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Klik op de onderstaande link om de installatievideo te bekijken.
https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=38&title=How%20to%20Install%20L2
Klik op de onderstaande link om de instellingsvideo te bekijken.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=39&title=How%20to%20Setup%20L2

Instructie
• De installatie van het slimme vingerafdrukslot van EZVIZ (hierna “slot” genoemd) heeft gevolgen voor
de normale werking en de levensduur. Het wordt aanbevolen om het slot door een professional te laten
installeren en de gaten voor het slot te boren conform het gatensjabloon in de paklijst.
• Het wordt aanbevolen om het slot te verwijderen tijdens een verbouwing van uw woning en het opnieuw te
installeren na de verbouwing om schade aan het slot en een verkorte levensduur te voorkomen.
• Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het slotelement kan beschadigen.
• Eenmaal geïnitialiseerd, zal het slot alle gebruikersinformatie wissen. Na de installatie en configuratie van
het slot kunt u naar wens een vingerafdruk, een wachtwoord of een kaart toevoegen.
• Wanneer de batterijspanning na een tijdje gebruik laag is, wordt een laagspanningsalarm gegeven. Vervang
de batterij tijdig en let hierbij op de positieve en negatieve polen.
• Als u uw woning verlaat of het slot een lange tijd niet gebruikt, houd dan de mechanische sleutel bij
u en laat deze niet binnen liggen. Verwijder de batterij om de levensduur van het slot te garanderen.
• Voor gebruikers met een platte of dunne vingerafdruk is het aanbevolen om de duim te gebruiken om een
vingerafdruk te registreren voor een hoger succespercentage en meer dan één vingerafdruk te registreren
voor dezelfde gebruiker.
• Het slot biedt plaats aan maximaal 50 vingerafdrukken, 50 wachtwoorden en 50 kaarten.

Overzicht
Buitenshuis

Binnenshuis

Batterijklep

Vingerafdruklezer
Toetsenbord
Kaartveeggedeelte
Deurbelknop

Anti-kijkgatknop

Klink

Klink

Vergrendelknop

Noodvoedingsinterface
Gat mechanische sleutel
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Het slot installeren
De richting van de klink omdraaien (optioneel)
1.De richting van de klink omdraaien

- Verwijder het rubber en verwijder de omdraaischroef met een schroevendraaier.
- Draai de klink 180 graden naar boven.
- Schroef de omdraaischroef in het tegenoverliggende schroefgat.

Omdraaischroef

2.De richting van de klink bevestigen

- Voorpaneel: Steek de vierkante stift in de huls en til de klink op. Draai de huls 90 graden als de klink niet
beweegt.
- Achterpaneel: Draai aan de anti-kijkgatknop. Steek de vierkante stift in de huls en til de klink op. Draai de
huls 180 graden als de klink niet beweegt.

Anti-kijkgatknop

Vierkante
stift

Elastische
cilinderstift

Voorpaneel
3

Achterpaneel

De dagschoot omdraaien (optioneel)
1 Til het metaal hier op.

2 Draai de dagschoot 180 graden. Draai

het deel in het midden 90 graden en
schuif het terug.

3 Duw de dagschoot in het

slotelement.

Installatiestappen
• De standaard accessoires voor dit product zijn geschikt voor houten deuren met een dikte van 40-50 mm. Als
de dikte van de deur buiten dit bereik ligt, neem dan contact op met uw lokale dealer.
• Bij de bevestiging van het voor- en achterpaneel mag de interne aansluitkabel niet worden ingedrukt.
• Bij het installeren van het voor- en achterpaneel moet u voorzichtig te werk gaan om schade aan het paneel te
voorkomen.

1.Gat boren
Het product is geschikt voor houten deuren en inbraakwerende metalen deuren. Boor het gat conform het
gatensjabloon in de paklijst.

2.Installatie
Klik op de onderstaande link om de installatievideo te bekijken.
https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=38&title=How%20to%20Install%20L2
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1 Bevestig het slotelement in de deur met schroeven.

Deur

Haak
Schroeven
Centreergat
Slotelement

2 Steek de vierkante stift in het voorpaneel en installeer het voorpaneel in de deur zoals hieronder
afgebeeld.

Geschroefde
buis

Centreerpen
Vierkante
stift
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Voorpaneel

3 Bevestig de vaste plaat en de rubberen onderlegger op de deur met de centreerpen ① en ② en draai
de schroef aan.

Rubberen
Vaste plaat onderlegger

4 Bevestig het achterpaneel met schroeven zoals hieronder afgebeeld, met de vergrendelknop rechtop.

Achterpaneel

Vergrendelknop

Vergrendelschroef
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Slotinstellingen
Verwijder na de installatie de batterijklep op de achterkant van de batterijhouder en plaats 4 stuks
AA-batterijen. U kunt vervolgens het slot naar wens instellen.
Klik op de onderstaande link om de instellingsvideo te bekijken.
https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=39&title=How%20to%20Setup%20L2
• Verwijder de beschermfolie van het slot voor het eerste gebruik.
• Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het slotelement kan beschadigen.

Het slot activeren
Raak het toetsenbord aan om het slot te activeren.

Het menu openen
Voer 3571# in om het menu te openen.
• Voer de eerste keer een korte instellingencode in.
• Indien niet de eerste keer, verifieer eerst met een toegevoegde vingerafdruk, wachtwoord of kaart. Voer
vervolgens de korte instellingencode in.

Menu-index
11#

Vingerafdruk toevoegen

12#

Wachtwoord toevoegen

13#

Kaart toevoegen

21#

Vingerafdruk verwijderen

22#

Wachtwoord verwijderen

23#

Kaart verwijderen

31#

Vingerafdruk wissen

32#

Wachtwoord wissen

33#

Kaart wissen

41#

Volume omhoog

42#

Volume omlaag

43#

Dempen

3570#

Initialiseren

Menu

Na elke succesvolle instelling keert u terug naar het menu. Vervolgens kunt u opnieuw de korte code invoeren
om in te stellen of op * drukken om af te sluiten.
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Een vingerafdruk/kaart toevoegen
Vingerafdruk toevoegen
1

 pen het menu en druk op 11# om een
O
vingerafdruk toe te voegen.

2

 aak de vingerafdruklezer aan. Raak vervolgens
R
na de stemmelding de vingerafdruklezer opnieuw
aan en herhaal de handeling 5 keer om te
bevestigen. Het vingerafdruknummer knippert op
het toetsenbord wanneer het voltooid is.

• Het aantal keren dat u de vingerafdruklezer aanraakt, wordt op het toetsenbord weergegeven.
• Onthoud het vingerafdruknummer, u bent deze nodig als u de vingerafdruk wilt verwijderen.
• Een reeds toegevoegde vingerafdruk kan niet opnieuw worden toegevoegd.

Vingerafdrukken verzamelen
Bij het verzamelen van vingerafdrukken dient u uw vinger te bewegen om het contactoppervlak van de
vingerafdruk te maximaliseren, zoals hieronder weergegeven. Dit helpt om het succespercentage van de
vingerafdrukverificatie te verbeteren.

Wachtwoord toevoegen
1

 pen het menu en druk op 12# om een
O
wachtwoord toe te voegen.

2

 oer het wachtwoord in (6 tot 10 cijfers) en
V
druk op #. Voer vervolgens het wachtwoord in
en druk nogmaals op # om te bevestigen. Het
wachtwoordnummer knippert op het toetsenbord
wanneer het voltooid is.

• Onthoud het wachtwoordnummer, u bent deze nodig als u het wachtwoord wilt verwijderen.
• Een reeds toegevoegd wachtwoord kan niet opnieuw worden toegevoegd.
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Kaart toevoegen
1

 ruk na het openen van het menu op 13# om 2 Veeg de kaart. Het kaartnummer knippert op het
D
een kaart toe te voegen.
toetsenbord wanneer het voltooid is.

• Onthoud het kaartnummer, u bent deze nodig als u de kaart wilt verwijderen.
• Een reeds toegevoegde kaart kan niet opnieuw worden toegevoegd.

Een vingerafdruk/kaart verwijderen
Vingerafdruk verwijderen
1

 ruk na het openen van het menu op 21# om 2 Voer het vingerafdruknummer in en druk op #.
D
een vingerafdruk te verwijderen.

3

 et vingerafdruknummer knippert op het
H
toetsenbord, druk vervolgens op #.

De huidige geverifieerde vingerafdruk kan niet worden verwijderd.
Bijvoorbeeld, als u verifieert met vingerafdruk 1 kan vingerafdruk 1 niet worden verwijderd.
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Wachtwoord verwijderen
1

 ruk na het openen van het menu op 22#
D
om een wachtwoord te verwijderen.

3

 et wachtwoordnummer knippert op het
H
toetsenbord, druk vervolgens op #.

2

Voer het wachtwoordnummer in en druk op #.

Het huidige geverifieerde wachtwoord kan niet worden verwijderd.
Bijvoorbeeld, als u verifieert met wachtwoord 1 kan wachtwoord 1 niet worden verwijderd.

Kaart verwijderen
1

 pen het menu en druk op 23# om een
O
kaart te verwijderen.

2

Voer het kaartnummer in en druk op #.

3 Het kaartnummer knippert op het
toetsenbord, druk vervolgens op #.

De huidige geverifieerde kaart kan niet worden verwijderd.
Bijvoorbeeld, als u verifieert met kaart 1 kan kaart 1 niet worden verwijderd.
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Een vingerafdruk/kaart wissen
1

Open het menu:
Druk op 31# om een vingerafdruk te wissen;
Druk op 32# om een wachtwoord te wissen;
Druk op 33# om een kaart te wissen.

2

Druk op # om te bevestigen.

De huidige geverifieerde methode kan niet worden gewist.
Bijvoorbeeld, als u verifieert met een vingerafdruk kan de vingerafdruk niet worden gewist.

Initialiseren
1

 pen het menu en druk op 3570# om te
O
initialiseren.

2

Druk op # om te bevestigen.

Volumeregeling
Open het menu: Druk op 41# om het volume te verhogen;
Druk op 42# om het volume te verlagen;
Druk op 43# om het geluid te dempen.

Alleen het toetsgeluid en het verificatiegeluid kunnen worden gedempt.
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Het slot gebruiken
Ontgrendelen
Normaal ontgrendelen
Met een vingerafdruk ontgrendelen

Bij het openen van de deur met een
mechanische sleutel, draai de sleutel en
druk de klink naar beneden.
Met een sleutel ontgrendelen
Met een
wachtwoord
ontgrendelen
Met een kaart
ontgrendelen

Raak het toetsenbordgedeelte aan om het
slot te activeren voordat u de deur met een
wachtwoord opent.

Wachtwoord vervormen
Het slimme slot is uitgerust met de functie wachtwoord vervormen. Een vervormd wachtwoord verhoogt de
veiligheid en voorkomt dat het wachtwoord wordt afgekeken.
Bij het invoeren van het wachtwoord kunt u een willekeurig nummerreeks invoeren wat het juiste wachtwoord
bevat. Max. lengte: 20 cijfers (vervormd wachtwoord + juiste wachtwoord).
Bijvoorbeeld: het juiste wachtwoord is 123456, u voert xxx123456xxx en eindigt met “#" om te bevestigen. De
deur zal vervolgens ontgrendelen.
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Bediening en beheer
Noodvoeding
Als de batterijen leeg zijn, sluit de micro-USB-noodvoedingsinterface van het slot aan op de powerbank (of een
telefoon die OTG ondersteunt) om het slot op te laden via micro-USB-oplaadkabel en ontgrendel vervolgens
de deur.

Powerbank

Batterijen installeren
1. Batterijen installeren: verwijder de batterijklep, plaats 4 stuks AA-batterijen in de batterijhouder en plaats
de batterijklep terug.
2. Opmerking: installeer de juiste batterijen om een explosie te voorkomen.
• Verwijder de batterijen uit de batterijhouder als u het slot lange tijd niet gebruikt.
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar.
• Let bij het installeren van de batterijen op de positieve (+) en negatieve (-) polen.
• Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetgeving.

Alarmen
1. Alarm inbraak
Als het slot met geweld wordt ontmanteld gaat alarm ongeveer een minuut af.
2. Alarm systeem vergrendeld
Het systeem wordt gedurende 3 minuten vergrendeld als er 5 keer achter elkaar wordt geverifieerd met een
verkeerde vingerafdruk, wachtwoord of kaart.
3. Alarm lage spanning
Zodra de batterijspanning laag is, zal de stemmelding u eraan herinneren om de batterijen te vervangen.

De fabrieksinstellingen herstellen
1. Verwijder de batterijklep op het achterpaneel en verwijder de batterijen.
2. Druk de resetknop 5 seconden in met een naald of soortgelijk voorwerp en plaats ondertussen de batterijen
terug in de batterijhouder.
3. Laat de resetknop los en druk na de stemmelding op “#” om te bevestigen.

BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE
De frequentiebanden en de nominale limieten van het op dit radiotoestel toepasselijke geëmitteerde vermogen
(uitgestraald en/of geleid) zijn de volgende:
Band

RF 13,56 MHz

Frequentie

Van 13,553 MHz tot 13,567 MHz

Vermogenstransmissie (EIRP)

20 mW
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Onderhoud
Dagelijks onderhoud
• Vermijd dat het slot in contact komt met bijtende stoffen om schade aan het slot en aantasting van de
glans te voorkomen.
• Hang geen voorwerpen aan de klink vanwege de flexibiliteit die direct van invloed is op het gebruik van het
slot.
• Als de deur vervormt, neemt de wrijving toe en kan de dagschoot niet volledig uitschuiven in de sluitplaat.
In dergelijke situatie moet de positie van de sluitplaat worden aangepast.
• Bij veelvuldig gebruik van de vingerafdruklezer kan het oppervlak bevlekt of nat zijn. Veeg het oppervlak
voorzichtig af met een zachte, droge doek.
• Vervang de batterijen onmiddellijk wanneer de batterijspanning laag is om het normale gebruik
van het slot te garanderen. Let bij het vervangen van de batterijen op de positieve en negatieve
polen.
• Bewaar de mechanische sleutel goed.
• Vermijd het maken van krassen op het oppervlak van de vingerafdruklezer en het toetsenbord met harde,
scherpe voorwerpen.
• Bij het verzamelen van vingerafdrukken, druk uw vinger horizontaal op de lezer.
• Laat het slot door een professional controleren als het niet flexibel is of niet in de juiste positie blijft zitten.
• Smeer het draaiende deel van het slot om het soepel te laten draaien en de levensduur te verlengen.
• Het is aanbevolen om het slot eens in de zes maanden of een jaar te controleren en of de
bevestigingsschroeven los zitten.
• Breng een kleine hoeveelheid grafietpoeder of potloodpoeder aan in de slotcilinderopening om ervoor te
zorgen dat de sleutel soepel in en uit de cilinder gaat (eens per zes maanden of jaar). Breng geen vet aan
om te smeren om te voorkomen dat de veer blijft kleven.

Veelgestelde vragen
Probleem
De deur kan niet worden
geopend door verificatie
met een vingerafdruk,
wachtwoord en kaart.

De deur kan niet worden
geopend met een
mechanische sleutel.

Oorzaak

Oplossing

Probleem met de installatie
van het slot.

Laat het slot door een professional
controleren.

Tijdens de verificatie met een
vingerafdruk of wachtwoord,
keert de klink niet terug naar
zijn positie.

Zet de klink terug in zijn positie en voer
het wachtwoord of de vingerafdruk
opnieuw in.

Onjuiste mechanische sleutel.

Gebruik de juiste mechanische sleutel.

Slotcilinder beschadigd.
Slotelement beschadigd.
De sleutel gaat er niet volledig
in.
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Open de deur via een andere methode
en laat het slot door een professional
controleren en vervang beschadigde
onderdelen.

Probleem

Oorzaak

Oplossing

De vingerafdruk is ongeldig.
De vingerafdruk is verwijderd.

Bij het ontgrendelen
met een vingerafdruk
kan de deur niet worden
geopend.

Grote afwijking van geldige
vingerafdruk.

Verificatie met een
vingerafdruk, wachtwoord
en kaart is gelukt, maar
de motor werkt niet en
de deur kan niet worden
geopend.

Het toetsenbord reageert
niet.

Het slot blijft open en
kan niet normaal worden
gebruikt.

Verifieer de vingerafdruk opnieuw nadat
de vingers hersteld zijn.

De vingerafdruk vervormt door
het overmatig uitoefen van
druk bij het verzamelen van
vingerafdrukken.
De vingerafdruk raakt de
vingerafdruklezer niet volledig
de vingerafdruklezer door het
uitoefenen van te weinig druk
tijdens het verzamelen van
vingerafdrukken.

Verifieer de vingerafdruk opnieuw op de
juiste manier.

Losse aansluitkabel.

Motorstoring.

Laat het slot door een professional
controleren en vervang beschadigde
onderdelen.

Batterijen zijn leeg of de
batterijen zijn niet correct
geïnstalleerd.

Ontgrendel het slot via een externe
voeding of een mechanische sleutel en
controleer de batterijen.

De aansluitkabel tussen de
voorzijde en achterzijde van
het slotelement zit los.
Toetsenbord beschadigd.

De vingerafdruklezer
reageert niet.

Verifieer de vingerafdruk opnieuw, druk
de vinger horizontaal op de lezer om de
afwijking te verminderen. of ontgrendel
de deur met een wachtwoord of een
mechanische sleutel.

Voeg de vingerafdruk opnieuw toe
(het is aanbevolen om meer dan één
De vingerafdruk is beschadigd. vingerafdruk te registreren voor dezelfde
gebruiker), of ontgrendel de deur met een
wachtwoord of een mechanische sleutel.
De vingers zijn te droog, nat
of vuil.

Bij het ontgrendelen
met een vingerafdruk
kan de deur niet worden
geopend.

Ontgrendel de deur met een geldige
vingerafdruk, een wachtwoord of een
mechanische sleutel.

Open de deur met een mechanische
sleutel en laat het slot door een
professional controleren.

Vingerafdruklezer beschadigd.

Open de deur via een andere methode
en laat het slot door een professional
controleren en vervang beschadigde
onderdelen.

Storing onderdeel klink.

Laat het slot door een professional
controleren.

Het slot is naar de modus
Blijft open gegaan.

Verificatie door een vingerafdruk,
wachtwoord of kaart om de modus blijft
open te annuleren.

15

Probleem
De dagschoot schuift niet
uit, of gedeeltelijk als de
klinkt wordt opgetild.

Oorzaak

Oplossing

De deur is vervormd en de
dagschoot staat niet in lijn
met het gat in de sluitplaat.

Laat het slot door een professional
controleren.

Bijlage
Paklijst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Voorpaneel
Achterpaneel
Slotelement
Vierkante stift
Kaart
Gatensjabloon
Zak met standaard schroeven
Zak met schroeven voor het slotelement
Sleutelzak
AA-batterij
Handmatig
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×1
×1
×1
×1
×2
×1
×1
×1
×1
×4
×1

