
EZVIZ C1C-B KAMERA
Használati utasítás



Mi van a dobozban?

Termékismertető

Habmatrica (x2) Fém alátét (x1)
(3.5 mm lyuk
mérésére)

Megfelelőségi
nyilatkozat (x1)

Használati
utasítás (x1)

Internet kamera (x1) USB kábel (x1) Adapter (x1)

A képek tájékoztató jellegűek, a megvásárolt kamera ettől eltérhet.

Mikrofon

Hangszóró

Áram bemenet

Lencsék

LED kijelző

Mágneses talp

microSD kártya nyílás

RESET gomb



Név Leírás
LED kijelző - Pirosan világít: a kamera elindul

- Pirosan villog: a Wi-Fi kapcsolat sikertelen
- Gyorsan villog pirosan: eszköz hiba (pl.: microSD kártya
nem megfelelő)
- Kéken világít: a videót megnézték vagy lejátszották az
EZVIZ alkalmazásban
- Gyorsan villog kéken: a kamera készen álla a Wi-Fi
kapcsolatra
- Lassan villog kéken: a kamera megfelelően működik

microSD kártya A microSD kártyát külön kell megvenni. Olvassa be a
kártyát az EZVIZ alkalmazásban használat előtt.

RESET gomb Tartsa nyomva a RESET gombot 5 másodpercig a kamera
működése közben, a kamera újraindul és minden
paraméter alaphelyzetbe áll.

Beállítás

1. Lépés: Bekapcsolás

Dugja be a kábelt a kamerába, majd az adapterbe, végül a konnektorba,
ahogyan az ábrán is látható.

2. Lépés: Kamerabeállítás

1. Készítsen egy felhasználói fiókot
a) Mobiltelefonjával csatlakozzon a Wi-Fi hálózatra

b) Töltse le, majd telepítse az EZVIZ alkalmazást az App Store-ban vagy a
Google Playben rákeresve az “EZVIZ” kifejezésre

c) Indítsa el az alkalmazást és regisztráljon EZVIZ felhasználói fiókot,
követve az induló lépéseket.

Konnektor

Tápkábel



2. Adjon hozzá kamerát az EZVIZ alkalmazáshoz
a) Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazásba.
b) Az EZVIZ alkalmazás kezdőlapján nyomja meg a “+” jelzést a jobb

felső sarokban, majd menjen a QR kód beolvasása felületre.

- Szkennelje be a QR kódot a kamera aljáról.

Kamera alja

- Kövesse az EZVIZ alkalmazást, hogy befejezze a Wi-Fi beállítását.

Kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonja 2.4 GHz Wi-fi-re kapcsolódik
a routeren keresztül.



Felszerelés

1. Lépés: Szerelje fel a fém alaplapot (opcionális)

Válasszon ki egy tiszta és egyenes felületet és helyezze el a fém alaplapot a
kívánt pozícióba a habmatricával vagy csavarokkal (a csavarok nem tartozékok
a készülékhez).

Van egy mágneses rész a kamerában. Ha a felület fémből van, akkor ezt a
lépést kihagyhatja.

2. Lépés: Szerelje fel a kamerát

Helyezze el a kamerát mágnesesen a fém alátét vagy fém felület (lásd az
alábbi ábrán).

3. Lépés: Fejezze be a felszerelést

Változtassa meg a kamera szögét, ahogy szükséges.

Habmatrica

Fém alátét



Beállítás

Telepítse a memóriakártyát

Helyezze be a microSD kártyát a nyílásba, amíg kattanást nem hall.

Memóriakártya beolvasása

1. Az EZVIZ alkalmazásban ellenőrizze a memóriakártya állapotát. Nyomja meg
a Tárhelyállapota gombot az Eszközbeállítások felületen.

2. Ha a memóriakártya állapota Nem inicializál, nyomja meg az inicializálás
gombot. Az állapot ezután Normál-ra változik.

Részletes információkért kérjük látogasson el a www.ezvizlife.com oldalra.

http://www.ezvizlife.com

