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การติดตั้ง
       ขั้นตอนที่ 1 เปิดเครื่อง

เสียบสายไฟเข้ากับกล้องและเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบดังแสดงในรูปด้านล่าง 

ส่วนเชื่อมต่อไฟฟ้า

สายไฟ

เต้าเสียบไฟฟ้า

เปิดสวิตช์ไฟของ กล้อง และปล่อยให้เคร่ืองติด 
กล้องจะหมุนอย่างเต็มท่ีจากด้านหน่ึงไปยังอีกด้านหน่ึงและเอียงข้ึนและลงหน่ึงคร้ัง

สถานะของไฟแสดงสถานะการทำางาน
ไฟสีแดงคงที่: กล้องกำาลังเริ่มการทำางาน
ไฟสีแดงกระพริบอย่างช้าๆ: การเชื่อมต่อ Wi-Fi 
ล้มเหลว
ไฟสีแดงกระพริบอย่างรวดเร็ว: ข้อยกเว้นของอุปกรณ์ 
(เช่น ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ์ด MicroSD)

ไฟสีน้ำาเงินคงที่: กำาลังดูหรือเล่นวิดีโอในแอป EZVIZ
ไฟสีน้ำาเงินกระพริบอย่างรวดเร็ว: 
กล้องพร้อมสำาหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว
ไฟสีน้ำาเงินกระพริบอย่างช้าๆ: 
กล้องทำางานได้อย่างถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้งกล้อง
1. สร้างบัญชีผู้ใช้

 - เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับ Wifi โดยใช้เครือข่าย 2.4GHz ของคุณ

 - ค้นหา "EZVIZ" ใน App Store หรือ Google Play (TM) 

 - ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ

 - เปิดใช้งานแอป

 - สร้างและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ โดยทำาตามตัวช่วยในการเริ่มต้น

2. เพิ่มกล้องเข้าใน EZVIZ

 - เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณโดยใช้แอป EZVIZ

 - แตะ "+" ในหน้าแรกเพื่อไปยังส่วนเชื่อมต่อสำาหรับสแกนรหัส QR

 - สแกนรหัส QR ท่ีด้านล่างของกล้องหรือป้อนหมายเลขซีเรียล SN ท่ีอยู่บนฉลาก

 - ทำาตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพ่ือกำาหนดค่า Wi-Fi ให้เสร็จสมบูรณ์
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ช่องเสียบการ์ด 
MicroSD/
รีเซ็ต(Reset)
MIC

t�หากกล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณได้ ให้กดปุ่ม รีเซ็ต 
ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีและทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 2.2

t�หากต้องการเลือกเครือข่าย Wi-Fi อื่นๆ ให้กดปุ่ม รีเซ็ต ค้างไว้เป็นเวลา 5 
วินาทีเพื่อรีบูตอุปกรณ์ 

3. เปิดใช้งานการเข้ารหัสรูปภาพ

หลังจากเปิดใช้งานแล้ว วิดีโอและภาพของคุณจะถูกเข้ารหัสเม่ือมีการส่งสัญญาณ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นได้ 
 - ไปที่การตั้งค่ากล้อง

 - แตะที่ “Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน)”
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 - แตะที่ “Edit (แก้ไข)”

 - ใส่รหัสยืนยันดั้งเดิมที่อยู่บนฉลากของกล้อง

 - ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข 6 ถึง 12 ตัว)

4. การปรับมุม

ค ุณสามารถปร ับกล ้องผ ่ านแอป EZVIZ เพ ื ่ อ ให ้ ได ้ม ุมท ี ่ เหมาะสม 

มุมหมุนมีช่วงตั้งแต่ 0° ถึง 340° และมุมส่ายมีช่วงตั้งแต่ -15°ถึง 105°

การจัดการการ์ด SD

ใส่การ์ด MicroSD ลงในช่องเสียบก่อนการติดตั้ง
การ์ด MicroSD ไม่ได้รวมอยู่ในกล่อง ความเข้ากันได้ท่ีแนะนำา: คลาส 10, สูงสุด 128GB

1. ในแอป EZVIZ ใหแ้ตะที ่Storage Status (สถานะอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลู) ทีอ่ยู่
ในสว่นเชือ่มต่อสำาหรบัการตัง้คา่อุปกรณ์ เพือ่ตรวจสอบสถานะของการด์ SD
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2. หากการด์หน่วยความจำาแสดงสถานะ ยงัไมไ่ดเ้ตรยีมใชง้าน (Uninitialized) ให้
แตะเพือ่เป็นการเตรยีมใชง้าน 
สถานะจะเปลีย่นเป็นปกต ิ(Normal) และการด์หน่วยความจำาจะสามารถจดัเกบ็
วดิโีอ และ/หรอื รปูภาพได้

การติดตั้งบนผนัง (ทางเลือก)
กล้องสามารถติดตั้งได้ทั้งบนผนังหรือเพดาน 

t�ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับน้ำาหนักได้ถึงสามเท่าของตัวกล้อง

t�พ้ืนผิวสำาหรับการติดต้ังจะต้องสะอาดและเรียบ

1. วางแมแ่บบเจาะลงบนพืน้ผวิทีค่ณุไดเ้ลอืกทีจ่ะตดิตัง้กลอ้ง 
2. (สำาหรบัผนงั/เพดานซเีมนตเ์ทา่นัน้) เจาะรสูกรตูามแมแ่บบและใสพ่กุ 3 ตวั
3. ใชส้กรโูลหะสามตวัเพือ่ยดึฐานกลอ้งตามแมแ่บบ
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4. ติดตั้งกล้องเข้ากับฐานและหมุนกล้อง 15° องศาเพื่อยึดให้แน่น

 1

 2

5. เชื ่อมต่อสายไฟเข้ากับกล้อง หากกล้องเคยเชื ่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi 

มาแล้วก่อนหน้านี้ กล้องก็จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยอัตโนมัติ
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ภาคผนวก
เนื้อหาในกล่อง

กล้อง (x1) ฐาน (x1)

สายไฟ (x1) แผ่นแบบสำาหรับเจาะ (x1) ชุดสกรู (x1)

อะแดปเตอร์จ่ายไฟ (x1) คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (x1)
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ชนิด
A

B
ส่วนเชื่อมต่อไฟฟ้า

ไฟแสดงสถานะการทำางาน

ลำาโพง

ส่วนเชื่อมต่อไฟฟ้า ส่วนเชื่อมต่อ LAN

ไฟแสดงสถานะการทำางาน

ลำาโพง



COPYRIGHT ©2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. or its subsidiaries. ALL RIGHTS RESERVED.
About this Manual
The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information 
hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the 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-CV246] 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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