de aproximativ 1,60 m deasupra solului.

1,6 m
 (5,25 inch)
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3�2� Instalarea panoului interfon

Scoateţi şuruburile de sub panoul interfon şi 
înclinaţi panoul interfon înainte. 

Scoateţi suportul pentru nume şi scrieţi 
numele pe cartela pentru nume, remontaţi 
suportul pentru nume.

Obiectivul panoului trebuie să fie plasat la o 
înălţime de aproximativ 1,60 m.

1,6 m
 (5,25 inch)

Conectaţi firele la blocurile de conexiuni ale 
panoului interfon conform schemei electrice 
1-1. (Utilizaţi şurubelniţa inclusă).

Amplasaţi şablonul de găurire, treceţi firele 
prin orificiile şablonului de găurire şi scutul de 
protecţie la intemperii, apoi ataşaţi ferm scutul 
pe perete cu ancore şi şuruburi. 

Montaţi panoul interfon pe scutul de protecţie 
la intemperii.
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 Important: Pentru o calitate mai bună a 
imaginii, îndepărtaţi folia de protecţie de pe 
panoul interfon înainte de a-l utiliza.

Sfat: Se recomandă ca firele să fie trecute printr-o 
teacă de protecţie pentru a le proteja de impacturi 
şi de intemperii.

Reinstalaţi şuruburile de fixare cu şurubelniţa 
(inclusă). 

3.3. Instalarea cardului Micro SD (opţional)
1. Introduceţi un card Micro SD (vândut separat) în slotul pentru card, aşa cum se arată în figura de mai jos.

După instalarea cardului Micro SD, trebuie să iniţializaţi cardul în aplicaţia EZVIZ înainte de a-l utiliza.

2. În aplicaţia EZVIZ, atingeţi Lista de înregistrări din interfaţa Setări dispozitiv, pentru a verifica starea cardului SD.
3. Dacă starea cardului de memorie este afişată ca Neiniţializat, atingeţi pentru a iniţializa. 

Starea se va schimba apoi în Normal şi poate stoca videoclipuri.

4� Conectarea interfonului video EZVIZ la smartphone
1. Apăsaţi butonul „Pornire/oprire ecran” pentru a porni ecranul.

2. Urmaţi expertul de ecran pentru a conecta monitorul la Wi-fi (recomandat).
3. Pe smartphone, conectaţi-vă la contul aplicaţiei EZVIZ, pe ecranul de pornire, atingeţi „+” în colţul din dreapta 

sus pentru a accesa interfaţa Scanare cod QR.
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4. Scanaţi codul QR de pe ecranul monitorului.

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. Urmaţi expertul aplicaţiei EZVIZ pentru a adăuga monitorul la aplicaţia EZVIZ.
Dacă nu aţi reuşit să conectaţi monitorul la Wi-fi sau aţi omis acest pas (pasul (1/2) de pe monitor), puteţi alege să 
utilizaţi aplicaţia EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-fi:
1) Conectaţi smartphone-ul la Wi-fi (sugerat)
2) Conectaţi-vă la aplicaţia EZVIZ şi scanaţi codul QR de pe monitor.
3) Urmaţi expertul aplicaţiei EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-fi şi a adăuga interfonul video la aplicaţia EZVIZ. 

5� Configurarea ecusoanelor RFID
1) Adăugarea ecusoanelor RFID:
Când porniţi dispozitivul pentru prima dată, este esenţial să configuraţi ecusoanele în aplicaţia EZVIZ:

1. Autentificaţi-vă la contul dvs. din aplicaţia EZVIZ.
2. Accesaţi pagina Setări monitor, alegeţi Gestionare carduri > Adăugare carduri.
3. Setaţi numele cardului şi atingeţi „Pasul următor”.
4. Setaţi termenul de valabilitate şi atingeţi „Pasul următor”.
5. Puneţi ecusonul RFID pe zona de citire a ecusoanelor, indicatorul soneriei clipeşte de 3 ori indicând faptul că 

ecusonul a fost adăugat cu succes.
6. Atingeţi „Finalizează”.

2) ştergerea ecusoanelor RFID

1. Autentificaţi-vă la contul dvs. din aplicaţia EZVIZ.
2. Accesaţi pagina Setări monitor, alegeţi Gestionare carduri.
3. Atingeţi pentru a alege cardul pe care doriţi să îl ştergeţi şi atingeţi „ştergere” -> „OK” pentru a şterge cardul.

6� Trei metode de deblocare
(1) Deschiderea porţii/uşii prin intermediul monitorului

1. Accesaţi meniul principal de pe monitor

2. Atingeţi  sau  pentru a debloca încuietoarea sau poarta.

(2) Deschiderea porţii/uşii prin intermediul aplicaţiei EZVIZ

1. Autentificaţi-vă la contul dvs. din aplicaţia EZVIZ.

2. Accesaţi pagina de vizualizare în timp real a panoului interfon, atingeţi  sau  pentru a debloca 
încuietoarea sau poarta.

(3) Deschiderea porţii/uşii cu ecusoanele RFID inteligente
• Deblocarea plăcii de închidere/încuietorii electrice:
Glisaţi rapid ecusonul preprogramat în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă deschiderea plăcii de închidere/
încuietorii electrice.
• Deblocarea motorului porţii:
ţineţi ecusonul timp de cel puţin 3 secunde în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă deschiderea porţii.

Trei semnale sonore scurte indică eroare la deschiderea/blocarea porţii.
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Vizualizarea dispozitivului în aplicaţia EZVIZ

Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe care aţi instalat-o pe telefon va prevala.

1� Vizualizare live
Atunci când lansaţi aplicaţia EZVIZ, afişajele paginii dispozitivului sunt prezentate mai jos.
Puteţi să vizualizaţi şi să ascultaţi un flux live, să faceţi instantanee, să înregistraţi videoclipuri şi să alegeţi definiţia 
videoclipului după cum este necesar.

Pictogramă Descriere

Partajare. Partajaţi dispozitivul.

Setări. Vizualizaţi sau modificaţi setările dispozitivului.

Pop-up. Vizualizaţi videoclipul afişat deasupra altei aplicaţii pe care o utilizaţi.

Ecran cu afişaj complet. Atingeţi pentru afişarea pe tot ecranul în câmpul dvs. vizual.

Instantaneu. Faceţi un instantaneu.

Înregistrare. Porniţi/opriţi manual înregistrarea.

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

Vorbiţi. Atingeţi pictograma, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vorbi sau asculta 
persoane din faţa camerei.

Blocare. Atingeţi pentru a debloca placa de închidere sau încuietoarea electrică.

Poartă. Atingeţi pentru a debloca poarta.

Definiţie. Selectaţi rezoluţia video dintre Quad HD, Full HD sau Hi-Def.

Live pe mai multe ecrane. Atingeţi pentru a selecta aspectele ferestrei.

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

2.1 Panou interfon (sonerie)

În pagina de setări, puteţi seta parametrii pentru panoul interfon.

Parametru Descriere

Nume Aici puteţi vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.

Detectare inteligentă Puteţi selecta între diferite tipuri de detecţie pentru dispozitivul dvs.

Notificare Puteţi gestiona mesajul dispozitivului şi notificarea aplicaţiei EZVIZ.

Setări audio Puteţi seta parametrii audio relevanţi pentru dispozitivul dvs. 

Setări imagine Puteţi seta parametrii de imagine relevanţi pentru dispozitivul dvs. 

Setări lumină Puteţi seta parametrii de lumină relevanţi pentru dispozitivul dvs.

Gestionare carduri Aici puteţi gestiona ecusoanele.

CloudPlay Puteţi să vă abonaţi şi să gestionaţi spaţiul de stocare în cloud.  

Lista de înregistrări Puteţi vedea starea de stocare a dispozitivului pentru cardul de memorie.

Setări de securitate Aici puteţi personaliza zona de confidenţialitate.

Informaţii despre dispozitiv Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.

Partajare dispozitiv Puteţi partaja dispozitivul cu membrul familiei sau cu un oaspete.

Repornire dispozitiv Atingeţi pentru a reporni dispozitivul.

2�2 Monitor

În pagina de setări, puteţi seta parametrii pentru Monitor.

Parametru Descriere

Nume Aici puteţi vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.

Setări audio Puteţi seta activarea/dezactivarea soneriei ecranului şi puteţi alege tonurile de apel ale soneriei.

Setări ecran Aici puteţi seta luminozitatea ecranului şi timpul de blocare automată a ecranului.

Lista de înregistrări Puteţi vedea starea de stocare a dispozitivului pentru cardul de memorie.

Setări de securitate Puteţi cripta videoclipurile cu parola de criptare.

Setări de reţea
Puteţi vedea numele Wi-Fi şi starea conexiunii.

Dacă doriţi să modificaţi reţeaua Wi-fi a dispozitivului, accesaţi ecranul şi alegeţi Setări -> Reţea şi oră - > 
Reţea Wi-fi curentă şi atingeţi pentru a alege reţeaua Wi-fi la care doriţi să vă conectaţi.

Informaţii despre dispozitiv Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.

Repornire dispozitiv Atingeţi pentru a reporni dispozitivul.

Ştergere dispozitiv Apăsaţi pentru a şterge dispozitivul din aplicaţia EZVIZ.
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EZVIZ Connect

1� Utilizarea 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 „Criptare video” şi activaţi „Audio” din pagina 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 „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 ACTIVAŢI PENTRU A UTILIZA.
4. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi Conectare.
5. Atingeţi butonul Autorizare pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla 

dispozitivele EZVIZ. 
6. Veţi vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsaţi DESCOPERĂ DISPOZITIVE pentru a permite Alexa să descopere 

toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniţi la meniul aplicaţiei Alexa şi selectaţi „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.

Răspundeţi la panoul interfon EZVIZ cu Alexa

După ce aţi conectat panoul interfon EZVIZ la dispozitivul pe care aţi activat Alexa, puteţi vorbi cu vizitatorii prin intermediul 
dispozitivului dvs. Echo sau Fire TV.
Pentru a vorbi cu vizitatori, puteţi spune:
• Alexa, răspunde [Nume panou interfon EZVIZ].
• Alexa, vorbeşte cu [Nume panou interfon EZVIZ].

Numele dispozitivului, de exemplu: „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 trebuie să 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 este „Offline” pe Alexa?
Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la reţea. Reporniţi dispozitivul inteligent şi redescoperiţi-l pe Alexa.
Verificaţi dacă routerul este conectat la internet şi încercaţi din nou.

Pentru detalii despre ţările în care Amazon Alexa este disponibil, consultaţi site-ul oficial al Amazon Alexa.
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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 „Criptare video” şi activaţi „Audio” din pagina 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 „Configurare dispozitiv” din lista de meniu pentru a 

accesa interfaţa Configurare.
4. Apăsaţi Funcţionează cu Google, şi căutaţi „EZVIZ”, unde veţi găsi abilităţi „EZVIZ”.
5. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi Conectare.
6. Atingeţi butonul Autorizare pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla 

dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeţi 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.com/eu.
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MĂSURI DE SIGURANţĂ
Daunele cauzate de nerespectarea manualului vor duce la anularea garanţiei. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele 
rezultate din aceasta!

Nu putem fi traşi la răspundere pentru daunele materiale sau vătămările personale produse ca urmare a utilizării incorecte sau 
a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă.

Acest produs a fost fabricat în deplină conformitate cu instrucţiunile de siguranţă. Pentru a menţine această stare şi pentru a 
beneficia la maximum de produs, utilizatorii trebuie să respecte instrucţiunile de siguranţă şi avertismentele conţinute în acest 
manual.

: Acest simbol indică faptul că există un risc de electrocutare sau scurtcircuit.

• Trebuie să utilizaţi acest produs numai cu o tensiune cuprinsă între: 100-240 volţi şi 50-60 hertzi. 
• Nu utilizaţi niciodată acest dispozitiv cu o tensiune diferită.
• Asiguraţi-vă că toate conexiunile electrice ale sistemului sunt conforme cu instrucţiunile de utilizare.
• În unităţile comerciale, asiguraţi-vă că respectaţi reglementările cu privire la prevenirea accidentelor la instalaţii electrice.
• În şcoli, unităţi de formare, ateliere etc. trebuie să existe personal calificat pentru a monitoriza funcţionarea echipamentelor.
• Trebuie să urmaţi instrucţiunile de utilizare a oricăror alte dispozitive conectate la sistem.
• Dacă aveţi îndoieli cu privire la funcţionarea sau siguranţa echipamentului, contactaţi o persoană cu experienţă.
• Nu conectaţi şi nu deconectaţi niciodată echipamentele electrice cu mâinile ude.
• Când instalaţi acest produs, asiguraţi-vă că nu există riscul de avariere a cablurilor electrice de alimentare.
• Nu înlocuiţi niciodată singur cablurile electrice deteriorate! În acest caz, îndepărtaţi-le şi apelaţi la un expert.
• Reţeaua de alimentare trebuie să fie amplasată în apropierea dispozitivului şi trebuie să fie uşor accesibilă.
• Un dispozitiv de comutare (un separator de înaltă tensiune, un disjunctor sau un dispozitiv echivalent) trebuie să poată fi 

accesat cu uşurinţă şi integrat în instalaţia de cablaj a clădirii pentru echipamentele care sunt conectate permanent la reţea.
• Pentru a vă asigura că dispozitivul are o ventilaţie suficientă, menţineţi zona din jurul dispozitivului neobstrucţionată.
• Ventilaţia nu trebuie blocată prin acoperirea fantelor pentru ventilaţie cu obiecte precum ziare, feţe de masă, perdele etc.).
• Pe dispozitiv nu trebuie amplasate surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
• Respectaţi temperatura de funcţionare a produsului.
• Dispozitivul nu trebuie să fie expus la jet sau stropi de lichid, şi pe dispozitiv nu ar trebui amplasat niciun obiect umplut cu 

lichid.
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Iniţiative privind utilizarea produselor video

Vă mulţumim pentru alegerea produselor EZVIZ.
Tehnologia afectează fiecare aspect al vieţii noastre. În calitate de companie high-tech, suntem tot 
mai conştienţi de rolul pe care tehnologia îl joacă în îmbunătăţirea eficienţei afacerilor şi a calităţii 
vieţii, totodată însă şi de prejudiciile potenţiale ale utilizării sale incorecte. De exemplu, produsele video 
pot înregistra imagini reale, integrale şi clare. Acest lucru aduce o valoare ridicată în ceea ce priveşte 
analiza retrospectivă şi păstrarea faptelor petrecute în timp real. Totuşi, poate avea drept consecinţă, de 
asemenea, încălcarea drepturilor şi intereselor legitime ale unei părţi terţe în cazul distribuirii, utilizării şi/
sau procesării neadecvate a datelor video. Fiind adeptă a filozofiei „Tehnologia în slujba binelui”, EZVIZ 
face apel la fiecare utilizator final al tehnologiei şi produselor video să respecte toate legile şi normele 
aplicabile, precum şi uzanţele etice, cu scopul de a crea împreună o comunitate mai bună.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele iniţiative:
1. Toţi avem aşteptări rezonabile cu privire la viaţa privată, iar instalarea produselor video nu ar 
trebui să fie în contradicţie cu aceste aşteptări rezonabile. Prin urmare, se va emite un comunicat 
de avertizare într-o manieră rezonabilă şi eficientă, care va clarifica nivelul soneriei atunci când 
se instalează produse video în spații publice. Pentru spaţiile care nu sunt publice, vor fi evaluate 
drepturile şi interesele unei terţe părţi la instalarea produselor video, incluzând, dar fără a se limita la 
acestea, instalarea produselor video numai după obţinerea consimţământului părţilor interesate şi 
dezinstalarea produselor video cu vizibilitate ridicată.
2. Scopul produselor video este acela de a înregistra activităţi reale într-un anumit interval de timp, 
într-un anumit spaţiu şi în anumite condiţii. Prin urmare, toţi utilizatorii îşi vor defini mai întâi într-o 
manieră rezonabilă drepturile în respectivul domeniu specific, pentru a evita încălcarea drepturilor 
unei terţe părţi la propriile imagini şi la viaţă privată sau a altor drepturi legitime.
3. În timpul utilizării produselor video se vor genera în mod continuu date de tip imagine video 
obţinute din scene reale, inclusiv o cantitate mare de date biologice (precum imagini faciale), datele 
putând fi utilizate în continuare sau reprocesate. Produsele video în sine nu pot distinge între bine 
şi rău în sensul utilizării datelor, doar pe baza imaginilor capturate de produsele video. Rezultatul 
utilizării datelor depinde de metoda de utilizare şi de scopul în care acestea sunt utilizate de către 
operatorii de date. Prin urmare, operatorii de date nu numai că vor respecta toate legile şi normele 
aplicabile şi alte cerinţe normative, însă, de asemenea, vor respecta normele internaţionale, regulile 
de conduită socială, bunele moravuri, practicile comune şi alte cerinţe neobligatorii, precum şi dreptul 
la viaţa privată, dreptul asupra propriilor imagini şi alte drepturi şi interese.
4. Drepturile, valorile şi alte cerinţe ale diferitelor părţi interesate trebuie luate întotdeauna în 
considerare la procesarea datelor video care sunt generate în mod continuu de produsele video. În 
acest sens, securitatea produselor şi securitatea datelor sunt extrem de importante. Prin urmare, toţi 
utilizatorii finali şi operatorii de date vor lua măsurile rezonabile necesare pentru a asigura securitatea 
datelor şi pentru a evita scurgerile de date, dezvăluirea şi utilizarea neadecvată a datelor, incluzând, 
dar fără a se limita la acestea, configurarea controlului accesului, alegerea unui mediu de reţea 
adecvat (internetul sau intranetul) la care produsele video sunt conectate, asigurând şi optimizând 
permanent securitatea reţelei. 
5. Produsele video au contribuit într-o mare măsură la îmbunătăţirea securităţi sociale pe glob şi credem 
că aceste produse, de asemenea, vor juca un rol activ în numeroase aspecte ale vieţii sociale. Orice 
utilizare abuzivă a produselor video, care încalcă drepturile omului sau care conduc la activităţi ilegale 
contravine scopului iniţial al inovării tehnologice şi dezvoltării de produse. Prin urmare, fiecare utilizator va 
implementa un mecanism de evaluare şi urmărire a modului de utilizare a produsului lor pentru a asigura 
că fiecare produs este utilizat într-o manieră corespunzătoare şi rezonabilă şi cu bună credinţă.
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