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Instrucţiuni
• Instalarea lacătului inteligent cu amprentă EZVIZ (denumită în continuare „lacăt”) afectează funcţionarea
normală şi durata de viaţă. Vă recomandăm să apelaţi la profesionişti pentru instalarea şi crearea găurii de
foraj pentru setul de lacăt în conformitate cu şablonul de găuri din anexă.
• Se recomandă scoaterea lacătului, în cazul în care casa dvs. este în proces de decorare şi reinstalaţi-o după
decorare, în cazul deteriorării lacătului şi reducerii duratei de viaţă.
• Vă rugăm să reţineţi că dezinfectantul poate cauza deteriorarea corpului lacătului.
• Odată ce iniţializarea a luat sfârşit, lacătul va şterge toate informaţiile utilizatorului. După instalarea şi
configurarea lacătului, vă rugăm să adăugaţi amprenta, parola sau cardul, după cum este necesar.
• Când tensiunea bateriei este scăzută după o perioadă de timp de utilizare, veţi fi alertat de alarma privind
tensiunea scăzută. Înlocuiţi bateria la timp şi acordaţi atenţie polilor pozitivi şi negativi.
• Dacă plecaţi de acasă sau nu folosiţi lacătul pentru o lungă perioadă de timp, păstraţi cheia mecanică la
dvs. şi nu o lăsaţi în interior. Trebuie să scoateţi bateria pentru a asigura durata de viaţă a lacătului.
• Pentru utilizatorii care au degetul lat sau subţire, se recomandă aplicarea degetului mare pentru
înregistrare, în scopul creşterii ratei de succes, fiind recomandată înregistrarea aceluiaşi utilizator cu mai
multe amprente.
• Lacătul poate reţine până la 50 de amprente, 50 de parole şi 50 de carduri.

Prezentare generală
Exterior

Interior

Capac baterie

Cititor de amprente
Tastatură
Zona de glisare a cardului
Buton sonerie

Buton anti vizor

Mâner manetă

Mâner manetă

Buton securizat

Interfaţă de alimentare de urgenţă
Gaură mecanică
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Lacăt instalare
Schimbare direcţie mâner manetă (opţional)
1.Schimbare direcţie mâner manetă

- Scoateţi cauciucul şi îndepărtaţi şurubul de comandă al mecanismului de inversare cu şurubelniţa.
- Rotiţi mânerul manetei la 180 de grade în sus.
- Înşurubaţi şurubul de comandă al mecanismului de inversare în orificiul opus al şurubului.

Şurub de
comandă al
mecanismului de
inversare

2.Confirmaţi direcţia ambreiajului

- Panou frontal: Introduceţi tija pătrată în manşon şi ridicaţi mânerul manetei. Rotiţi manşonul la 90 de
grade dacă mânerul manetei este inert.
- Panou din spate: Porniţi butonul anti-vizor. Introduceţi tija pătrată în manşon şi ridicaţi mânerul manetei.
Rotiţi manşonul la 180 de grade dacă mânerul manetei este inert.

Buton anti vizor

Pin cilindru elastic Tijă pătrată

Panou frontal
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Panou spate

Schimbare închidere zăvor lacăt (opţional)
1 Ridicaţi metalul aici.

2 Rotiţi zăvorul lacătului la 180 de grade.

Întoarceţi partea centrală cu 90 de
grade şi introduceţi-o.

3 Împingeţi zăvorul lacătului în

corpul lacătului.

Paşi de instalare
• Uşile din lemn de 40 mm-50 mm acceptă instalarea accesoriilor standard ale acestui produs. Dacă grosimea
uşii depăşeşte acest interval, vă rugăm să contactaţi distribuitorul local.
• Când fixaţi panoul frontal şi din spate, nu apăsaţi cablul de conectare intern.
• La instalarea panoului frontal şi din spate, trataţi cu grijă în caz de deteriorare a panoului.

1.Gaură de foraj
Produsul se aplică uşilor din lemn şi uşilor metalice antiefracţie. Găuriţi în conformitate cu şablonul de
găuri din lista de ambalare.

2.Instalare
Vă rugăm să accesaţi link-ul de mai jos pentru a viziona videoclipul de instalare.
https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=38&title=How%20to%20Install%20L2
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1 Fixaţi corpul lacătului în panoul uşii cu şuruburi.

Uşă

Cârlig
Şuruburi
Gaură de
localizare
Corp lacăt

2 Introduceţi tija pătrată în panoul frontal şi instalaţi panoul frontal în uşă, după cum se arată mai jos.

Conductă
înşurubată
Pin de
localizare
Tijă
pătrată
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Panou frontal

3 Fixaţi placa fixă şi suportul de cauciuc în uşă cu ① pinul de localizare şi ② strângeţi manşonul.

Suport de
Placă fixă cauciuc

4 Cu butonul securizat menţinut în poziţie verticală, fixaţi panoul din spate cu şuruburi, după cum se
arată mai jos.

Panou spate

Buton securizat

Alegere sigură
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Setări lacăt
După instalare, scoateţi capacul din spatele locaşului pentru baterii şi instalaţi 4*baterii AA. Apoi puteţi seta
lacătul după cum este necesar.
Vă rugăm să accesaţi link-ul de mai jos pentru a viziona videoclipul de configurare.
https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=39&title=How%20to%20Setup%20L2
• Vă rugăm să îndepărtaţi folia de protecţie de pe lacăt, înainte de prima utilizare.
• Vă rugăm să reţineţi că dezinfectantul poate cauza deteriorarea corpului lacătului.

Activare lacăt
Atingeţi zona tastaturii pentru a activa lacătul.

Accesare meniu
Tastaţi 3571# pentru a accesa meniul.
• În starea iniţială, introduceţi codul scurt pentru setări.
• În stare non-iniţială, verificaţi mai întâi cu amprenta, parola sau cardul adăugat. Apoi introduceţi codul scurt
pentru setări.

Index de meniu

11#

Adăugare amprentă

12#

Adăugarea parolei

13#

Adăugare card

21#

Ştergere amprentă

22#

Ştergere parolă

23#

Ştergere card

31#

Ştergere amprentă

32#

Ştergere parolă

33#

Ştergere card

41#

Volum înalt

42#

Volum scăzut

43#

Silenţios

3570#

Iniţializare

Meniu

După fiecare setare cu succes, veţi reveni la meniu. Apoi, aveţi posibilitatea să introduceţi codul scurt, din nou,
pentru setări sau să apăsaţi * pentru a ieşi.
7

Adăugare amprentă/parolă/card
Adăugare amprentă
1

 upă accesarea meniului, apăsaţi 11# pentru 2  Atingeţi cititorul de amprente. Apoi atingeţi din
D
a adăuga amprenta.
nou, după solicitarea vocală şi repetaţi operaţia
de 5 ori pentru a confirma. Numărul amprentei va
clipi pe tastatură când va fi finalizat.

• Numărul de ori va fi afişat pe tastatură de fiecare dată când atingeţi cititorul de amprente.
• Vă rugăm să reţineţi numărul de amprentă, care este necesar, dacă doriţi să ştergeţi amprenta.
• Amprenta care a fost deja adăugată, nu poate fi adăugată din nou.

Colectarea amprentelor digitale
Când colectaţi amprenta, vă rugăm să potriviţi degetul pentru a maximiza suprafaţa de contact a
amprentei, aşa cum se arată mai jos, ceea ce ajută la îmbunătăţirea ratei de succes a verificării
amprentei.

Adăugarea parolei
1

 upă accesarea meniului, apăsaţi 12# pentru 2 Introduceţi parola (de la 6 până la 10 cifre) şi
D
a adăuga parola.
apăsaţi #. Apoi introduceţi parola şi apăsaţi din
nou # pentru a confirma. Numărul parolei va clipi
pe tastatură la finalizare.

• Vă rugăm să reţineţi numărul parolei care este necesar dacă doriţi să ştergeţi parola.
• Parola care a fost deja adăugată, nu poate fi adăugată din nou.
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Adăugare card
1

 upă accesarea meniului, apăsaţi 13# pentru 2 Glisaţi cardul. Numărul cardului va clipi pe
D
a adăuga cardul.
tastatură la finalizare.

• Vă rugăm să reţineţi numărul cardului care este necesar, dacă doriţi să ştergeţi cardul.
• Cardul care a fost deja adăugat, nu poate fi adăugat din nou.

Ştergere amprentă/parolă/card
Ştergere amprentă
1

 upă accesarea meniului, apăsaţi 21# pentru 2 Introduceţi numărul amprentei şi apăsaţi #.
D
a şterge amprenta.

3

 umărul de amprentă clipeşte şi apoi apăsaţi
N
#.

Amprenta verificată recent nu poate fi ştearsă.
De exemplu, dacă verificaţi cu amprenta 1, atunci amprenta 1 nu poate fi ştearsă.
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Ştergere parolă
1

 upă accesarea meniului, apăsaţi 22#
D
pentru a şterge parola.

3

 upă ce numărul parolei clipeşte, apăsaţi
D
tasta #.

2

Introduceţi numărul parolei şi apăsaţi #.

Parola verificată curent nu poate fi ştearsă.
De exemplu, dacă verificaţi cu parola 1, atunci parola 1 nu poate fi ştearsă.

Ştergere card
1

 upă accesarea meniului, apăsaţi 23#
D
pentru a şterge cardul.

3

Numărul cardului clipeşte şi apoi apăsaţi #.

2

Introduceţi numărul cardului şi apăsaţi #.

Cardul verificat recent nu poate fi şters.
De exemplu, dacă verificaţi cu cardul 1, cardul 1 nu poate fi şters.
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Ştergere amprentă/parolă/card
1

După accesarea meniului,
apăsaţi 31# pentru a şterge amprentele,
apăsaţi 32# pentru a şterge parolele,
apăsaţi 33# pentru a şterge cardurile.

2

Apăsaţi # pentru a confirma.

Metoda verificată recent nu poate fi eliminată.
De exemplu, dacă verificaţi cu amprenta, amprentele nu pot fi şterse.

Iniţializare
1

 upă accesarea meniului, apăsaţi 3570#
D
pentru a iniţializa.

2

Apăsaţi # pentru a confirma.

Controlul volumului
După accesarea meniului, apăsaţi 41# pentru a selecta Volum înalt,
apăsaţi 42# pentru a selecta Volum scăzut,
apăsaţi 43# pentru a selecta silenţios.

Numai sunetul cheie şi sunetul de verificare pot fi activate în mod silenţios.
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Utilizare lacăt
Deblocare
Deblocare normală
Deblocare amprentă

Când deschideţi uşa cu cheie mecanică,
rotiţi cheia şi apăsaţi în jos mânerul.

Deblocare cheie

Deblocare parolă
Deblocare card

Vă rugăm să atingeţi zona tastaturii pentru
activarea lacătului, înainte de a deschide
uşa prin parolă.

Amestecarea parolei
Lacătul inteligent aplică funcţia de amestecare a parolei. Amestecarea parolei sporeşte siguranţa şi evită
spionarea parolei.
Atunci când introduceţi parola, puteţi introduce orice număr aleatoriu, în cazul în care există parola potrivită.
Lungime maximă: 20 de cifre (parola de codare + parola corectă).
De exemplu: parola corectă este 123456, puteţi introduce xxx123456xxx şi termina cu „#” pentru a confirma,
iar uşa se va debloca.
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Funcţionare şi gestionare
Sursă de alimentare de urgenţă
Atunci când bateriile sunt descărcate, conectaţi interfaţa de alimentare de urgenţă micro-USB a lacătului cu
sursa de alimentare (sau telefon care acceptă OTG), pentru a încărca lacătul prin linia de încărcare micro-USB
şi apoi deblocaţi uşa.

Sursă de
alimentare

Instalarea bateriei
1. Instalarea bateriei: scoateţi capacul bateriei, instalaţi 4*AA baterii în locaşul bateriei şi strângeţi capacul
bateriei.
2. Notă: instalaţi baterii corecte în caz de explozie.
• Când nu utilizaţi bateriile pentru o lungă perioadă de timp, scoateţi-le din locaşul bateriei.
• Nu utilizaţi bateriile noi cu cele vechi.
• Nu aşezaţi bateria cu (+) şi (-) în mod greşit.
• Aruncaţi bateriile uzate conform legii locale privind protecţia mediului.

Alarme
1. Alarmă de manipulare
Odată demontat cu forţa, lacătul va trimite alarma cu o durată de aproximativ un minut.
2. Alarmă blocată de sistem
Verificarea greşită cu amprenta, parola sau cardul de 5 ori la rând, va bloca sistemul pentru 3 minute.
3. Alarmă de joasă tensiune
Odată ce tensiunea bateriei este scăzută, solicitarea vocală vă va aminti să înlocuiţi bateriile.

Restaurare la setările din fabrică
1. Scoateţi capacul bateriei al panoului din spate şi scoateţi bateriile.
2. Apăsaţi butonul de resetare timp de 5 secunde cu un obiect asemănător acului, între timp puneţi înapoi
bateriile în locaşul pentru baterii.
3. Eliberaţi butonul de resetare şi apăsaţi „#” pentru a confirma după solicitările vocale.

EXPUNERE LA RADIOFRECVENŢĂ RF
Benzile de frecvenţă şi limitele nominale ale puterii transmise (radiate şi/sau conduse) aplicabile acestui
dispozitiv radio sunt următoarele:
Banda

RF 13,56 MHz

Frecvenţa

De la 13,553 MHz la 13,567 MHz

Transmisia puterii (EIRP)

20 mW
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Întreţinere
Întreţinere zilnică
• Nu atingeţi lacătul cu materiale corozive, pentru a evita deteriorarea lacătului şi impactul asupra luciului.
• Ca parte cheie a lacătului, nu atârnaţi niciun obiect pe mânerul manetei, pentru flexibilitatea acestuia, care
afectează direct utilizarea lacătului.
• Dacă uşa se deformează, aceasta creşte fricţionarea pe care şurubul lacătului combinat care intră în
urechea zăvorului nu o poate extinde complet. În acest moment, este necesară ajustarea poziţiei urechii
zăvorului.
• După utilizarea cititorului de amprente pentru o lungă perioadă de timp, suprafaţa sa poate fi pătată sau
umedă. Ştergeţi delicat cu o cârpă moale şi uscată.
• Înlocuiţi bateriile imediat după ce tensiunea bateriei este scăzută, pentru a asigura utilizarea normală a
lacătului. Atunci când înlocuiţi bateriile, acordaţi atenţie polilor pozitivi şi negativi ale acestora.
• Păstraţi cheia mecanică în mod corespunzător.
• Nu zgâriaţi cititorul de amprente şi suprafaţa tastaturii cu obiecte dure şi ascuţite.
• Apăsaţi degetul pe cititor orizontal, atunci când colectaţi amprenta.
• Cereţi profesioniştilor să verifice lacătul, dacă nu este flexibilă sau nu poate fi ţinută în poziţie corectă.
• Păstraţi partea rotativă a încuietorii lubrificată, pentru a menţine rotirea fără probleme şi pentru a prelungi
durata de viaţă a acestuia.
• Se recomandă verificarea lacătului o dată la şase luni sau un an. Verificaţi dacă şuruburile fixe sunt slăbite.
• Aplicaţi o cantitate mică de pulbere de grafit sau pulbere de creion în slotul cilindrului lacătului, pentru a vă
asigura că cheia este introdusă şi îndepărtată fără probleme în mod regulat (o dată la un an sau şase luni).
Cu toate acestea, nu aplicaţi niciun gresant pentru a lubrifia în cazul lipirii de arcul de paie.

Întrebări frecvente
Problemă
Uşa nu poate fi deschisă,
deşi verificarea prin
amprentă, parolă şi card
a reuşit.

Uşa nu poate fi deschisă
cu cheia mecanică.

Cauză

Soluţie

Problemă de instalare a
lacătului.

Cereţi profesioniştilor să verifice lacătul.

Când se verifică prin amprentă
sau parolă, mânerul manetei
nu revine la poziţia sa.

Întoarceţi mânerul manetei în poziţia sa,
apoi reintroduceţi parola sau amprenta.

Cheie mecanică nepotrivită.

Folosiţi cheia mecanică potrivită.

Cilindrul lacătului este
deteriorat.
Corpul lacătului deteriorat.
Cheia nu se poate insera până
la capăt.
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Cereţi profesioniştilor să verifice
lacătul şi să înlocuiască componentele
deteriorate după deschiderea uşii prin
alte metode.

Problemă

Cauză

Soluţie

Amprenta nu este validă.
Amprenta a fost ştearsă.

Când deblocaţi prin
amprentă, uşa nu se
deschide.

Când deblocaţi prin
amprentă, uşa nu se
deschide.

Verificarea prin amprentă,
parolă şi card a reuşit, dar
motorul nu funcţionează
şi uşa nu poate fi
deschisă.

Niciun răspuns de la
tastatură.

Abatere mare a amprentei
valide.

Verificaţi din nou amprenta, apăsaţi cu
degetul în mod orizontal pe cititor, pentru
a reduce abaterea; sau deblocaţi uşa prin
parolă sau cheie mecanică.

Amprenta este deteriorată.

Adăugaţi o altă amprentă (se recomandă
înregistrarea mai multor amprente pentru
acelaşi utilizator); sau deblocaţi uşa prin
parolă sau cheie mecanică.

Degetele sunt prea uscate,
umede sau murdare.

Verificaţi din nou amprenta, după ce
degetele vor fi în stare adecvată.

Amprenta deformează, pentru
că se aplica prea multă
presiune, atunci, când se
colectează amprenta.
Amprenta nu atinge complet
cititorul de amprente, pentru
aplicarea unei presiuni mici la
colectarea amprentelor.
Linia de conectare este
slăbită.
Motor deteriorat.
Bateriile sunt descărcate sau
au fost instalate într-un mod
greşit.

Deblocaţi lacătul prin sursa de alimentare
externă sau prin cheia mecanică şi
verificaţi bateriile.

Linia de conexiune între corpul
lacătului frontal şi cel din
spate este slăbită.

Cereţi profesioniştilor să verifice
lacătul după deschiderea uşii cu cheia
mecanică.
Cereţi profesioniştilor să verifice
lacătul şi să înlocuiască componentele
deteriorate după deschiderea uşii prin
alte metode.

Cititorul de amprente
deteriorat.

Defecţiune componente
Lacătul rămâne deschis şi ambreiaj.
nu poate fi utilizat în mod
Lacătul a intrat în modul
normal.
deschis rămas.
Şurubul principal nu poate
fi extins sau extins parţial
prin ridicarea mânerul
manetei.

Verificaţi din nou amprenta în mod
corect.

Cereţi profesioniştilor să verifice
lacătul şi să înlocuiască componentele
deteriorate.

Tastatură deteriorată.
Niciun răspuns de la
cititorul de amprente.

Deblocaţi uşa cu o amprentă validă, sau
o parolă sau o cheie mecanică.

Şurubul principal nu se
aliniază cu orificiul din
urechea zăvorului, pentru că
uşa se deformează.
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Cereţi profesioniştilor să verifice lacătul.
Verificarea prin amprentă, parolă sau
card, pentru a anula modul deschis
rămas.
Cereţi profesioniştilor să verifice lacătul.

Anexă
Lista de ambalare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Panou frontal
Panou spate
Corp lacăt
Tijă pătrată
Card
Şablon găuri
Pungă cu şurub standard
Pungă cu şurub pentru corpul lacătului
Geantă pentru chei
Baterie de dimensiunea AA
Manual
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×1
×1
×1
×1
×2
×1
×1
×1
×1
×4
×1

