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Pakendi sisu 

Tugijaam (x1) *Kaamera Toiteadapter (x1) 
(tugijaamale) 

Toiteadapter (x1) 
(kaamerale) 

USB juhe (x1) *Paigaldusšabloon 

*Magnetalus *Keeratav alus *Paigaldusalus 

*Kruvikomplekt Regulatiivne teave (x1)      Kiirjuhend (x1) 

• Kaamerate ja nende lisatarvikute arv sõltub sellest kui palju kaameraid on teie ostetud 
paketis. 

• Saate alati osta lisakaameraid.
• Toiteadapteri välimus vastab tegeliku ostetud seadme välimusele. 

Üldine 
Kaamera 

Sünkroniseerimisnupp 

Kõlar 

Toitepesa 

Objektiiv 

Fotoresistor 

LED-märgutuli 
Prožektor 

PIR 

Nimi Kirjeldus 
Sünkroniseerimisnupp • Sisselülitamine: Hoidke väljalülitatud seadme puhul 2 s all. 

• Lähtestage ja valmistuge sidumiseks. Hoidke 2 s all.
• Väljalülitamine: Vajutage nuppu ühe sekundi jooksul kolm korda. 

Toitepesa Kaamera laadimiseks. 
LED-märgutuli  • Põleb pidevalt siniselt: kaamera käivitub. või toimub kaamera reaalajas

vaatamine EZVIZ rakenduses. 
• Vilgub kiirelt siniselt: Kaamera sidumiseks valmis./Sidumine aktiivne. 
• Vilgub aeglaselt punaselt: Võrgu tõrge. 
• Vilgub kiirelt punaselt: Kaamera tõrge. 
• Pidevalt põlev roheline: kaamera täielikult laetud. 
• Vilgub aeglaselt roheliselt: laeb. 
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Pistikupesa 

Tugijaam 

Kõlar 

LED-märgutuli 

Toitepesa 

Toitenupp 

Etherneti 
pesa/Võrguindikaator 

Lähtestamise nupp 

Sünkronisee-
rimisnupp  

MicroSD kaardi pesa 

Nimi Kirjeldus 
LED-märgutuli  •  Põleb pidevalt roheliselt: tugijaam töötab nõuetekohaselt. 

• Põleb pidevalt siniselt: tugijaam pole internetiga ühendatud. 
• Vilgub siniselt: tugijaama seotakse kaameraga. 
• Põleb pidevalt valgelt: tehaseseadete taastamine õnnestus. 
• Vilgub punaselt: alarm. 
• Põleb pidevalt punaselt: SD kaardi tõrge.

Sünkroniseerimisnupp • Vajutage korraks helisignaali väljalülitamiseks alarmi korral. 
• Hoidke 2 s all, et alustada kaameraga sidumist (sidumine võib võtta 

kuni 2 minutit). 
Toitenupp Vajutage toite sisse/väljalülitamiseks. 
Võrguindikaator Põleb pidevalt roheliselt: Etherneti kaabel on ühendatud. 
Lähtestusnupp  Hoidke nuppu 5 sekundit all kõikide parameetrite lähtestamiseks. 

Seadistamine 
Samm 1: Kaamera laadimine (valikuline) 

Ühendage kaamera pistikupesaga toiteadapteri (5V 2A) abil. 
Kui kaamera on välja lülitatud, vajutage korraks sünkroniseerimisnuppu. 

Toiteadapter 

• Eemaldage kaamera laadimiseks seina küljest. 
• Ärge laadige kaamerat, kui temperatuur on kõrgem kui 45 kraadi või madalam kui 0 

kraadi.
• Kaamerat ei tohi laadida õues. 
• Laadimise ajal lülitub kaamera automaatselt sisse. 

Samm 2: Tugijaama toide 
Ühendage tugijaam pistikupesaga toiteadapteri (12V 1A) abil. 

Pistikupesa 

Toiteadapter 



3 

Etherneti kaabel 

Samm 3: Ühendage tugijaam internetiga 
Ühendage tugijaam Etherneti kaabli abil oma ruuteri LAN pordiga. 

Veenduge, et ruuteril on ligipääs internetile. 

Samm 4: Laadige alla EZVIZ rakendus  
1. Ühendage oma mobiiltelefon internetti. 
2. Otsige üles "EZVIZ" rakendus App Store või Google PlayTM keskkonnast. 
3. Laadige alla EZVIZ rakendus ja paigaldage see. 
4. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ kasutajakonto. 

Samm 5: Lisage tugijaam enda EZVIZ kontole. 
1. Logige EZVIZ rakendusse sisse. 
2. Vajutage koduekraani ülemises paremas nurgas olevale „+“ sümbolile, et avada QR-koodi

skaneerimise lehekülg.  

3. Skaneerige Qr-kood, mis on tugijaama põhjal või sisestage seerianumber manuaalselt. 

4. Järgige tugijaama võrguseadistuse lõpetamiseks EZVIZ rakenduse viisardit. 
5. Tugijaama edukal lisamisel vajutage „Järgmine“ nuppu, et siduda kaamera(d) 

tugijaamaga.

Samm 6: Tugijaama sidumine kaamera(te)ga 
1. Hoidke tugijaama sünkroniseerimisnuppu 2 s all. LED märgutuli vilgub siniselt.

2. Seadke kaamera tugijaamast 30 kuni 100 cm kaugusele. Hoidke
sünkroniseerimisnuppu 
2 s all. LED märgutuli vilgub kiirelt siniselt. 

3. Oodake umbes 120 sekundit ja toksake lehe värskendamiseks .
• Aeglaselt punaselt vilkuv kaamera LED-märgutuli näitab, et sidumine ebaõnnestus. 

Korrake ülaltoodud samme ja proovige uuesti. 
• Saate iga tugijaamaga siduda korraga kuni 4 kaamerat. 
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. 
Kaamera vaateväli 

Liikumise 
tuvastamise 

tsoon 
~7,5 m 

Parim tundlikkus 

Halb 

Kaamera paigaldamine 
Paigalduskoht 
Valige selge ja blokeerimata vaateväljaga koht, kus on hea ühendus tugijaamaga. Pidage meeles 
järgmist: 
• Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev, et vastu pidada kolmekordsele kaamera raskusele. 
• Kaamerat ei tohi paigaldada kliimaseadme ette või sedasi, et objektiiv on suunatud otse

päikesesse. 
• Soovitatav paigaldamise kõrgus: 2–3 m kõrgusel maapinnast 

• Veenduge, et kaamera vaateväljast käib läbi külgsuunas liiklus. Kaamera liikumisandur on
märgatavalt tundlikum külgsuunas, kui otse kaamera suunas või kaamerast eemale toimuva 
liikumise suhtes. 

• Soovitame asukoha valimisel seadistada EZVIZ rakenduses ka tuvastamise tundlikkuse.
Sedasi saate kontrollida, kas konkreetne kaamera paigalduskoht on sobiv liikumise 
tuvastamiseks ning muuta tundlikkust vastavalt tuvastatud objekti suurusele ja kaugusele. 

Paigaldamine 
Samm 1 Kleepige paigaldusšabloon puhtale ja tasasele pinnale. 
Samm 2 (ainult tsemendist seina/lae puhul) Puurige paigaldusšablooni järgi kruviaugud ja 
sisestage tüüblid.  
Samm 3 Kasutage kruvisid paigaldusaluse kinnitamiseks šablooni järgi. 
Samm 4 Paigaldage magnetalus (joonis 1) või keeratav alus (joonis 2) 
paigaldusaluse külge.  
Samm 5 Paigaldage kaamera aluse külge. 

Paigaldusšabloon Paigaldusalus Magnetalus 

Tüübel Kruvi 

Joonis 1 Magnetalusega 
paigaldamine 

Kaamera 

Paigaldusšabloon Paigaldusalus Keeratav alus 

Tüübel Kruvi 

Joonis 1 Keeratava 
alusega paigaldamine 

Kaamera 
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KOKKUPUUDE RAADIOLAINETEGA 
Selle raadioseadme suhtes kehtivad sagedusribad ning edastusvõimsuse (kiiratud ja/või juhitud) 
nimipiirangud on järgmised: 

Sagedusriba Wi-Fi 2.4 GHz 

Sagedus 2.412 GHz kuni 2.472 GHz 

Kiirgusvõimsus (EIRP) 100 mW 

Kui soovite rohkem teavet, külastage veebilehte www.ezviz.com. 

http://www.ezviz.com/
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