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Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra 
„Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo 
vadovo (toliau – „vadovas“) jokiu būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš 
dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta 
kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, 
susijusių su Vadovu.
Apie šį vadovą
Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, 
schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo 
tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl 
programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją 
rasite „ ™“ svetainėje (http://www.ezvizlife.com).
Peržiūros įrašas
Nauja laida – 2021 m. sausio mėn.
Prekių ženklų patvirtinimas
„ ™“, „ ™“ ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės 
įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų 
savininkų nuosavybė.
Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas
TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE 
ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS 
TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ 
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, 
PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ 
NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, 
DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR 
NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO 
PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, 
KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO 
INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ. 
TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU 
„EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO 
PIRKIMO KAINOS. 
„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ 
ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: 
A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; 
B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) 
JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ 
PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.
JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO 
RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, 
PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS 
ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO 
SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. 
PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO 
KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE 
VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, 
JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS 
NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO. 
ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR 
TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.
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Apžvalga

1� Paketo turinys

PIR jutiklis Ekrano dangtelis Dvipusė juosta

Reguliavimo informacija Sparčiosios paleisties vadovas

2� Pagrindai

Detektoriaus 
korpusas

Dangtelis

Pagrindas

Objektyvas
Su LED indikatoriumi viduje

Montavimo 
instrukcijų ženklas

Ekrano dangtelis

Pavadinimas Aprašas

Šviesos diodų 
indikatorius

• Greitai mirksinti mėlyna: detektorius pereina į įrenginio 
pridėjimo režimą.

• Sparčiai 3 kartus mirksinti mėlyna spalva: keičiamas darbo 
režimas.

• Mėlyna 1 sekundę: PIR signalas paleistas / pažadinkite įrenginį 
paspausdami mygtuką NUSTATYTI IŠ NAUJO / įsilaužimo 
signalizacija paleista.

Ekrano dangtelis Pritvirtinkite jį prie objektyvo, kad apribotumėte aptikimo 
diapazoną.
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Mygtukas NUSTATYTI 
IŠ NAUJO

Pavadinimas Aprašas

Mygtukas 
NUSTATYTI IŠ 
NAUJO

Paspauskite ir palaikykite apie 5 sekundes, įrenginys pereis į 
įrenginio pridėjimo režimą.
Dukart paspauskite, kad pakeistumėte darbo režimą (intervalas 
tarp dviejų paspaudimų turi būti trumpesnis nei 1 sekundė).
• Gamyklinis režimas: aptinka objektus kas 10 sekundžių.
• Energijos taupymo režimas: aptinka objektus kas 1 minutę.

Gaukite EZVIZ programėlę 

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma). 
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje 

„App Store“ arba „Google PlayTM“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

Programėlė „EZVIZ“

Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami 
sužinoti, ar yra naujinys, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

Pasiruošimas
1� Dangtelio nuėmimas

Nuimkite detektoriaus dangtelį sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, kaip parodyta 
toliau pateiktame paveikslėlyje.

2� Izoliacinės juostelės išėmimas
Paspauskite ir laikykite nuspaudę bateriją, tada išimkite baterijos izoliacinę 
juostelę.
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Izoliacinė juostelė

• Išėmę izoliacinę juostelę, prieš atlikdami bet kokius veiksmus, palaukite apie 
2–3 minutes, kad PIR aptikimo procesas būtų stabilesnis.

• Kai baterija senka, pranešimas apie senkančią bateriją bus perduotas EZVIZ 
programėlei, kad primintų jums, jog reikia pakeisti bateriją.

• Jei reikia pakeisti bateriją, įsigykite CR2450 620 mAh baterijas.
• Keisdami baterijas, įdėkite jas teigiama puse į viršų.
• Kai liečiate grandinių plokštę, rankos turi būti sausos ir švarios.

Įtraukti įrenginį
Detektorių reikia naudoti kartu su EZVIZ išmaniuoju tinklų sietuvu (toliau – tinklų sietuvas). 
Pridėkite tinklų sietuvą prie EZVIZ Cloud, tada pridėkite detektorių prie tinklų sietuvo toliau 
nurodytais dviem būdais.

1� Pirmasis būdas: pridėkite nuskaitydami QR kodą
1. Prisijunkite prie savo paskyros naudodami EZVIZ programėlę, bakstelėkite 

įrenginio įtraukimo piktogramą ir bus parodyta QR kodo nuskaitymo sąsaja.
2. Nuskaitykite vidinėje dangtelio pusėje arba naudotojo vadove esantį QR kodą 

ir pridėkite detektorių prie tinklų sietuvo.

Scan QR Code

3. Sukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kol montavimo instrukcijos ir EZVIZ 
logotipas susilygiuos.

2� Antrasis būdas: pridėkite per tinklų sietuvą

Pridėdami detektorių prie tinklų sietuvo, padėkite detektorių kuo arčiau tinklų sietuvo.

1. Pereikite į įrenginio pridėjimo režimą, kaip nurodyta tinklų sietuvo naudotojo 
vadove. 

2. Paspauskite ir palaikykite mygtuką NUSTATYTI IŠ NAUJO ilgiau nei 5 sekundes, 
kol detektoriaus indikatorius ims greitai mirksėti mėlynai, tada detektorius 
pereis į pridėjimo režimą.

3. Detektorius bus automatiškai pridėtas prie tinklų sietuvo, o ŠVIESOS DIODŲ 
indikatorius užges.

4. Sukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kol montavimo instrukcijos ir EZVIZ 
logotipas susilygiuos.
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Įrengimas

Detektorių galima padėti ant stalo arba priklijuoti norimoje vietoje naudojant dvipusę 
juostą detektoriaus apačioje. Toliau nurodytos montavimo padėtys ir kampai yra tik 
informacinio pobūdžio.

1� 1,8 m sieninis laikiklis
Kad aptikimas būtų geresnis, pusė su montavimo instrukcijos ženklu ir EZVIZ 
logotipu turi būti nukreipta į žemę, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

 

10°

0°

1 2 3

Mus visus 
pamato!!!

Mus irgi!!!

(m)

1,8 m

1 pav. Aptikimo diapazono vaizdas iš šono

• Sumontavę detektorių, turite sureguliuoti jo kampą, kad nustatytumėte tinkamą 
aptikimo diapazoną.

• Detektoriaus aptikimo kampas yra 90° vertikaliai ir horizontaliai.
• Detektorius turėtų būti sumontuotas priešais tokią vietą, per kurią dažnai vaikšto 

žmonės, ir priešais detektorių negali būti jokių kliūčių.
• Nemontuokite detektoriaus vietose, kuriose yra intensyvi tiesioginė saulės 

šviesa arba kur labai kinta temperatūra (oro kondicionierių, šaldytuvų, elektrinių 
ventiliatorių, orkaičių, langų ir kt.).

• Prieš klijuodami detektorių, pirmiausia nuvalykite paviršių. Neklijuokite detektoriaus 
ant kalkėmis nuteptų sienų.
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Aptikimo diapazonas

2 pav. Aptikimo diapazono vaizdas iš viršaus

2� Ekrano dangtelio naudojimas (pasirinktinis)
Kad aptikimas būtų geresnis, pusė su montavimo instrukcijos ženklu ir EZVIZ 
logotipu turi būti nukreipta į žemę, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

Ekrano dangtelis gali būti naudojamas toliau nurodytais atvejais.
• Kad būtų išvengta klaidingų pavojaus signalų dėl naminių gyvūnų.

1 2

2

 

0°

Ekrano dangtelis

Suveikia 
pavojaus 
signalai?!

Neaptikta~

1 m 0,5 m

(m)
1 pav. Aptikimo diapazono vaizdas iš šono

• Dėl apsauginio dangtelio detektoriaus dalis nepriima judančių objektų skleidžiamos 
šilumos spinduliuotės, todėl ribojamas detektoriaus aptikimo diapazonas. Taip galima 
išvengti klaidingų pavojaus signalų, kurie dažniausiai įsijungia dėl naminių gyvūnų.

• Jei turite naminių gyvūnų, montavimo aukštis = naminio gyvūno ūgis + 0,5 m; jei naminio 
gyvūno ūgis ≤0,5 m, rekomenduojamas montavimo aukštis yra 1 m.

• Panaudojus apsauginį dangtelį, didžiausias detektoriaus aptikimo atstumas yra 5 m.
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• Mažas tikėtinas aptikimo diapazonas.
Kad aptikimas būtų geresnis, pusė su montavimo instrukcijos ženklu ir EZVIZ 
logotipu turi būti nukreipta į žemę, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

45°

Aptikimo diapazonas

Neaptikimo zona

(m)
 

2 pav. Aptikimo diapazono vaizdas iš viršaus
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Veiksmai su EZVIZ programėle

Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos 
programėlės sąsaja.

1� Pradinis puslapis
Paleiskite EZVIZ programėlę, atidarykite susijusio tinklų sietuvo pagrindinį puslapį ir, 
jei reikia, galite tvarkyti savo detektorių puslapyje.

Žurnalas Detektoriaus aptikimo žurnalas.

Atmesti Išvalo detektoriaus pavojaus signalus.

2� Nuostatos

Parametras Aprašas
Įrenginio pavadinimas Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
Pavojaus signalo 
nuostatos

Galite nustatyti pranešimų parametrus pagal poreikį.

Kameros susiejimas Pasirinkite kamerą, kurią norite prijungti prie detektoriaus. 
Prijungus kamerą, ji pasisuks ta kryptimi, kuria aptiktas 
žmogaus.

Energijos taupymo 

režimas

Dukart paspauskite, kad pakeistumėte darbo režimą 
(intervalas tarp dviejų paspaudimų turi būti trumpesnis 
nei 1 sekundė).
• Gamyklinis režimas: aptinka objektus kas 10 sekundžių.
• Energijos taupymo režimas: aptinka objektus kas 

1 minutę.
Susiję įrenginiai Galite matyti prie detektoriaus prijungtą tinklų sietuvą.
Įrenginio informacija Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Bendrinti Bendrinkite savo įrenginį.
Pašalinti įrenginį Bakstelėkite, kad ištrintumėte detektorių iš EZVIZ Cloud.
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