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Yasal Uyarı
YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT 
YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU 
GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA 
UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA 
DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, 
MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE 
BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA 
BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA 
DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ 
OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR. 
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ’İN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR. 
EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN 
SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR 
YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA 
KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ 
BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF 
ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.
İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER 
TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ, SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS BULAŞMASI 
VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK 
SIZINTISI VEYA DİĞER ZARARLARDAN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK 
GEREKİRSE EZVİZ ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SAĞLAYACAKTIR.GÖZETİM YASALARI VE VERİ 
KORUMA YASALARI YARGI YETKİSİNE GÖRE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN 
YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE 
ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA 
KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR. 
YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI 
DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.
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Talimat
• EZVIZ Akıllı Kilidin (bundan böyle "kilit" olarak anılacaktır) ve EZVIZ Tuş Takımının (bundan böyle "tuş takımı" 

olarak anılacaktır) montajı, normal çalışmasını ve hizmet ömrünü etkiler. Profesyonellere kurulum yaptırılması 
önerilir.

• Cihazlar sadece iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır. 
• Evinizde dekorasyon yapılıyorsa hasar oluşmaması ve hizmet ömrünün kısalmaması için kilidi ve tuş takımını 

çıkarmanız ve dekorasyondan sonra tekrar takmanız önerilir.
• Dezenfektanın cihazlara zarar verebileceğini lütfen unutmayın.
• Tuş takımı kilidin bluetooth menzili içinde olmalıdır.
• Bir süre kullanıldıktan sonra pil voltajı düştüğünde, düşük voltaj alarmı uyarısı verir. Pilleri zamanında değiştirin, 

pozitif ve negatif kutuplara dikkat edin.
• Evden ayrılacaksanız veya kilidi uzun süre kullanmayacaksanız, kilidin hizmet ömrünü uzatmak için pilleri 

çıkarmalısınız.
• İçeriye bir anahtar takıldığında kapınızın dışarıdan açılabildiğinden emin olun.
• Kilitte, 50'ye kadar bluetooth tuşu, 50 şifre ve 50 kart bulunabilir.

Paket Listesi

Akıllı Kilit × 1 Tuş Takımı × 1 *Ev Ağ geçidi × 1 Montaj Plakası × 2

Montaj Plakası × 2 Çift taraflı Bant × 1 Delme Şablonu × 1 CPU Kartı × 2

Kapı Sensörü × 1 AA boyutlu Pil × 6 *USB Kablosu × 1
(ağ geçidi için)

*Güç Adaptörü × 1
(ağ geçidi için)

Altıgen Anahtar × 1 Artı Sürücü × 1 Vida Kiti × 1 Düzenleyici Bilgi × 2

Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1 Kurulum Kılavuzu × 2
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Paketin bazı modellerinde ağ geçidi ve ilgili aksesuarlar yoktur, lütfen dikkatlice kontrol edin.

Genel Bakış
1� Kilit

Ön Kapak
Pil Kemeri

Pil Yuvası

Anahtar Topuzu

Anahtar Deliği

Eşleştirme Tuşu 
(LED Gösterge 
Halkası)
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İsim Açıklama
Pil Kemeri • Pilleri yuvaya taktığınızda kemeri pillerin altına koyun;

• Pilleri değiştirmeniz gerektiğinde, kemeri çekin. Piller dışarı çıkacaktır.
Eşleştirme 
Anahtarı

• Bir kez basın, kilit kilitlenir/açılır.
• Başlatma durumunda, EZVIZ Uygulamasına eklemek için 3 saniye basılı tutun.
• Başlatılmamış durumda, geçici kilit açma işlevini etkinleştirmek için 3 saniye basılı tutun, 'Di' 

sesini duyduğunuzda kilit açık kalacaktır.
• Pilleri çıkarın, Eşleştirme Tuşuna basılı tutun ve pilleri geri takın. LED gösterge halkası sürekli 

turuncu olana kadar Eşleştirme Tuşuna 5 saniye basılı tutun, tüm parametreler fabrika 
ayarlarına geri yüklenecektir.

LED Gösterge 
Halkası

Sabit Turuncu: Kapı kilidi açık veya başlatma durumu.
Yavaş yanıp sönen Turuncu: Kilit açılamadı.
Hızla yanıp sönen Turuncu: Başlatılıyor.
Sürekli Mavi: Kilitlendi, başarıyla kalibre edildi veya EZVIZ'e başarıyla eklendi.
Yavaş Yanıp Sönen Mavi: Kilit başarıyla açıldı.
Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Mod ekleme, kalibrasyon veya kilidi geçici açma tutma.

• LED, yalnızca kilidi çalıştırdığınızda yanıp söner.
• Genel olarak kilit uyku modundadır ve LED kapalı olur.

2� Tuş takımı

Tuş

Kart Okutma Alanı/
Kapı Zili Düğmesi

LED Gösterge 
Halkası

Onay Tuşu

Pil Yuvası
(Kapağın Altında)

Meraklı Önleyici 
Tuşu
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İsim Açıklama
Onay Tuşu • LED gösterge halkası mavi renkte yanıp sönene kadar Onay Tuşuna 3 saniye basılı tutun, bu 

sırada tuş takımı kilidi bağlanmaya hazırdır.
• Pilleri çıkarın, Onay Tuşuna basılı tutun ve pilleri geri takın. LED gösterge halkası kırmızı 

renkte yanıp sönene kadar Onay Tuşuna 5 saniye basılı tutun, tüm parametreler fabrika 
ayarlarına geri yüklenecektir.

LED Gösterge 
Halkası 

Yanıp Sönen Kırmızı: Doğrulama başarısız oldu, bağlama başarısız oldu veya 
başlatılıyor.
Yanıp Sönen Beyaz: Tuş takımına bastığınızda (kapı zili düğmesi hariç).
Yanıp Sönen Mavi: Kilide bağlanıyor.
Sürekli Mavi: Başarıyla bağlandı.
Dört Renkli Yanıp Sönme: Kapı zili düğmesine basıldığında veya başarıyla 
doğrulandığında.

Meraklı Önleyici 
Tuşu

Meraklı önleyici tuşuna 10 saniyeden fazla basmayın, aksi takdirde tuş takımı 1 dakika 
boyunca alarm verir ve tuş takımını kilide bağladıktan sonra EZVIZ uygulamasındaki alarmı 
kapatmanız gerekir.

3� Ağ Geçidi

Paketin bazı modellerinde ağ geçidi ve ilgili aksesuarlar yoktur, lütfen dikkatlice kontrol edin.

LED Gösterge 
Halkası

Fonksiyon Tuşu

Hoparlör

Güç Portu
SIFIRLAMA Deliği

Ağ Portu

Kaymaz Mat

İsim Açıklama

Fonksiyon Tuşu

• Ağ geçidinin Wİ-Fİ yapılandırma moduna girmesini sağlamak için düğmeyi 4 saniyeden fazla 
basılı tutun.

• Düğmeye bir kez basınca ağ geçidi cihaz ekleme moduna girecektir, tekrar basınca ağ geçidi 
cihaz ekleme modundan çıkacaktır.

• Ağ geçidi alarm gönderirse alarmları silmek için düğmeye basın.
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LED Gösterge Halkası

Beyaz
• Sürekli Yanıyor: Düzgün çalışıyor ve EZVIZ Cloud'a bağlandı.
• Yavaş yanıp sönüyor: Cihaz ekleme moduna girildi.
• Hızlı yanıp sönüyor: Ağ yapılandırılıyor.

Turuncu
• Sürekli Yanıyor: Başlatılıyor veya yükseltiliyor.
• Yavaş yanıp sönüyor: Çevrimdışı.
• Hızlı yanıp sönüyor: Arızalar meydana gelir veya alarmlar üretilir.

SIFIRLAMA Deliği

Ağ geçidi çalışırken, SIM kart çıkarma iğneleri veya klipsleriyle 4 saniyeden fazla bir süre 
deliğe basılı tutun, ağ geçidi yeniden başlatılacak ve Wi-Fi yapılandırması, yerel kayıtlar, 
mevcut alarm durumu ve tüm alt cihazlar temizlenecektir. Ağ geçidini sıfırladıktan sonra bir 
sesli komut uyarısı olacaktır.

EZVIZ Uygulamasını indirme 
1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen). 
2. App Store veya Google PlayTM üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.

EZVIZ Uygulaması

Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını 
öğrenmek için app store'a gidin ve "EZVIZ" araması yapın.

Kilidin Kurulum Talimatları
1� Kilit

İçeriye bir anahtar takıldığında kapınızın dışarıdan açılabildiğinden emin olun.
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Kurulum videosunu izlemek için lütfen  düğmesine dokunun.

1. Kilit, mevcut kilit silindirinin içine monte edilmiştir. Silindirinize bağlı olarak seçebileceğiniz iki farklı tipte montaj 
plakası vardır:

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=66&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20A


7

Montaj Plakası A
Kapının iç kısmında çıkıntısı 3 mm'den az olan silindir: Kilit, özel yapışkan pedlerle kapınıza yapıştırılır.

Kopartın

0~3mm
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Montaj Plakası B
Kapının iç tarafında 3 mm'den fazla çıkıntısı olan silindir: verilen somun anahtarı ile montaj plakası B’yi vidalarla 
silindire sabitleyin. Silindire zarar vermemek için lütfen vidaları dikkatli bir şekilde ve fazla fiziksel çaba harcamadan 
sabitleyin.

3~30mm3~30mm
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2. Kilidin anahtarsız kapı açılmasını sağlaması gerekir. Kilidin anahtarla uyumlu olabilmesi için aşağıdaki koşulların 
geçerli olması gerekir:
- Anahtar 5 mm'den kalın olmamalıdır.
- Kilidin uyumlu olabilmesi için anahtar başının boyun dahil uzunluğunun 40 mm'den az olması gerekir (Anahtar 

başı, anahtarın kapıyı açan kişinin kavradığı kısmıdır. Anahtar başının kabartmalara kadar olan kısmına boyun 
denir).

- Anahtarın toplam 5 mm'den daha kalın olmasına neden olacak şekilde anahtara plastik bir kapak takılmışsa, 
çıkarılmalıdır. Bu kapak, anahtarın kalınlığını artırarak yayı artık kilide sığmaz hale getirir.

<40mm

Anahtar kafasının şekli önemli değildir. Yuvarlak, köşeli veya oval olabilir.

Anahtarınızı aşağıda gösterildiği gibi anahtar deliğine sokun (örnek olarak Montaj Plakası A'yı alın):

3. Kilit gövdesini verilen artı sürücü ile üç vidayla (PM3×16) montaj plakasına takın (örnek olarak Montaj Plakası 
A'yı alın).

4. 4 adet AA boyutlu pili yuvaya yerleştirin. Lütfen pilleri takarken pozitif ve negatif kutuplara dikkat edin. Pil 
kemerinin pillerin altındaki yuvanın altında olduğundan emin olun.

Daha sonra kullanmak için ön kapağı bir kenara koyun. 
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2� Tuş takımı

Kurulum videosunu izlemek için lütfen  düğmesine dokunun.

1. Tuş takımı için uygun konumu seçin.
Sinyal gücünü test edin ve tuş takımı ile kilit arasındaki iletişimin sorunsuz olduğundan emin olun.

• Tuş takımı manyetik alandan uzağa yerleştirilmelidir.
• Önerilen Kurulum Yüksekliği: Zeminden 1,2 m (4 ft) yukarıda.
• Tuş takımını yapıştırmadan önce, kapı yüzeyindeki toz, kir veya yağı temizleyin. Tuş takımını kireçle sıvanmış 

duvarlara yapıştırmayın.

2. Montaj plakasının kurulumu için tercihinize göre çift taraflı bant veya vida takımı seçebilirsiniz.

Çift Taraflı Bant Vida Seti

3. Tercihinize göre montaj plakanızı seçin (eğimli montaj plakası eğimli bir açı sağlar). Plakayı takarken, plaka 
üzerindeki 'YUKARI' işaretinin yukarı baktığından emin olun.

Düz Montaj Plakası

Düz montaj plakalı tuş 
takımı

Kapı

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B
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Eğimli montaj plakalı 
tuş takımı

Eğimli Montaj Plakası

Kapı

4. Seçtiğiniz montaj plakasını çift taraflı bant veya vida kiti (PA3.5×25) ile seçtiğiniz yere yapıştırın.

Çift taraflı bant seçerseniz

Düz Montaj Plakalı

Eğimli Montaj Plakası İle
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Vida kitini seçerseniz
Delme şablonunu önce temiz ve düz bir yüzeye yapıştırın ve şablondaki 'YUKARI' işaretinin yukarı baktığından emin 
olun.

Düz Montaj Plakalı

Eğimli Montaj Plakası İle

5. Montaj plakası üzerindeki tuş takımını çok sert bir şekilde itin (örnek olarak Düz Montaj Plakasını alın).
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Kilidi EZVIZ'e Ekleme
Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın 
arayüzü geçerli olacaktır.

1� Kilidi EZVIZ'e Ekleme
1. EZVIZ uygulaması aracılığıyla hesabınıza giriş yapın, cihaz ekleme simgesine dokunun ve ardından QR kod 

tarama arayüzü görüntülenecektir.

2. Ön kapağın arkasındaki QR kodunu tarayın.
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Scan QR Code

3. Eşleştirme Tuşuna 3 saniye basılı tutun, 'Di' sesini duyduğunuzda kilit ekleme moduna girecektir. Gösterge 
halkası hızla mavi renkte yanıp söndüğünde, bluetooth etkinleştirilir ve kilit 3 dakika sürecek ekleme moduna 
girer. 

• Lütfen kilidin başlatma durumunda olduğunu onaylayın. Değilse, kilidin pillerini çıkarın, Eşleştirme Tuşuna 
basılı tutun ve pilleri geri takın. LED gösterge halkası sürekli turuncu olana kadar Eşleştirme Tuşuna 5 
saniye basılı tutun, tüm parametreler fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

• Yapılandırma eklerken EZVIZ, bluetooth cihazlarını tarama, ekleme ve kullanma dahil bluetooth izni 
isteyebilir. Bu izni vermek için lütfen Evet'i tıklayın.

4. Telefonunuzu kilidin yakınına koyun. Gerekirse yönetim kodunu girin. Yönetim kodu ön kapağın arkasındadır.

• Gizliliğinizin sağlanması için, yapılandırmayı ekledikten sonra yönetim kodunu değiştirmeniz önerilir.
• Yönetim kodunu telefonunuza kaydetmeniz önerilir. Etkinleştirin, bluetooth anahtarlarının, kartların, 

şifrelerin otomatik olarak doğrulanması için kod kaydedilir, böylece manuel giriş gerekli olmaz.
• Telefonunuzu değiştirdiyseniz lütfen yönetim kodunu değiştirin.

5. Uygulamayla EZVIZ'e kilit eklemeyi tamamlayın.
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2� Kilidi Kalibre Etme
Otomatik Kalibrasyon

Kalibrasyondan önce, kilit dili ve kolu türünü seçmeniz gerekir.
EZVIZ'e kilidi ekledikten sonra, sayfadaki sihirbaza göre kurulum durumunu kalibre etmeniz gerekir.
1. Lütfen kapıyı açın, kilit kolunu geri çekilmiş durumda tutun ve Sonraki Adım'a tıklayın.

Lütfen kilidi otomatik kalibrasyon altındayken kapatmayın veya çalıştırmayın.

2. Kilit otomatik kalibrasyon altındayken lütfen bekleyin.
Kilit dili geri çekilmiş durumda kaldığında ve LED gösterge halkası sabit mavi renkte yanıp söndüğünde 
kalibrasyon tamamlanmıştır.

3. Lütfen kilit dilinin durumunu kontrol edin. 
Dil geri çekilmiyorsa lütfen kalibre edin veya daha hassas olan manuel kalibrasyon moduna girin.

Manuel Kalibrasyon
Lütfen sayfadaki sihirbazı takip edin ve kalibrasyonu manuel olarak tamamlayın.
1. Kilidinizi kontrol edin ve kapı kilit düğmesi saat yönünde çevrildiğinde kilitli veya açık olduğundan emin olun.

2. Anahtar topuzunu çevirin ve kilidinin açılması için gereken dönüş sayısını kaydedin (kilit dili geri çekilmiş).
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3� Kapı Sensörünü Kurma
Lütfen kapı sensörünü EZVIZ Uygulamasına göre kurun.
1. Lütfen kapının içinde durun ve kapı sensörünü kapı çerçevesine ve kilide yakın bir yere takın. Kapı sensörünün 

merkezinin aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kapaktaki EZVIZ logosuna paralel olması gerektiğini lütfen 
unutmayın. Kapı sensörü ile kilit arasındaki mesafe 5 cm'yi geçemez. Kapı sensörünün ve kilidin altları mümkün 
olduğunca hizalanmalıdır.

Kapı Sensörü

Kapı Çerçevesi

<5cm

<5cm

Kapı Çerçevesi

Kapı Sensörü

Önden Görünüm Üstten Görünüm

Kapınız kapı çerçevesinin dışına taşıyorsa, kapı sensörünü kapı çerçevesinin diğer tarafına takmanız önerilir. 
Kapı sensörünün merkezinin aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kapaktaki EZVIZ logosuna paralel olması 
gerektiğini lütfen unutmayın. Kapı sensörü ile kilit arasındaki mesafe 5 cm'yi geçemez.

Kapı Çerçevesi

Kapı Sensörü

<5cm

Kapı Çerçevesi

Kapı Sensörü

Yandan Görünüm Üstten Görünüm

2. Lütfen kapı sensörünü sayfadaki ipuçlarına göre kalibre edin. Kapı kilidi, kapı sensörünün 3 farklı durumunu 
kaydedecek ve buna göre kapının açık mı yoksa kapalı mı olduğuna karar verecektir.
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Aç

45°~90°

KapatAralık

4� Kurulumu Tamamlama
Kurulum tamamlandıktan sonra, EZVIZ uygulamasında kilidi kapının dışından açabilirsiniz.
EZVIZ uygulamasını başlatın, kilidinize dokunun ve aşağıda gösterildiği gibi kilidi açmak için sağa kaydırın.
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Aksesuar Yönetimi
1� Aksesuar Ekleme

Lütfen aksesuarın başlatma durumunda olduğunu onaylayın. Değilse, aksesuarın pillerini çıkarın, Onay Tuşuna 
basılı tutun ve pilleri geri takın. LED gösterge halkası kırmızı renkte yanıp sönene kadar Onay Tuşuna 5 saniye 
basılı tutun, tüm parametreler fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

1. EZVIZ uygulamanızı bluetooth menzilindeyken başlatın ve telefonunuzun kilide bluetooth bağlı olduğundan emin 
olun.

2. Kilidinize dokunun, Ayarlar -> Aksesuar Yönetimi bölümünü seçin ve kart-şifre tuş takımını seçin.
3. LED gösterge halkası mavi renkte yanıp sönene kadar Onay Tuşuna 3 saniye basılı tutun, tuş takımı kilide 

bağlanmaya hazırdır.

Bind the Accessory

4. Uygulamadaki sihirbazı takip ederek tuş takımını ekleyin.
Aksesuar bağlandığında EZVIZ uygulaması otomatik olarak tuş takımı sayfasına girecektir.

• Bağlanamazsa aksesuarın kilide yakın olduğundan emin olun.
• Bağlama başarısız olursa 1. adımdan itibaren yeniden deneyin.

2� Aksesuarı Yönetme
EZVIZ uygulamanızı bluetooth menzilindeyken başlatın ve telefonunuzun kilide bluetooth bağlı olduğundan 
emin olun. Kilidinize dokunun ve Ayar -> Aksesuar Yönetimi bölümünü seçin, bu sayfadan parolaları yönetebilir 
(ayrıntılı bilgi için lütfen Kartı ve Parola Yönetimi Bölümüne bakın), tuş takımı bağlantısını kaldırabilir ve yükseltme 
yapabilirsiniz.

3� Kart ve Parola Yönetimi
EZVIZ uygulamanızı bluetooth menzilindeyken başlatın ve telefonunuzun kilide bluetooth bağlı olduğundan emin 
olun. Kilidinize dokunun ve Ayar -> Aksesuar Yönetimi -> Kart ve şifre yönetimini bölümünü seçin, uygulamadaki 
sihirbazı takip ederek şifreleri ve kartları yönetebilirsiniz. 

Gizliliğiniz için lütfen kartları yanınızda bulundurun.

Ağ Geçidi Ekleme
Ağ geçidi olmayan bir paket model satın alırsanız, bu bölümü atlayabilir veya bir ağ geçidi satın alabilirsiniz.

1� Uygun Konum Seçin
• Ağ geçidinin prize takılması gereklidir.
• Ağ geçidi ve alt cihazlar arasındaki bağlantının sabit olduğundan emin olmak için lütfen ağ geçidini alt 
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cihazların ortasına yerleştirin ve ağ geçidi ile yönlendirici arasındaki mesafe ≤6 metre olmalıdır.
• Ağ geçidi ve alt cihazlar ile ağ geçidi ve yönlendirici arasında metal engeller ve duvarlar olmamalıdır.
• Yönlendiricinin üstüne herhangi bir ağ geçidi veya dedektör koymayın.

Yönlendirici
Ağ Geçidi

≤6 m

2� Güç Kaynağına Bağlama

Ağ geçidini prize takın. Ağ geçidini ilk kez başlattığınızda, LED gösterge halkası kesintisiz turuncudan hızlı yanıp 
sönen beyaza döner, bu durum ağ geçidinin ağ yapılandırma moduna girdiği anlamına gelir.

Güç Adaptörü

Priz

3� Ağa Bağlanma

• Kablolu ağ önerilir. Ağ geçidini, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ağ kablosuyla (ayrıca satın alınır) 
yönlendiricinin LAN bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.

Yönlendirici

• Kablosuz ağ da kullanabilirsiniz. EZVIZ uygulamasıyla ağ geçidinin altındaki QR kodunu tarayın ve ardından 
ekrandaki talimatları izleyerek ağ geçidini Wi-Fi'ye bağlayın.
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Wi-Fi bağlantısı başarısız olursa veya ağ geçidini başka bir Wi-Fi'ye bağlamak istiyorsanız önce ağ geçidini 
çevrimdışı yapmanız gerekir. Sesli uyarıyı duyana kadar işlev tuşunu 4 saniyeden fazla basılı tutun ve 
ardından ekrandaki talimatları izleyerek ağ geçidini Wi-Fi'ye bağlayın.

4� Ağ Geçidi Ekleme
1. EZVIZ uygulaması aracılığıyla hesabınıza giriş yapın, cihaz ekleme simgesine dokunun ve ardından QR kod 

tarama arayüzü görüntülenecektir.

2. Ağ geçidinin altındaki QR kodunu tarayın..

Scan QR Code

3. Uygulamadaki sihirbazı izleyerek ağ geçidini ekleyin.

5� Ağ Geçidine Kilit Ekleme
1. EZVIZ uygulamanızı bluetooth menzilindeyken başlatın ve telefonunuzun kilide bluetooth bağlı olduğundan 

emin olun.
2. Kilidinize dokunun ve Ayarlar -> İlgili ağ geçidi bölümünü seçin, ağ geçidinizi seçin ve Bağla düğmesine dokunun. 
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Kilidi Kullanma
1� Kilit açma
İç Mekan Kilidi Açma
Kilidin açık olduğunu gösterecek şekilde LED hızlı yanıp sönen maviye ve sabit turuncuya döndüğünde kilidin 
Eşleştirme Tuşuna basın.
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Dış Mekan Kilidini Açma

Uygulama Kilidi Açma Şifre Kilit Açma Kart Kilit Açma Anahtar Kilit Açma

• Kart/şifre ile kilit açma, aksesuarın kullanılmasını gerektirir.
• Anahtar kilidini açmak için Ayarlanabilir Silindir (ayrıca satılır) gerekir.

2� Kilit
İç Mekan Kilitleme
Kilitli olduğunu gösterecek şekilde LED sabit mavi renge dönüştüğünde, kilidin Eşleştirme Tuşuna basın.

Dış Mekan Kilitleme 

Zamanlı Kilit Uygulama Kilidi Açma Otomatik Kilitle Anahtar Kilit

• Otomatik kilitleme, kapı sensörünün kullanılmasını gerektirir. Ayrıntılı bilgi için lütfen EZVIZ'e Kilit Ekleme -> 
Kapı Sensörü Kurma Bölümüne bakın.

• Anahtar kilidini açmak için Ayarlanabilir Silindir (ayrıca satılır) gerekir.

3� Kullanma ve Yönetim
Bluetooth bağlantısı modu
Hızlı yanıt ve güç tüketimi göz önüne alındığında, kilit 3 farklı bluetooth bağlantı modu sağlar. Uygulamada 
ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.
1. EZVIZ uygulamanızı bluetooth menzilindeyken başlatın ve telefonunuzun kilide bluetooth bağlı olduğundan emin olun.
2. Kilidinize dokunun ve Ayar -> Bluetooth Bağlantı Modu bölümünü seçin ve ihtiyacınız olan modu ayarlayın.

Pilleri Takma
Pilleri takın: alttaki düğmeye basın ve ön kapağı çıkarın, kemeri çıkarın, piller dışarı çıkar. 4*AA boyutlu pilleri 
yuvaya takın ve ardından pil kapağına basın. 

• Patlama ihtimaline karşı doğru pil takın.
• Uzun süre kullanmayacaksanız pil yuvasından çıkarın.
• Yeni pilleri eski pillerle aynı anda kullanmayın.
• (+) ve (-) işaretli pilleri ters yerleştirmeyin.
• Kullanılmış pilleri yerel çevre koruma yasasına göre imha edin.
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Fabrika Ayarlarına Geri Yükle
Pilleri çıkarın, Eşleştirme Tuşuna basılı tutun ve pilleri geri takın. LED gösterge halkası sürekli turuncu olana kadar 
Eşleştirme Tuşuna 5 saniye basılı tutun, tüm parametreler fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

Kilit Alarmları

EZVIZ Uygulamasında alarmı kapatabilirsiniz.

1. Sistem Kilitli Alarmı
5 dakika içinde 5 kez hatalı şifre veya kartla doğrulamaya çalışırsanız, sistem 3 dakika süreyle kilitlenecektir. 

2. Düşük Voltaj Alarmı
Pilin voltajı %18’den düşükse, sesli komut size pilleri değiştirmenizi hatırlatacaktır.

Tuş Takımı Alarmları

EZVIZ Uygulamasında alarmı kapatabilirsiniz.

1. Kurcalamaya Karşı Koruma Alarmı
Zorla söküldükten sonra, kilit yaklaşık bir dakika süren alarm gönderir.

2. Sistem Kilitli Alarmı
5 dakika içinde 5 kez hatalı şifre veya kartla doğrulamaya çalışırsanız, sistem 3 dakika süreyle kilitlenecektir. 

3. Düşük Voltaj Alarmı
Pilin voltajı %18’den düşükse, sesli komut size pilleri değiştirmenizi hatırlatacaktır.

Uzaktan Kilit Açma
EZVIZ kameranızı (ayrı olarak satılır) EZVIZ Uygulamanıza ekleyin ve kilitle ilişkilendirin, kapınızın kilidini uzaktan 
açabilirsiniz.

Kilidi Geçici Açık Tutma
Kilidin açık durumda olduğunu gösterecek şekilde LED yanıp sönen mavi renge dönüştüğünde, kilidin Eşleştirme 
Tuşuna 3 saniye basılı tutun. EZVIZ uygulamasında geçici kilit açma süresini ayarlayabilirsiniz. Bu işlev bir kez 
geçerlidir. 
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EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler
Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın 
arayüzü geçerli olacaktır.

1� Kilit Ana Sayfası
EZVIZ uygulamasını başlattığınızda ve kilidinize dokunduğunuzda, kilidi ana sayfada görüntüleyebilir ve 
yönetebilirsiniz.

Kilidi açmak için sağa kaydırın.

Bluetooth anahtar yönetimi Aileniz veya misafirleriniz için bluetooth anahtarlarını yönetmek için tıklayın.

Geçici şifre

Burada geçici bir şifre oluşturun ve parametreleri ayarlayın. Bir ziyaretçi 
geldiğinde onun için geçici bir şifre oluşturabilirsiniz.

Ağ geçidi olmayan bir paket model satın alırsanız, geçici şifreyi burada 
göremezsiniz.

Kart ve Parola Yönetimi Kartların ve şifrelerin parametrelerini yönetin.
Pil depolama Kilidin pilinin saklanma koşullarını kontrol edin.
Tüm Olaylar Kilitte meydana gelen tüm olayları kontrol edin.
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2� Kilit Ayarları

Parametreler Açıklama
Bluetooth  
bağlantısı modu

Telefon ve bağlı kilit arasındaki bluetooth hızını seçin. Kilit, düşük hız modunda en uzun pil 
ömrüne sahip olur.

Alarm Ayarları Etkinleştirildiğinde, tuş takımı bir uyarı sesi verir ve birisi tuş takımını sökerse alarm mesajı üretir.
Ses Ayarları Kapı zil sesini ayarlayın.
İlgili ağ geçidi Burada bir ağ geçidini ilişkilendirebilirsiniz.
Aksesuar yönetimi Bağlı aksesuarın kart ve şifrelerini yönetin.
Kilit kalibrasyonu Otomatik kalibrasyon doğru değilse, manuel kalibrasyonu deneyebilirsiniz.
Kapı Sensörünün 
kurulumu ve 
kalibrasyonu

Kapı sensörünün kurulumunu tamamlamak için kılavuzu takip edin.

Pil Kilidin pilinin saklanma koşullarını kontrol edin.
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Parametreler Açıklama
Güvenlik Ayarları • Zamanlanmış kilitleme: etkinleştirildiğinde, kilit açıldıktan sonra ayarlanan süre içinde 

otomatik olarak kilitlenir.
• Kilidi geçici olarak açık tutma: etkinleştirildiğinde, kilit açık durumunda olacaktır. Kilidin geçici 

olarak açık tutma süresini buradan ayarlayabilirsiniz.
• Gizlilik modu: etkinleştirildiğinde, kapı kilidi yalnızca mekanik bir anahtarla açılabilir, kilit 

sessiz kalır ve kilidin otomatik olarak kilitlenip kilitlenmediğini kontrol eder.
• Deneme ve hata kilitleme: etkinleştirildiğinde, sistem 3 dakika süreyle kilitlenir ve 5 dakika 

içinde kilit açma hataları 5'e ulaştığında kilidi açmak için elektronik anahtarı kullanamazsınız.
• Yönetim kodunu kaydetme: etkinleştirildiğinde, kod, bluetooth anahtarlarının, kartların, 

şifrelerin otomatik olarak doğrulanması için kaydedilir, böylece manuel giriş gerekli olmaz.
• Yönetim kodunu değiştirme: gerekirse kodu değiştirebilirsiniz.

Cihaz Bilgileri Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı Sil EZVIZ hesabınızdan kilidi silmek için dokunun.

3� Ağ Geçidi Ana Sayfası

Ağ geçidi olmayan bir paket model satın alırsanız, bu bölümü atlayabilir veya bir ağ geçidi satın alabilirsiniz.

Ağ geçidini ve alt cihazları gerektiği gibi ağ geçidinin ana sayfasında görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Kilit Kilidinizi tıklayın, gerektiğinde görebilir ve yönetebilirsiniz.
Akıllı alt cihaz ekleme Bu simgeye tıklayarak alt cihazlarınızı ağ geçidine ekleyebilirsiniz.
Kapat Tüm alt cihazların alarmlarını temizleyin.
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4� Ağ Geçidi Ayarları

Ağ geçidi olmayan bir paket model satın alırsanız, bu bölümü atlayabilir veya bir ağ geçidi satın alabilirsiniz.

Parametreler Açıklama
Cihaz Adı Ağ geçidinizin adını özelleştirin.
Alt cihazları otomatik  
olarak yükseltme

Etkinleştirildiğinde, yükseltme paketleri indirildikten sonra alt cihazlar otomatik 
olarak yükseltilecektir.

Alarm Ayarları Bildirim parametrelerini gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz.
Işık Ayarı Devre dışı bırakıldığında, gösterge halkası kapalı olacaktır.
Ağ Ayarları Wi-Fi adını ve bağlantı durumunu görebilirsiniz.
Cihaz Bilgileri Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı Sil EZVIZ hesabınızdan ağ geçidini silmek için dokunun.

Bakım
1� Günlük Bakım
• Kilidin hasar görmesini ve parlaklığının etkilenmesini önlemek için kilidin ve tuş takımının aşındırıcı 

malzemelerle temas etmesine izin vermeyin.
• Kilidin ve tuş takımının normal kullanımını sağlamak için pil voltajı düştüğünde pilleri hemen değiştirin. Pilleri 

değiştirirken artı ve eksi kutuplarına dikkat edin.
• Esnek değilse veya doğru konumda tutulamıyorsa profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
• Düzgün dönmesini sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için kilidin dönen kısmını yağlı tutun.
• Kilidin her altı ayda veya yılda bir kontrol edilmesi ve anahtarın gevşek olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir.
• Anahtarın düzenli olarak (bir yıl veya altı ay) düzgün bir şekilde takılıp çıkarıldığından emin olmak için kilit 
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silindir yuvasına az miktarda grafit tozu veya kurşun kalem tozu uygulayın. Ancak pim tambur yayına gres 
yapışması durumunda yağlamak için herhangi bir gres sürmeyin.

2� SSS

Sorun Neden Çözüm

Bluetooth anahtarı, 
uygulama, şifre veya kart 
ile yapılan doğrulamalarda 
kapı açılmıyor.

Kilit kurulum sorunu. Profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.

Kilit ve aksesuar arasındaki 
mesafe çok fazla.

Lütfen aksesuarın kilide yakın olduğundan emin 
olun.

Pil zayıf. Kilidin veya aksesuarın pillerini değiştirin.

Bluetooth anahtarının süresi 
doldu. Başka bir açma yöntemi kullanın.
Şifre veya kartın süresi doldu.

Şifre ve kartla doğrulama 
başarılı ancak motor 
çalışmıyor ve kapı 
açılamıyor.

Kilidin içindeki mekanik 
anahtar arızalı. Kilidi kontrol edin ve hasarlı bileşenleri değiştirin.
Motor arızası.

Tuş takım yanıt vermiyor.

Piller bitmiş veya yanlış 
takılmış.

Uygulama veya mekanik anahtarla kilidi açın ve 
pilleri kontrol edin.

Tuş takımı hasarlı. Kapıyı mekanik anahtarla açtıktan sonra 
profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.

Kilit açık kalıyor ve normal 
şekilde kullanılamıyor.

Kavrama bileşenleri arızası. Profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.

Kapı sensörü düzgün 
çalışmıyor. Kapı sensörünü tekrar kalibre edin.

Kalibre edilmiş kapı 
sensörü anormal çalışıyor. 
Kapıyı kapattıktan sonra 
otomatik kilitlenmiyor veya 
kapıyı açarken anormal bir 
şekilde kilitleniyor.

Kilidin ve kapı sensörünün 
konumu değişti.

Kilidin ve kapı sensörünün sabitlendiğinden emin 
olun ve ardından kapı sensörünü yeniden kalibre 
edin.

Kilidin etrafında manyetik alan 
paraziti var.

Çevredeki ortamda ani manyetik alan değişikliği 
olmadığından emin olduktan sonra kapı sensörünü 
yeniden kalibre edin.

Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/eu adresine bakın.
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