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Tổng quan

Ổ cắm thông minh (x1)

Thông tin quy định (x1) Hướng dẫn sử dụng nhanh (x1)

• Số lượng camera và phụ kiện phụ thuộc vào số lượng camera nằm trong gói sản phẩm bạn mua. 
• Bạn cũng có thể mua camera riêng nếu cần.
• Kiểu dáng của bộ đổi nguồn tùy thuộc vào mẫu sản phẩm thực tế bạn đã mua.

Tính năng cơ bản

Nút Nguồn
Nút Wi-Fi

Đèn chỉ báo 
nguồn

Mã QR

Đầu vào nguồn

Đèn chỉ báo 
Wi-Fi

Tên Mô tả

Nút Nguồn Nhấn để kết nối hoặc ngắt nguồn.

Nút Wi-Fi Nhấn nút này trong 2 giây để khởi chạy cấu hình Wi-Fi.

Đèn chỉ báo nguồn • Bật: Thiết bị được bật.
• tắt: Thiết bị được tắt.

Đèn chỉ báo Wi-Fi
• Sáng đèn: Mạng được kết nối.
• Nhấp nháy chậm: Mạng bị ngắt kết nối.
• Nhấp nháy nhanh: Thiết bị đã sẵn sàng để cấu hình Wi-Fi.

Mã QR Được in trên trang bìa của hướng dẫn sử dụng này hoặc ở mặt sau của thiết bị.
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Đặt
Bước 1 Cấp điện

Cắm thiết bị vào ổ cắm nguồn.Khi chỉ báo Wi-Fi nhấp nháy nhanh, kết nối Wi-Fi đã sẵn sàng.

Ổ cắm điện

Đèn chỉ báo Wi-Fi

Bước 2 Cài đặt thiết bị

1. Tải ứng dụng EZVIZ
 - Kết nối điện thoại di động của bạn với Wi-Fi (được đề xuất). 
 - Tải về và cài đặt ứng dụng EZVIZ bằng cách tìm kiếm “EZVIZ” trong App Store hoặc Google PlayTM.
 - Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản người dùng trên EZVIZ.

Ứng dụng EZVIZ

Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng từ trước, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng bản mới nhất. Để biết có bản cập nhật hay không, truy 
cập Cửa hàng Ứng dụng và tìm EZVIZ.

2. Thêm thiết bị vào EZVIZ
 - Đăng nhập vào ứng dụng EZVIZ.
 - Từ màn hình Trang chủ của ứng dụng EZVIZ, nhấn vào biểu tượng “+” ở góc trên cùng bên phải để chuyển đến giao diện quét mã QR.

 - Quét mã QR trên trang bìa của hướng dẫn sử dụng này hoặc ở mặt sau của thiết bị.
 - Làm theo trình hướng dẫn của ứng dụng EZVIZ để hoàn tất công đoạn cấu hình Wi-Fi.

Hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn được kết nối với Wi-Fi 2,4 GHz từ bộ định tuyến để cấu hình Wi-Fi.
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Thông số

Thời gian khởi động tối đa ≤ 30s

Wi-Fi 2,4G, 802,11 b/g/n
Dòng điện đầu ra Tối đa 16A
Nguồn đầu ra Tối đa 3840W
Vật liệu bao ngoài Vật liệu chống cháy và nhiệt độ cao
Nguồn cấp điện 100 đến 240 VAC
Nhiệt độ làm việc 0 đến 40°C (32 đến 104°F)
Độ ẩm làm việc 0 đến 80%
Kích thước 100 x 54 x 38 mm (4 x 2 x 1,5 inch)
Trọng lượng 210g

Không chèn vào nhau.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.ezviz.com/vn.
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Kết nối EZVIZ

1. Dùng Amazon Alexa
Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn điều khiển các thiết bị EZVIZ của mình bằng Amazon Alexa. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình 
thực hiện, vui lòng tham khảo Xử lý sự cố.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng:
1. Các thiết bị EZVIZ được kết nối với ứng dụng EZVIZ.
2. Trong ứng dụng EZVIZ, hãy tắt "Mã hóa video" ở trang Cài đặt Thiết bị.
3. Bạn có một thiết bị hỗ trợ Alexa (chẳng hạn Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tất cả các phiên bản), Fire TV Stick (chỉ phiên 

bản thế hệ thứ hai) hoặc TV thông minh Fire TV Edition).
4. Ứng dụng Amazon Alexa đã được cài đặt trên thiết bị thông minh của bạn, và bạn đã tạo một tài khoản.

Để điều khiển các thiết bị EZVIZ bằng Amazon Alexa:
1. Mở ứng dụng Alexa và chọn "Skills and Games” (Kỹ năng và Trò chơi) trong menu.
2. Trên màn hình Kỹ năng và Trò chơi, tìm kiếm "EZVIZ", và bạn sẽ thấy các kỹ năng "EZVIZ".
3. Chọn kỹ năng cho tiết bị EZVIZ của bạn, rồi nhấn ENABLE TO USE (BẬT ĐỂ SỬ DỤNG)�
4. Nhập tên người dùng EZVIZ và mật khẩu, rối nhấn Sign in (Đăng nhập).
5. Nhấn nút Authorize (Ủy quyền) để ủy quyền cho Alexa truy cập tài khoản EZVIZ và có thể điều khiển các thiết bị EZVIZ của bạn. 
6. Bạn sẽ nhìn thấy "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ đã được liên kết thành công), rồi nhấn DISCOVER DEVICES (TÌM THIẾT BỊ) 

để cho phép Alexa tìm tất cả các thiết bị EZVIZ của bạn.
7. Quay lại menu ứng dụng Alexa và chọn "Devices" (Thiết bị), tại đây bạn sẽ thấy tất cả các thiết bị EZVIZ của mình.

Điều khiển bằng giọng nói
Tìm thiết bị thông minh mới qua menu "Smart Home" (Nhà thông minh) trong ứng dụng Alexa hoặc chức năng Điều khiển bằng giọng nói 
Alexa.
Khi đã tìm thấy, bạn có thể điều khiển thiết bị bằng giọng nói của mình. Đưa ra cho Alexa những câu lệnh đơn giản.

Ví dụ như tên thiết bị của bạn: “show xxxx camera" (Hiển thị camera xxxx) có thể được sửa đổi trong ứng dụng EZVIZ. Mỗi khi thay đổi tên thiết bị, bạn sẽ 
cần tìm lại thiết bị để cập nhật tên.

Xử lý sự cố
Tôi nên làm gì khi Alexa không tìm được thiết bị của tôi?
Kiểm tra xem liệu có vấn đề nào về kết nối Internet không.
Thử khởi động lại thiết bị thông minh và tìm lại thiết bị trên Alexa.

Tại sao trạng thái thiết bị hiển thị trên Alexa lại là "Offline" (Ngoại tuyến)?
Thiết bị của bạn có thể đã bị ngắt kết nối không dây. Khởi động lại thiết bị thông minh và tìm lại trên Alexa.
Có thể bộ định tuyến của bạn không có sẵn truy cập Internet. Kiểm tra xem bộ định tuyến của bạn đã kết nối Internet chưa và thử lại.

Để biết chi tiết về các quốc gia hỗ trợ sử dụng Amazon Alexa, hãy tham khảo trang web chính thức của sản phẩm.
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2. Sử dụng trợ lý Google
Với Trợ lý Google, bạn có thể kích hoạt thiết bị EZVIZ của mình và xem trực tiếp bằng cách đưa ra những câu lệnh thoại cho Trợ lý Google.

Cần phải có các thiết bị và ứng dụng sau:
1. Một ứng dụng EZVIZ chứa thiết bị.
2. Trong ứng dụng EZVIZ, hãy tắt "Mã hóa Video" và bật "Âm thanh" trong trang Cài đặt thiết bị.
3. Một TV có kết nối Chromecast.
4. Ứng dụng Trợ lý Google trên điện thoại của bạn.

Để bắt đầu, hãy làm theo các bước dưới đây:
1. Thiết lập thiết bị EZVIZ và đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác trên ứng dụng.
2. Tải xuống ứng dụng Google Home từ App Store hoặc Google Play StoreTM và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
3. Trên màn hình myhome, nhấn “+” ở góc trên bên trái, và chọn "Set up device" (Thiết lập thiết bị) trong danh sách menu để chuyển đến 

giao diện Thiết lập.
4. Nhấn vào Works with Google (Hoạt động bằng Google) và tìm kiếm "EZVIZ", nơi bạn sẽ tìm thấy các kỹ năng "EZVIZ".
5. Nhập tên người dùng EZVIZ và mật khẩu, rối nhấn Sign in (Đăng nhập).
6. Nhấn nút Authorize (Ủy quyền) để cho phép Google truy cập vào tài khoản EZVIZ và có thể kiểm soát các thiết bị EZVIZ của bạn.
7. Nhấn Return to app (Quay lại ứng dụng).
8. Thực hiện theo những bước trên để hoàn thành việc ủy quyền. Khi hoàn tất đồng bộ hóa, dịch vụ EZVIZ sẽ được liệt kê trong danh sách 

dịch vụ của bạn. Để xem danh sách các thiết bị tương thích trong tài khoản EZVIZ của bạn, nhấn vào biểu tượng dịch vụ EZVIZ.
9. Bây giờ hãy thử một số lệnh. Sử dụng tên của camera mà bạn đã tạo khi thiết lập hệ thống.

Người dùng có thể quản lý các thiết bị đơn lẻ hoặc theo nhóm. Thêm thiết bị vào phòng cho phép người dùng sử dụng một lệnh để cùng 
lúc điều khiển một nhóm thiết bị.
Xem liên kết sau để biết thêm thông tin:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
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