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การใช้งาน

ขัน้ตอนท่ี 1

การเปิดเครื่อง

เชือ่มต่อกบักลอ้งและเตา้รบัปลัก๊ไฟเพือ่เปิดกลอ้ง

สายไฟ

เตา้รบัปลัก๊ไฟ

ขัน้ตอนท่ี 2
การติดตัง้กล้อง

1 สรา้งบญัชผีูใ้ช้

 -เชือ่มต่อโทรศพัทม์อืถอืของคณุกบั Wi-Fi 

 -ดาวน์โหลดและตดิตัง้แอป EZVIZ โดยการคน้หา “EZVIZ” ใน App Store และ Google 

PlayTM  
 -เปิดแอปและลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ช ้EZVIZ ตามวซิารด์เริม่ตน้

2 เพิม่กลอ้งเครอืขา่ยไปที ่EZVIZ 

 -เขา้สูร่ะบบแอป EZVIZ

 -บนหน้าจอหลกั แตะ “+” ทีม่มุขวาบนเพือ่ไปทีห่น้า “สแกนรหสัควิอาร”์
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 -สแกนรหสัควิอารบ์นตวักลอ้ง

3 เลอืกการเชือ่มต่อเครอืขา่ย

 -เลอืก Wi-Fi (2.4 GHz Wi-Fi เทา่นัน้) หรอืการเชือ่มต่อแบบใชส้าย
(แนะน�า) ส�าหรบัการเชือ่มต่อ Wi-Fi ใหก้รอกชือ่ Wi-Fi และรหสัผา่นเพือ่ก�าหนดคา่ 
Wi-Fi ใหก้บักลอ้ง

 

N3

เราเตอร์

ส�าหรบัการเชือ่มตอ่แบบใชส้าย ใหเ้ชือ่มตอ่กลอ้งกบัเราเตอรด์ว้ยสายเคเบลิเครอืขา่ย
 

N3

สายเคเบลิเครอืขา่ย

 -กรอกเขตเวลาและรปูแบบวนัทีท่ีถ่กูตอ้ง

กดปุม่ “รเีซต็” คา้งไว ้ 10 วนิาทขีณะทีก่ลอ้งก�าลงัท�างาน หากการเพิม่กลอ้งหรอืการเชือ่มต่อ Wi-Fi 

ไมส่�าเรจ็
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ขัน้ตอนท่ี 3

การติดตัง้กล้อง 

คณุสามารถตดิตัง้กลอ้งไวบ้นผนงัหรอืเพดาน

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผนังมคีวามแขง็แรงมากพอทีจ่ะรองรบัน�้าหนักไดส้ามเท่าของน�้า

หนกักลอ้ง

1 การตดิตัง้กลอ้ง

 -วางแมแ่บบเจาะลงบนพืน้ผวิทีค่ณุไดเ้ลอืกทีจ่ะตดิตัง้กลอ้ง 

 -(ส�าหรบัผนงั/เพดานซเีมนตเ์ทา่นัน้) เจาะรสูกรตูามแมแ่บบและใสพ่กุ 3 ตวั

 -ใชส้กรโูลหะสามตวัเพือ่ยดึฐานกลอ้งตามแมแ่บบ

แมแ่บบตวัยดึ

สกรขูยาย สกรโูลหะ

2 การปรบัมมุสงัเกตการณ์

 -คลายสกรปูรบัระดบั

 -ปรบัมมุสงัเกตการณ์ไปยงัต�าแหน่งทีค่ณุตอ้งการ 

 -ขนัสกรปูรบัระดบัใหแ้น่น

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชอ่งเสยีบการด์ microSD อยูใ่นต�าแหน่งคว�่าลง
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สกรปูรบัระดบั

0°-90°

0°-360°

ภาคผนวก
เน้ือหาในกล่อง

กลอ้งอนิเทอรเ์น็ต x1 อะแดปเตอรจ์า่ยไฟ x1

แมแ่บบตวัยดึ x1 ชดุสกร ูx1 ชดุกนัน�้า x1
คูม่อืการเริม่ใชง้าน

อยา่งรวดเรว็ x1
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พืน้ฐาน

ชอ่งเสยีบการด์ 
MicroSD

รเีซต็

MIC

ล�าโพง

ไฟแสดงสถานะการท�างาน

ชือ่ ค�าอธบิาย

MIC ส�าหรบัสญัญาณเสยีงขาเขา้

ล�าโพง ส�าหรบัสญัญาณเสยีงขาออก

ไฟแสดงสถานะการ

ท�างาน

t�สญัญาณไฟสแีดงคงที:่ กลอ้งก�าลงัเริม่ตน้

t�สญัญาณไฟสนี�้าเงนิคงที:่ ก�าลงัดหูรอืเลน่วดิโีอในแอป EZVIZ

t�สญัญาณไฟสนี�้าเงนิกระพรบิอยา่งชา้ๆ: กลอ้งก�าลงัท�างานอยา่ง

ถกูตอ้ง

t�สญัญาณไฟสแีดงกระพรบิอยา่งชา้ๆ: การเชือ่มต่อ Wi-Fi ลม้เหลว

t�สญัญาณไฟสแีดงกระพรบิอยา่งรวดเรว็: การด์ MicroSD มขีอ้ผดิ

พลาด

t�สญัญาณไฟสแีดงและสนี�้าเงนิกระพรบิ: กลอ้งพรอ้มส�าหรบัการเชือ่ม

ต่อ Wi-Fi แลว้

ชอ่งเสยีบการด์ 

MicroSD

การด์ MicroSD ไมไ่ดร้วมอยูใ่นกลอ่ง ความเขา้กนัไดท้ีแ่นะน�า: 

คลาส 10, สงูสดุ 128GB หลงัจากใสก่ารด์ microSD ใหเ้ริม่ตน้ใชง้านใน

แอพ EZVIZ จากนัน้ระบบจะสามารถบนัทกึไฟลว์ดิโีอลงในการด์ SD

รเีซต็ กดปุม่ “รเีซต็” คา้งไว ้10 วนิาทใีนขณะทีก่ลอ้งก�าลงัท�างาน กลอ้งจะรี

สตารท์ และรเีซต็พารามเิตอรท์ัง้หมดกลบัเป็นคา่เริม่ตน้

ไฟขาเขา้ 1A  12V
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การแก้ไขปัญหา

ค�าถาม: หน้าตา่งแจง้ “อุปกรณ์อยูใ่นสถานะออฟไลน์ (The device is offline.)” หรอื “อุปกรณ์ยงั

ไมไ่ดล้งทะเบยีน (The device is not registered.)” เมือ่มกีารเพิม่กลอ้งดว้ยแอป EZVIZ
ค�าตอบ: 1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเครอืขา่ยทีก่ลอ้งเชื่อมต่อท�างานไดต้ามปกตแิละไดเ้ปิดใช้

งาน DHCP ของเราเตอรแ์ลว้
2. กดปุม่ “รเีซต็” คา้งไว ้10 วนิาทเีพือ่รเีซต็คา่พารามเิตอร ์หากคณุเปลีย่นคา่

พารามเิตอรเ์ครอืขา่ยดว้ยตนเองแลว้
ค�าถาม: วธิกีารใชง้านการด์ microSD ส�าหรบัการจดัเกบ็ขอ้มลูในเครือ่ง
ค�าตอบ: 1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารเสยีบการด์ microSD เขา้ไปในกลอ้งแลว้ และกลอ้ง

ถกูเพิม่ไปยงับญัชผีูใ้ช ้EZVIZ เรยีบรอ้ยแลว้ เขา้สูร่ะบบของแอป EZVIZ แลว้เขา้
สูส่ว่นเชือ่มต่อ “รายละเอยีดของอุปกรณ์ (Device Details)” หากปุม่ “เตรยีมใช้
งานการด์จดัเกบ็ขอ้มลู (Initialize Storage Card)” ปรากฏขึน้ คณุจ�าเป็นตอ้งเตรี
ยมใชง้านการด์ microSD ก่อนเป็นอนัดบัแรก

2. การบนัทกึการด์ microSD ส�าหรบัการตรวจจบัการเคลือ่นไหวจะถกูเปิดใชง้าน
โดยคา่เริม่ตน้

ค�าถาม: หน้าต่างแจง้ โทรศพัทม์อืถอืไมส่ามารถรบัสญัญาณแจง้เตอืนภยัได ้ จะปรากฎขึน้

เมือ่กลอ้งอยูใ่นสถานะออนไลน์
ค�าตอบ: 1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แอป EZVIZ ก�าลงัท�างานอยูบ่นโทรศพัทม์อืถอืของคณุ และ

มกีารเปิดใชง้านการแจง้เตอืนการตรวจจบัการเคลือ่นไหวแลว้ (Motion Detection 
Notification)

2. ส�าหรบัระบบ Android โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แอปก�าลงัท�างานในพืน้หลงั 
และส�าหรบัระบบ iOS ใหเ้ปิดใชง้านฟงักช์นัการรบั-สง่ขอ้ความแบบพชุใน “การ
ตัง้คา่ > การแจง้เตอืน (Settings > Notification)” 

3. หากยงัไมม่หีน้าตา่งแจง้สญัญาณเตอืนปรากฏขึน้ ใหก้ดปุม่ “รเีซต็” คา้งไว ้10 วนิาที
เพือ่คนืคา่การตัง้คา่ของกลอ้ง

ค�าถาม: มมุมองแบบสดหรอืการเลน่ภาพไมส่�าเรจ็
ค�าตอบ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครอืขา่ยของคณุยงัคงมกีารเชือ่มตอ่ การดวูดิโีอแบบสดจ�าเป็น

ตอ้งมแีบนดว์ดิทท์ีด่ ีคณุสามารถรเีฟรชวดิโีอ หรอืเปลีย่นแปลงเครอืขา่ยแลว้ลองอกีครัง้
ค�าถาม: จะเชือ่มต่อกบั Wi-Fi อืน่ไดอ้ยา่งไร?
ค�าตอบ: ใหก้ดปุม่ “รเีซต็” บนกลอ้งคา้งไว ้10 วนิาทเีพือ่รเีซต็และรสีตารท์กลอ้ง หลงัจากนัน้ 1 

นาท ีลองเชือ่มตอ่กบั Wi-Fi อกีครัง้



การรับประกันแบบจำากัด
ขอขอบคุณสำาหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ EZVIZ 
การรับประกันแบบจำากัดนี้จะช่วยให้คุณ ในฐานะผู้ซื้อดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ EZVIZ มีสิทธิตามกฎหมายที่กำาหนดเฉพาะ 
นอกจากนี้คุณยังอาจมีสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ จังหวัดหรือเขตอำานาจกฎหมาย การสละสิทธิ์ 
การยกเว้นและข้อจำากัดความรับผิดตามการรับประกันแบบจำากัดนี้จะไม่นำาไปใช้กับขอบเขตต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
ไม่มีผู้จัดจำาหน่าย ผู้ค้าปลีก ตัวแทนหรือลูกจ้างรายใดเป็นผู้มีอำานาจที่จะทำาการปรับปรุง ขยายหรือเพิ่มเติมใดๆ 
นอกเหนือจากการรับประกันแบบจำากัดนี้ 
ผลิตภัณฑ์ EZVIZ ของคุณมีการรับประกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) 
ปีนับจากวันที่ซื้อครอบคลุมข้อบกพร่องในวัสดุและฝีมือการผลิต หรือในระยะเวลาที่นานกว่า 
ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายในประเทศหรือรัฐที่ผลิตภัณฑ์นี้มีจำาหน่าย เมื่อใช้งานตามปกติ สอดคล้องกับคู่มือการใช้งาน
คุณสามารถขอใช้บริการการรับประกัน โดยการส่งอีเมลหาเราที่ support@ezvizlife.com
สำาหรับผลิตภัณฑ์ EZVIZ ที่มีข้อบกพร่องใดๆ ภายใต้การรับประกัน, HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY 
CO., LTD. (“บริษัท”) จะ, เป็นผู้เลือกในการ, (i) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ii) 
แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์เทียบเท่า; (iii) หรือคืนเงินตามราคาซื้อเดิม ที่คุณแสดงในใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับหรือสำาเนา คำาอธิบายสั้นๆ ของข้อบกพร่องและส่งกลับผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดิม ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัท 
การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนอาจจะทำากับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
การรับประกันน้ีจะไม่ครอบคลุมถึงค่าส่งทางไปรษณีย์ ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีคุณส่งผลิตภัณฑ์กลับ 
เว้นแต่ในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
นี่เป็นการเยียวยาเฉพาะคุณเพียงผู้เดียวสำาหรับการละเมิดการรับประกันแบบจำากัดนี้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ 
ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภายใต้การรับประกันแบบจำากัดนี้ จะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกันแบบ
จำากัดนี้ได้อีกต่อไปเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ส่งมอบหรือระยะเวลาที่เหลือในการรับประกันเดิม 
การรับประกันนี้จะใช้ไม่ได้และถือเป็นโมฆะ: 
•หากการเคลมประกันเกิดขึ้นนอกระยะเวลาการรับประกันหรือไม่ได้แสดงหลักฐานการซื้อ
•สำาหรับการทำางานที่ผิดพลาด ข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวใดๆ 
ที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากผลกระทบของความผิดพลาดและการแก้ไขดัดแปลงใช้งานที่ขัดกับคู่มือการใช้งาน การใช้สายไฟ
ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง การเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสีย การถูกโจรกรรม ไฟไหม้ น้ำาท่วมหรือการกระทำาอื่นๆ จากเหตุสุดวิสัย 
ความเสียหายจากการจัดส่งสินค้าหรือความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมที่ดำาเนินการโดยบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต
•สำาหรับวัสดุสิ้นเปลืองใดๆ เช่น แบตเตอรี่ ซึ่งมีการบกพร่องที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามปกติของผลิตภัณฑ์
•ริ้วรอยความเสียหายรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุบและพลาสติกในช่องต่อหัก
•ซอฟต์แวร์ใดๆ แม้ว่าจะบรรจุรวมหรือขายร่วมกับกับฮาร์ดแวร์ EZVIZ 
•สำาหรับความเสียหายอื่นๆ ที่ปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือช่าง
•การทำาความสะอาดตามปกติ รอยขีดข่วนและการชำารุดสึกหรอหรือฉีกขาดของกลไก
หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อผู้ขายของคุณหรือส่งอีเมลถึงเรา support@ezvizlife.com

ลิขสิทธิ์ ©2017 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. สงวนลิขสิทธิ์
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Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the 
latest version in the ™ website (http://www.ezvizlife.com).
Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of 
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. or its subsidiaries (hereinafter referred to be “Hikvision”). 
This user manual (hereinafter referred to be “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, 
or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of Hikvision. Unless 
otherwise stipulated, Hikvision does not make any warranties, guarantees or representations, express 
or implied, regarding to the Manual.
Trademarks Acknowledgement

™, ™, and other Hikvision’s trademarks and logos are the properties of Hikvision in 
various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective 
owners.
Legal Disclaimer
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS 
HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, 
AND HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, 
MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-
INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL HIKVISION, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, 
OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, 
INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, 
OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF 
HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL HIKVISION’S TOTAL 
LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE PURCHASE PRICE THE PRODUCT. 
HIKVISION does not undertake any liability for personal injury or property damage, as the result of 
product interruption or service termination cause by: a) improper installation or usage other than as 
requested; b) the protection of national or public interests; c) Force Majeure; d) yourself or the third 
party, including not limitation, using any third party’s products, software, applications, and among 
others.
REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT 
YOUR OWN RISKS. HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, 
PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS 
INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY 
TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.
The purpose of the Products is to provide an adequate warning in the event of illegal encroachment in 
certain area; however, the proper installation of the Products will not eliminate, but only reduce, that 
accidents will not occur or that there will be no personal injury or property loss as a result. 



You are highly recommended to raise your vigilance and strengthen the safety awareness in the daily life. 
SURVEILLANCE LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR 
JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO 
THE APPLICABLE LAW. YOU FUTHER AGREE THAT THIS PRODUCT IS ONLY FOR CIVIL USE, AND HIKVISION 
SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES, 
SUCH AS THIRD PARTY RIGHTS INFRINGEMENT, MEDICAL TREATMENT, SAFETY EQUIPMENT OR OTHER 
SITUATIONS WHERE THE PRODUCT FAILURE COULD LEAD TO DEATH OR PERSONAL INJURY, OR WEAPON 
OF MASS DESTRUCTION, CHEMINCAL AND BIOLOGICAL WEAPON, NUCLEAR EXPLOSION, AND ANY UNSAFE 
NUCLEAR ENERGY USES OR ANTI-HUMANITY USAGES. YOU SHOULD UNDERTAKE ALL RESPONSIBILITIES 
FOR LOSSES OR DAMAGES RESULTING FROM THE ABOVE USAGES WHATSOEVER.
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS. 

Regulatory Information
FCC Information
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 
Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in 
a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 
—Reorient or relocate the receiving antenna. 
—Increase the separation between the equipment and receiver. 
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator 
and your body.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to 
the following two conditions: 
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation 
of the device.
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type 
and maximum (or 
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lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to 
other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated 
power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

EU Conformity Statement
This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply 
therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Radio Equipment 
Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.
2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted 
municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier 
upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For 
more information see: www.recyclethis.info. 
2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as 
unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery 
information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium 
(Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a 
designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info.

Гарантийный срок-1 год
Срок службы-3 года
Производитель:Ханджоу Хиквижн Диджитал Технолоджи(Китай)
Импортер-поставщик в России: ЗАО ''Хиквижн''
Импортер-поставщик в Республике Беларусь:ООО ''Торговый Дом 
''АВАНТ-ТЕХНО''
Сайт:www.ezviz.ru

EC DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type [CS-CV310] is in 
compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EC DECLARATION OF CONFORMITY is available at the following web link:
http://www.ezvizlife.com/declaration-of-conformity.
Safety Instruction
Due to the product shape and dimension, the name and address of the importer/manufacturer are printed 
on the package.
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