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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. 
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Nauja laida – 2022 m. sausio mėn.
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toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
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TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE 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 
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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� Pakuotės turinys

Kelvedis (1 vnt.)

Maitinimo adapteris (1 vnt.) Tinklo kabelis (1 vnt.) Reguliavimo informacija (2 vnt.)
Sparčiosios paleisties vadovas 

(1 vnt.)

• Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo įsigyto įrenginio. Jo negalima naudoti lauke.
• Maitinimo adapterio veikimo temperatūra: 0–40 °C.

2� Pagrindai

Šviesos diodų 
indikatorius

Vaizdas iš priekio

Pavadinimas Aprašas

Šviesos diodų 
indikatorius

Mirksi žalia spalva: paleidžiama. 

Šviečia mėlyna spalva: tinklas atjungtas.

Šviečia žalia spalva: prisijungta prie tinklo.

Mirksi mėlyna spalva: įjungta prieiga vienu klavišu.

Pakaitomis mirksi mėlyna ir žalia spalvomis: gamyklinių 
nuostatų atkūrimas.

Šviečia pilka spalva: išjungtas įrenginys arba indikatorius.
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Nustatymo iš naujo mygtukas

Maitinimo prievadas (12 V, 1,5 A (NS))

LAN (vietinio tinklo) prievadas

WAN (plačiojo tinklo) prievadas

Maitinimo įjungimas 
(išjungimas)

Vaizdas iš galo

Pavadinimas Aprašas

Nustatymo iš 
naujo mygtukas

Paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 7 sek., kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte 
visus numatytuosius parametrus.
Paspauskite vieną kartą, kad įjungtumėte jungtinio tinklo funkciją arba prieigą vienu 
klavišu (žr. atitinkamą skirsnį, kur pateikiama išsamios informacijos).

Maitinimo 
prievadas Naudokite pateiktą maitinimo adapterį (12 V, 1,5 A (NS)).

Įjungimas ir prijungimas prie interneto
1. Naudodami maitinimo adapterį, prijunkite kelvedį prie elektros lizdo.
2. Tinklo kabeliu prijunkite kelvedžio WAN prievadą prie interneto. 

Prijungti prie elektros lizdo

Prijungti prie interneto

Konfigūracija
Naudodami kelvedį pirmą kartą, per kompiuterį arba mobilųjį telefoną turite sukonfigūruoti parametrus. Pavyzdžiu paimsime 
mobilųjį telefoną.

- Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas ir įjungtas tinkamai (šviesos diodų indikatorius šviečia žalia spalva).
- Prijunkite savo mobilųjį telefoną prie įrenginio belaidžio ryšio tinklo (tinklo pavadinimas: ezviz_ XXXXXX, pagal numatytąsias 

nuostatas slaptažodžio nėra). 
- Mobiliajame telefone atverkite naršyklę, įveskite „wifi.ezvizlife.com“ ir eikite į konfigūravimo puslapį.
- Nustatykite parametrus, pvz., įrenginio valdymo slaptažodį, „Wi-Fi“ pavadinimą ir slaptažodį bei kt.
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Prieiga vienu klavišu
Kelvedžiui sukonfigūravus tinklą, EZVIZ išmanioji namų kamera (-os) galės prisijungti prie kelvedžio „Wi-Fi“, naudojantis prieigos 
vienu klavišu funkcija.
Įjunkite kameros (-ų) maitinimą. Kai kamera pradės veikti laukimo režimu „Wi-Fi“ ryšiui sukonfigūruoti, vieną kartą paspauskite 
nustatymo iš naujo mygtuką, kad paleistumėte kameros (-ų) aptikimo procedūrą. Kamera (-os) prisijungs prie kelvedžio „Wi-Fi“ 
tinklo. Po 120 sek. kelvedis automatiškai išjungs prieigos vienu klavišu režimą.

Jungtinis tinklas
• Įrenginių skaičius tinkle: rekomenduojama ne daugiau nei 8.
• Pagrindinis kelvedis: įrenginys, sėkmingai prisijungęs prie tinklo per WAN prievadą arba atlikęs parametrų konfigūravimo procedūrą 

naudojantis konfigūravimo vedikliu.

Jungtinis tinklas dera toliau nurodytais metodais.
Aparatinės įrangos metodas:

• Antriniams kelvedžiams veikiant nustatymo iš naujo režimu, tereikia paspausti pagrindinio kelvedžio nustatymo iš naujo 
mygtuką ir jungtinis tinklas bus sukurtas automatiškai.

• Jei norite prie jungtinio tinklo prijungti įrenginį, pakanka prie jungtinio tinklo prijungtame pagrindiniame kelvedyje arba 
antriniame kelvedyje paspausti įrenginio nustatymo iš naujo mygtuką ir tas įrenginys bus automatiškai prijungtas prie 
esamo jungtinio tinklo.

Programinės įrangos metodas:
- Prisijunkite prie savo kompiuterio arba mobiliojo telefono naršyklės konfigūravimo puslapio arba prisijunkite prie savo 

EZVIZ programėlės, kuri įtraukė pagrindinį kelvedį.
- Eikite į „Valdymo skydelis > Maršruto valdymas > Įtraukti kelvedžius“. Aptiktas kelvedis prisijungs prie jungtinio tinklo.   
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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“.

Įtraukimas į EZVIZ programėlę
- Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
- Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
- Nuskaitykite QR kodą, esantį ant sparčiosios paleisties vadovo viršelio arba ant įrenginio korpuso.

Scan QR Code

- Vadovaudamiesi vedikliu, įtraukite savo įrenginį į EZVIZ programėlę.
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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
Paleidus EZVIZ programėlę, atveriamas pagrindinio kelvedžio pradžios puslapis, kaip parodyta toliau.
Pagal poreikį galite eiti į valdymo skydelio, terminalo valdymo arba priemonių rinkinio sąsają.

Piktograma Aprašas

Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.

Valdymo skydelis. Čia valdomas įrenginys.

Terminalo valdymas. Čia galima peržiūrėti ir valdyti prie įrenginio 
prijungtus terminalus.

Priemonių rinkinys. Palieskite, jei norite pasirinkti įrankius ir pagal 
poreikį nustatyti aktualius įrenginio parametrus. 

2� Nuostatos
Nuostatų puslapyje galite nustatyti įrenginio parametrus.

Parametras Aprašas

Įrenginio informacija Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.

Pašalinti įrenginį Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš savo EZVIZ paskyros.
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