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Descrição geral

1� Conteúdo da embalagem

Gateway de rede doméstica Adaptador de alimentação

Cabo USB
Informações sobre as normas 

reguladoras Guia de Início Rápido

 O aspeto do adaptador de alimentação depende do produto adquirido.

2� Apresentação

Anel indicador de LEDTecla de função

Altifalante

Porta de alimentação

Orifício de 
REINICIALIZAÇÃO

Porta de rede

Tapete 
antiderrapante

Nome Descrição

Tecla de função

•	 Prima sem soltar o botão durante 4 segundos, o gateway 
entrará	no	modo	de	configuração	de	Wi-Fi.

•	 Prima uma vez o botão, o gateway entrará no modo de 
adição de dispositivo; prima novamente e o gateway sairá 
do modo de adição de dispositivo.

•	 Se o gateway enviar alarmes, prima o botão para apagá-los.
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Anel indicador de 
LED

Branco
•	 Fixo: A funcionar corretamente e ligado à EZVIZ Cloud.
•	 Intermitente lento: No modo de adição de dispositivo.
•	 Intermitente	rápido:	A	configurar	a	rede.

Cor de laranja
•	 Fixo: A arrancar ou a atualizar.
•	 Intermitente	lento:	Offline.
•	 Intermitente rápido: A ocorrer falhas ou a produzir alarmes.

Orifício de 
REINICIALIZAÇÃO

Com o gateway em funcionamento, faça força com uma 
agulha ou um clipex de ejetar cartões SIM no furo durante 
mais	de	4	segundos,	o	gateway	irá	reiniciar	e	a	configuração	
Wi-Fi, os registos locais, o estado de alarme atual e todos 
os dispositivos secundários serão apagados. Depois de 
reinicializar o gateway, ouvirá uma mensagem de voz.

Obter a aplicação EZVIZ 
1. Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi (sugerido). 
2. Transfira	e	instale	a	aplicação	EZVIZ	procurando	por	“EZVIZ”	na	App	Store	

ou Google PlayTM.
3. Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.

Aplicação EZVIZ

Se já tiver utilizado a aplicação, certifique-se de que dispõe da versão mais recente. 
Para verificar se está disponível uma atualização, visite a App Store e pesquise 
"EZVIZ".

Selecionar um local apropriado
•	 O gateway tem de ser ligado à corrente.
•	 Para garantir uma ligação estável entre o gateway e os dispositivos secundários, 

coloque o gateway no meio dos dispositivos secundários e a uma distância do 
router igual ou inferior a 6 metros.

•	 Não deve haver obstáculos metálicos e paredes entre o gateway e os dispositivos 
secundários, e entre o gateway e o router.

•	 Não coloque um gateway ou um detetor em cima do router.

Router
Gateway

≤	6	m
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Ligar à fonte de alimentação
Ligue o gateway à corrente. Quando iniciar o gateway pela primeira vez, o anel 
indicador	de	LED	passa	de	cor-de-laranja	fixo	para	branco	intermitente	rápido,	isto	
significa	que	o	gateway	entrou	no	modo	de	configuração	de	rede.

Adaptador de alimentação

Ficha

Ligar à rede

•	 Recomenda-se usar uma rede com fios. É necessário ligar o gateway à porta 
LAN do router com um cabo de rede (adquirido separadamente), conforme 
demonstrado	na	figura	abaixo.

Router

•	 Também	pode	usar	uma	rede	sem	fios.	Leia	o	código	QR	na	parte	de	baixo	do	
gateway com a aplicação EZVIZ e, em seguida, ligue o gateway à rede Wi-Fi, 
seguindo as instruções no ecrã.

Se a ligação Wi-Fi falhar ou se pretender ligar o gateway a outra rede Wi-Fi, deve colocar 
primeiro	o	gateway	no	estado	offline.	Prima	sem	soltar	a	tecla	de	função	durante	mais	
de 4 segundos, até ouvir a mensagem de voz e, em seguida, ligue o gateway à rede Wi-Fi, 
seguindo as instruções no ecrã.

Adicionar o dispositivo

1� Adicionar o gateway
1. Inicie sessão na sua conta através da aplicação EZVIZ, toque no ícone de 

adicionar dispositivo e a interface de leitura de código QR será apresentada.
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2. Leia o código QR na parte de baixo do gateway ou na capa do manual de 
utilizador.

Scan QR Code

3. Adicione o gateway seguindo as instruções do assistente na aplicação.

2� Adicionar dispositivos secundários

1. Prima uma vez a tecla de função do gateway para colocar o gateway no 
modo de adição de dispositivo, o anel indicador de LED piscará lentamente a 
branco.

2. Coloque os dispositivos secundários no modo de adição de dispositivo, 
de acordo com as instruções do manual de utilizador dos dispositivos 
secundários.

3. Ouvirá uma mensagem de voz a alertar que foram adicionados automaticamente 
dispositivos secundários ao gateway.
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Operações na aplicação EZVIZ

A interface da app pode ser diferente devido a uma atualização da versão, pelo que 
prevalecerá sempre a interface da app instalada no seu telefone.

1� Página inicial
Depois de iniciar a aplicação EZVIZ, poderá gerir o gateway e os dispositivos 
secundários na página inicial, conforme necessário.

Sub devices (Dispositivos 
secundários)

Clique nos dispositivos secundários para ver e geri-los 
conforme necessário.

Add smart sub-devices 
(Adicionar dispositivos 
secundários inteligentes)

Clique neste ícone e poderá adicionar o seu dispositivo 
secundário ao gateway.

Dismiss (Ignorar) Apague os alarmes de todos os dispositivos 
secundários.

2� Definições

Parâmetro Descrição
Device Name  
(Nome do dispositivo)

Personalize o nome do seu dispositivo.

Sub-devices upgrade 
automatically  
(Atualização automática de 
dispositivos secundários)

Quando ativado, os dispositivos secundários serão 
atualizados automaticamente depois de transferir 
os pacotes de atualização.

Alarm Settings  
(Definições	de	alarme)

Pode	definir	os	parâmetros	de	notificação	conforme	
necessário.

Light Setting  
(Definição	de	luz)

Quando desativado, o anel indicador estará apagado.

Network Settings  
(Definições	da	rede)

Pode ver o nome da rede Wi-Fi e o estado da ligação.

Device Information 
(Informações do dispositivo)

Pode ver as informações do dispositivo aqui.

Delete Device  
(Apagar dispositivo)

Toque para apagar o gateway da EZVIZ Cloud.
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