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NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, 
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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 EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
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Prezentare generală

1� Conţinutul pachetului

Poartă de acces la domiciliu Adaptor de alimentare

Cablu USB Informaţii de reglementare Ghid de pornire rapidă

 Aspectul adaptorului de alimentare este supus celui pe care l-aţi cumpărat.

2� Noţiuni de bază

Inel indicator LEDTastă funcţională

Difuzor

Port de alimentare

Orificiu RESETARE

Port reţea

Covoraş 
antiderapant

Denumire Descriere

Tastă 
funcţională

• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru peste 4 secunde, poarta de 
acces va intra în modul de configurare Wi-Fi.

• Apăsaţi butonul o dată, poarta de acces va intra în modul de 
adăugare a dispozitivului; apăsaţi din nou, poarta de acces va ieşi 
din modul de adăugare a dispozitivului.

• Dacă poarta de acces trimite alarme, apăsaţi butonul pentru a 
şterge alarmele.
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Inel indicator 
LED

Alb
• Intermitent: Funcţionează corect şi a fost conectat la EZVIZ 

Cloud.
• Intermitent lent: Intră în modul de adăugare a dispozitivului.
• Intermitent rapid: Configurarea reţelei.

Portocaliu
• Intermitent: Pornirea sau actualizarea.
• Intermitent lent: Deconectat.
• Intermitent rapid: Se produc defecţiuni sau se produc alarme.

Orificiu 
RESETARE

În timp ce gateway-ul rulează, împingeţi gaura cu ace de scoatere a 
cartelei SIM sau cleme timp de peste 4 secunde, poarta de acces va 
reporni, iar configuraţia Wi-Fi, înregistrările locale, starea curentă a 
alarmei şi toate dispozitivele secundare vor fi şterse. După resetarea 
porţii de acces, va apărea un mesaj vocal.

Obţineţi aplicaţia EZVIZ 
1. Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat). 
2. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau 

Google PlayTM.
3. Lansaţi aplicaţia şi înregistraţi un cont de utilizator EZVIZ.

Aplicaţia EZVIZ

Dacă aţi folosit deja aplicaţia, asiguraţi-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru 
a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi 
"EZVIZ".

Selectaţi locaţia adecvată
• Poarta de acces trebuie să fie conectată.
• Pentru a vă asigura că conexiunea dintre poarta de acces şi dispozitivele secundare 

este stabilă, vă rugăm să plasaţi poarta de acces în centrul dispozitivelor secundare, 
iar distanţa dintre poarta de acces şi router trebuie să fie ≤ 6 metri.

• Nu ar trebui să existe obstacole şi pereţi metalici între poarta de acces şi 
dispozitive secundare şi poarta de acces şi router.

• Nu amplasaţi nicio poartă de acces sau detector pe partea superioară a routerului.

Router
Poartă de acces

≤6 m
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Conectarea la sursa de alimentare
Conectaţi poarta de acces. Când o porniţi pentru prima dată, inelul indicator LED 
se transformă de la portocaliu solid la alb intermitent rapid, ceea ce înseamnă că 
poarta de acces a intrat în modul de configurare a reţelei.

Adaptor de alimentare

Priză

Conectarea la reţea

• Se recomandă reţeaua cu fir. Trebuie să conectaţi poarta de acces la portul LAN al 
ruterului cu cablul de reţea (achiziţionat separat) la fel cum se indică în figura de 
mai jos.

Router

• De asemenea, puteţi utiliza reţeaua wireless. Scanaţi codul QR din partea de jos a 
porţii de acces cu aplicaţia EZVIZ, apoi conectaţi poarta de acces la Wi-Fi urmând 
instrucţiunile de pe ecran.

Dacă conexiunea Wi-Fi a eşuat sau doriţi să conectaţi poarta de acces la un alt Wi-Fi, trebuie 
mai întâi să faceţi poarta de acces offline. Ţineţi apăsată tasta funcţională timp de peste  
4 secunde până când auziţi solicitarea vocală, apoi conectaţi poarta de acces la Wi-Fi 
urmând instrucţiunile de pe ecran.

Adăugare dispozitiv

1� Adăugarea porţii de acces
1. Conectaţi-vă la contul dvs. prin intermediul aplicaţiei EZVIZ, atingeţi 

pictograma de adăugare a dispozitivului şi apoi va fi afişată interfaţa de 
scanare a codului QR.
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2. Scanaţi codul QR din partea de jos a porţii de acces sau pe coperta 
manualului de utilizare.

Scan QR Code

3. Adăugaţi poarta de acces urmând expertul din aplicaţie.

2� Adăugarea dispozitivelor secundare

1. Apăsaţi o dată tasta funcţională a porţii de acces pentru a face ca aceasta să 
intre în modul de adăugare a dispozitivului, iar inelul indicator cu LED este în 
alb intermitent lent.

2. Faceţi ca dispozitivele secundare să intre în modul de adăugare conform 
instrucţiunilor din manualele de utilizare ale dispozitivelor secundare.

3. Va exista un mesaj vocal care vă va reaminti că dispozitivele secundare au 
fost adăugate automat la poarta de acces.
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Operaţiuni în aplicaţia EZVIZ

Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe 
care aţi instalat-o pe telefon va prevala.

1� Pagina principală
Când lansaţi aplicaţia EZVIZ, puteţi gestiona poarta de acces şi dispozitivele 
secundare, după cum este necesar, pe pagina de pornire.

Sub devices (Dispozitive 
secundare)

Faceţi clic pe dispozitive secundare, le puteţi vedea şi 
gestiona după cum este necesar.

Add smart sub-devices 
(Adăugarea de dispozitive 
secundare inteligente)

Faceţi clic pe această pictogramă, puteţi adăuga 
dispozitivul secundar la poarta de acces.

Dismiss (Respingeţi) Ştergeţi alarmele tuturor dispozitivelor secundare.

2� Setări

Parametru Descriere
Device Name  
(Nume dispozitiv)

Personalizaţi numele dispozitivului dvs.

Sub-devices upgrade 
automatically  
(Actualizarea automată a 
dispozitivelor secundare)

Când este activată, dispozitivele secundare se vor 
actualiza automat după descărcarea pachetelor de 
actualizare.

Alarm Settings  
(Setările alarmei)

Puteţi seta parametrii de notificare după cum este 
necesar.

Light Setting  
(Setarea luminii)

Când este dezactivat, inelul indicator va fi oprit.

Network Settings  
(Setări de reţea)

Puteţi vedea numele Wi-Fi şi starea conexiunii.

Device Information 
(Informaţii despre 
dispozitiv)

Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.

Delete Device  
(Ştergere dispozitiv)

Atingeţi pentru a şterge camera din EZVIZ Cloud.
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