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Visão geral

1� Conteúdo da embalagem

Gateway residencial Adaptador de energia

Cabo USB Informações regulatórias Guia de início rápido

 A aparência do adaptador de energia pode variar de acordo com o modelo adquirido.

2� Elementos básicos

Anel do indicador de 
LED

Tecla de função

Alto-falante

Porta de 
alimentação

Orifício de 
redefinição

Porta de rede

Tapete 
antiderrapante

Nome Descrição

Tecla de 
função

•	 Mantenha pressionado o botão por mais de 4s para que o 
gateway	entre	no	modo	de	configuração	de	Wi-Fi.

•	 Pressione o botão uma vez, o gateway entrará no modo de adição 
de dispositivo; pressione novamente, o gateway sairá do modo de 
adição de dispositivo.

•	 Se o gateway envia alarmes, pressione o botão para limpar os 
alarmes.
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Anel do 
indicador de 
LED

Branco
•	 Sólido: Com funcionamento adequado e conectado à EZVIZ 

Cloud.
•	 Piscando lentamente: Entrou no modo de adição de dispositivo.
•	 Piscando	rapidamente:	Configurando	a	rede.

Laranja
•	 Sólido: Iniciando ou atualizando.
•	 Piscando lentamente: Off-line.
•	 Piscando rapidamente: Ocorrem panes ou são produzidos 

alarmes.

Orifício de 
redefinição

Enquanto o gateway está em execução, toque o orifício com 
as agulhas ou clipes de extração de cartão SIM por mais de 4 
segundos,	o	gateway	será	reiniciado,	e	a	configuração	de	Wi-Fi,	os	
registros locais e o status de alarme atual e todos os dispositivos 
subordinados	serão	limpos.	Depois	de	redefinir	o	gateway,	haverá	
um aviso de voz.

Obtenha o aplicativo EZVIZ 
1. Conecte seu celular à rede Wi-Fi (sugerido). 
2. Baixe e instale o aplicativo EZVIZ pesquisando por “EZVIZ” na App Store ou 

no Google PlayTM.
3. Abra o aplicativo e crie uma conta de usuário do EZVIZ.

Aplicativo EZVIZ

Se você já usou o aplicativo, verifique se possui a última versão. Para ver se há uma 
atualização disponível, acesse a loja de aplicativos e pesquise por "EZVIZ".

Selecione a localização adequada
•	 O gateway precisa ser conectado.
•	 Para garantir que a conexão entre o gateway e os dispositivos subordinados seja 

estável, coloque o gateway no centro dos dispositivos subordinados. A distância 
entre	o	gateway	e	o	roteador	deve	ser	≤6	metros.

•	 Não deve haver obstáculos de metal e paredes entre o gateway e os dispositivos 
subordinados, e o gateway e o roteador.

•	 Não posicione nenhum gateway ou detector na parte superior do roteador.

Roteador
Gateway

≤6	m
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Conecte à fonte de alimentação
Conecte o gateway. Ao inicializar o gateway pela primeira vez, o anel do indicador 
de	LED	passa	de	laranja	sólido	para	branco	e	pisca	rapidamente,	o	que	significa	que	
o	gateway	entrou	no	modo	de	configuração	de	rede.

Adaptador de energia

Tomada

Conecte à rede

•	 É	recomendada	uma	rede	com	fio.	Você	precisa	conectar	o	gateway	à	porta	LAN	
do roteador com o cabo de rede (adquira separadamente) conforme exibido na 
figura	abaixo.

Roteador

•	 Você	pode	também	usar	uma	rede	sem	fio.	Leia	o	código	QR	na	parte	inferior	do	
gateway com o app EZVIZ e conecte o gateway ao Wi-Fi seguindo as instruções 
na tela.

Se houver falha na conexão Wi-Fi ou você desejar conectar o gateway a outro Wi-Fi, você 
precisará primeiro colocar o gateway off-line. Mantenha pressionada a tecla de função por 
mais de 4 segundos até ouvir o aviso de voz e, em seguida, conecte o gateway ao Wi-Fi 
seguindo as instruções na tela.

Adicionar dispositivo

1� Adicione o gateway
1. Faça login na sua conta pelo aplicativo EZVIZ e toque no ícone de adição de 

dispositivo. Com isso, a interface de leitura do código QR será exibida.
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2. Leia o código QR na parte inferior do gateway ou na capa do manual do 
usuário.

Scan QR Code

3. Adicione o gateway seguindo o assistente no app.

2� Adicione dispositivos subordinados

1. Pressione a tecla de função do gateway uma vez para fazer o gateway entrar 
no modo de adição de dispositivo, e o anel do indicador de LED piscará 
lentamente em branco.

2. Faça os dispositivos subordinados entrarem no modo de adição conforme 
instruído pelos manuais do usuário dos dispositivos.

3. Haverá um aviso de voz lembrando você que os dispositivos subordinados 
foram adicionados ao gateway automaticamente.
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Operações no aplicativo EZVIZ

A interface do aplicativo pode variar devido às atualizações de versões, e a interface do 
aplicativo instalado no seu telefone deve prevalecer.

1� Página inicial
Quando você inicia o app EZVIZ, você pode gerenciar o gateway e os dispositivos 
subordinados conforme necessário na página inicial.

Sub devices 
(Dispositivos 
subordinados)

Clique nos dispositivos subordinados, é possível ver e 
gerenciá-los conforme necessário.

Add smart sub-devices 
(Adicionar dispositivos 
subordinados 
inteligentes)

Clique nesse ícone e você poderá adicionar seu 
dispositivo subordinado ao gateway.

Dismiss (Descartar) Limpe alarmes de todos os dispositivos subordinados.

2� Configurações

Parâmetro Descrição
Device Name (Nome  
do dispositivo)

Personalize o nome do dispositivo.

Sub-devices upgrade 
automatically 
(Atualizar dispositivos 
subordinados 
automaticamente)

Quando habilitado, os dispositivos subordinados serão 
atualizados automaticamente após o download dos 
pacotes de atualização.

Alarm Settings  
(Ajustes de Alarme)

É	possível	definir	os	parâmetros	de	notificação	
conforme necessário.

Light Setting 
(Configuração	de	luz)

Quando	desabilitado,	o	anel	do	indicador	ficará	
desligado.

Network Settings 
(Configurações	de	rede)

Você pode ver o nome da rede Wi-Fi e o status da 
conexão.

Device Information 
(Informações do 
dispositivo)

Aqui você pode ver as informações do dispositivo.

Delete Device  
(Excluir dispositivo)

Toque para excluir o gateway da EZVIZ Cloud.
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