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SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, 
KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB 
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ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH 
BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE 
OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE 
OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE 
VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU 
S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE 
SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM. 
V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ 
ZMÍNĚNÉ.
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CZPokyny
• Montáž klávesnice EZVIZ (dále označované jako „klávesnice“) ovlivňuje její normální fungování a životnost. 

Doporučuje se svěřit montáž profesionálním pracovníkům.
• Klávesnice se montuje na vnější stranu vchodových dveří nalepením na rám dveří nebo našroubováním na přední 

část domu.
• Klávesnice musí být v dosahu funkce Bluetooth chytrého zámku (dále označovaného jako „zámek“).
• V případě malování se doporučuje klávesnici sejmout a namontovat zpět až po vymalování, aby se předešlo 

poškození klávesnice a snížení její životnosti.
• Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou klávesnici poškodit.
• Pokud po nějaké době dojde ke snížení napětí baterií, zobrazí se alarm nízkého stavu nabití baterií. Baterie včas 

vyměňte a dbejte přitom na vložení se správnou polaritou.
• Zámek má kapacitu až 50 hesel a 50 karet. (Klávesnice pro hesla nepodporuje karty.)

Obsah balení
Tento návod se vztahuje na klávesnici pro karty a hesla a na klávesnici pro hesla. Konkrétní vzhled závisí na 
skutečném výrobku.

 nebo 

Klávesnice 1×

Montážní deska 2× Karta CPU 2×
(pouze u klávesnice pro karty a hesla)

Baterie velikosti AA 2×

Sada šroubů 1× Oboustranná páska 1× Vrtací šablona 1x

Návod k montáži 1× Zákonné informace 1× Stručná příručka 1×
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CZCZ Přehled
Tento návod se vztahuje na klávesnici pro karty a hesla a na klávesnici pro hesla. Konkrétní vzhled závisí na 
skutečném výrobku.

Klávesnice pro karty a hesla

Tlačítko

Oblast pro přiložení karty / 
tlačítko domovního zvonku

Prstenec indikátoru LED

Tlačítko Potvrdit

Klávesnice pro hesla

Tlačítko

Tlačítko domovního zvonku

Prstenec indikátoru LED

Tlačítko Potvrdit
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CZ

Prostor pro baterie  
(pod krytem)

Tlačítko neoprávněné 
manipulace

Název Popis
Tlačítko Potvrdit • Stiskněte tlačítko Potvrdit a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund, dokud nezačne prstenec 

indikátoru LED modře blikat. V tuto chvíli je klávesnice připravena na vytvoření vazby se zámkem.
• Vyjměte baterie, stiskněte tlačítko potvrzení a podržte jej stisknuté a pak vraťte baterie zpět. 

Stiskněte tlačítko potvrzení a podržte jej stisknuté po dobu 5 s, dokud nebude prstenec indikátoru 
LED červeně blikat. Znamená to, že hodnoty všech parametrů jsou obnoveny na tovární nastavení.

Prstenec indikátoru LED Blikající červená: Ověření se nezdařilo, vytvoření vazby se nezdařilo nebo probíhá inicializace.
Blikající bílá: Svítí při stisknutí klávesnice (kromě tlačítka domovního zvonku).
Blikající modrá: Probíhá vytváření vazby se zámkem nebo přidávání karty nebo hesla.
Svítí modrá: Vytvoření vazby bylo úspěšné nebo byly karta nebo heslo úspěšně přidány.
Blikání čtyř barev: Svítí při stisknutí tlačítka domovního zvonku nebo po úspěšném ověření.

Tlačítko neoprávněné 
manipulace

Tlačítko neoprávněné manipulace nedržte stisknuté po delší dobu než 10 s. V opačném případě by 
klávesnice spustila po dobu 1 minuty zvukový alarm a museli byste po propojení klávesnice a zámku 
alarm v aplikaci EZVIZ zamítnout.

Instalace aplikace EZVIZ
1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (doporučeno).
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google PlayTM aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji 

a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

Aplikace EZVIZ

Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná 
aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte text „EZVIZ“.
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CZCZ Vytvoření vazby klávesnice a chytrého zámku
• Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované 

v telefonu.
• Zámek může vytvořit vazbu pouze s jednou klávesnicí pro hesla nebo klávesnicí pro karty a hesla.
• Tlačítko neoprávněné manipulace nedržte stisknuté po delší dobu než 10 s. V opačném případě by klávesnice 

spustila po dobu 1 minuty zvukový alarm a museli byste po propojení klávesnice a zámku alarm v aplikaci 
EZVIZ zamítnout.

Klávesnice by měla být používána spolu se zámkem. Nejprve přidejte do aplikace EZVIZ zámek (další informace 
naleznete v návodu k obsluze zámku) a pak následujícími postupy vytvořte vazbu klávesnice a zámku.

1. Spusťte v dosahu funkce Bluetooth aplikaci EZVIZ a zkontrolujte, zda je telefon připojen k zámku pomocí funkce 
Bluetooth.

2. Klepněte na zámek a vyberte možnost Nastavení -> Správa příslušenství a zvolte typ příslušenství. Zde je jako 
příklad uvedena klávesnice pro hesla.

3. Stiskněte tlačítko Potvrdit a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund, dokud nezačne prstenec indikátoru LED 
modře blikat. Klávesnice je připravena na vytvoření vazby se zámkem.

Bind the Accessory

4. Podle průvodce aplikace přidejte klávesnici.
Po úspěšném vytvoření vazby s příslušenstvím přejde aplikace EZVIZ automaticky na stránku klávesnice.

• Pokud se vytvoření vazby nezdaří, zkontrolujte, zda je příslušenství v blízkosti zámku.
• Pokud se vytvoření vazby nezdaří, opakujte postup od kroku 1.

Pokyny k montáži
Klepnutím na tlačítko  zhlédněte instalační video.
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CZ

1. Vyberte pro klávesnici vhodné umístění.
Otestujte sílu signálu a ujistěte se, že je komunikace mezi klávesnicí a zámkem bezproblémová.

• Klávesnice musí být umístěna mimo dosah magnetických polí.
• Doporučená montážní výška: 1,2 m nad zemí
• Před nalepením klávesnice nejprve z povrchu dveří očistěte prach, nečistoty a mastnotu. Nenalepujte 

klávesnici na stěny natírané vápnem.

2. K připevnění montážní desky podle svých preferencí můžete zvolit oboustrannou pásku nebo sadu šroubů.

Oboustranná páska Sada šroubů

3. Vyberte si montážní desku podle svých preferencí (montážní deska se sklonem zajišťuje úhel sklonu). Při montáži 
desky dbejte na to, aby značka „UP“ na desce směřovala nahoru.

Rovná montážní deska

Klávesnice s rovnou 
montážní deskou

Dveře

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B
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CZCZ

Klávesnice s montážní 
deskou se sklonem

Dveře

Montážní deska se sklonem

4. Připevněte vybranou montážní desku na místo, které jste zvolili, pomocí oboustranné pásky nebo sady šroubů 
(PA3,5×25).

Pokud vyberete oboustrannou pásku

S rovnou montážní deskou

S montážní deskou se sklonem
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CZPokud vyberete sadu šroubů

S rovnou montážní deskou

S montážní deskou se sklonem

5. Velkou silou zatlačte na klávesnici na montážní desce (jako příklad je uvedena rovná montážní deska).
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CZCZ Správa karet a hesel
• Obecně je klávesnice v režimu spánku. Než ji nastavíte v aplikaci EZVIZ, probuďte ji stisknutím jakéhokoli 

tlačítka.
• V této kapitole je jako příklad uvedena klávesnice pro karty a hesla. Klávesnice pro hesla nepodporuje karty.

1� Přidání karty/hesla
Přidání karty
1. Spusťte v dosahu funkce Bluetooth aplikaci EZVIZ a zkontrolujte, zda je telefon připojen k zámku pomocí funkce 

Bluetooth.
2. Klepněte na zámek a zvolte možnost Správa karet a hesel.
3. Klepněte na značku Karta a zvolte možnost Přidat kartu.
4. Zadejte název karty, nastavte dobu platnosti a klepněte na možnost Další krok.
5. Jakmile začne prstenec indikátoru modře blikat, stiskněte jakékoli tlačítko klávesnice a klepněte na možnost 

Další krok.
6. Přiložte do 30 sekund kartu do oblasti pro přiložení karty klávesnice. Indikátor začne svítit trvale modře, což 

znamená úspěšné zadání karty. Nyní můžete pomocí této karty otevírat dveře.

Z důvodu zabezpečení soukromí mějte karty u sebe.

Přidání hesla
1. Spusťte v dosahu funkce Bluetooth aplikaci EZVIZ a zkontrolujte, zda je telefon připojen k zámku pomocí funkce 

Bluetooth.
2. Klepněte na zámek a zvolte možnost Správa karet a hesel.
3. Klepněte na značku Heslo a zvolte možnost Přidat heslo.
4. Zadejte název karty, nastavte dobu platnosti a klepněte na možnost Další krok.

2� Odstranění karty/hesla
Odstranění karty
1. Spusťte v dosahu funkce Bluetooth aplikaci EZVIZ a zkontrolujte, zda je telefon připojen k zámku pomocí funkce 

Bluetooth.
2. Klepněte na zámek a zvolte možnost Správa karet a hesel.
3. Klepněte na značku Karta a vyberte kartu, kterou chcete odstranit.
4. Klepněte na možnosti Odstranit a pak Ano. Tím se tato karta odstraní.

Odstranění hesla
1. Spusťte v dosahu funkce Bluetooth aplikaci EZVIZ a zkontrolujte, zda je telefon připojen k zámku pomocí funkce 

Bluetooth.
2. Klepněte na zámek a zvolte možnost Správa karet a hesel.
3. Klepněte na značku Heslo a vyberte heslo, které chcete odstranit.
4. Klepněte na možnosti Odstranit a pak Ano. Tím se toto heslo odstraní.
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CZPoužívání klávesnice
• Při fungování je klávesnice v režimu spánku. Než ji nastavíte v aplikaci EZVIZ, probuďte ji stisknutím 

jakéhokoli tlačítka.
• V této kapitole je jako příklad uvedena klávesnice pro karty a hesla. Klávesnice pro hesla nepodporuje karty. 

1� Odemčení

Odemčení heslem Odemčení kartou

Pokud se odemčení nezdaří, můžete zkusit následující opatření:
• Zkontrolujte, zda je heslo správné a zda stále platí jeho doba platnosti.
• Zkontrolujte, zda je karta správná a zda stále platí její doba platnosti.
• Zkontrolujte, zda mají jak zámek, tak klávesnice nabitou baterii. Zkontrolujte jejich stav v aplikaci EZVIZ. 

Pokud je napětí baterií nízké, vyměňte baterie.
• Zkontrolujte, zda je správně vytvořena vazba klávesnice a zámku.

2� Provoz a správa
Vložení baterií

Před výměnou baterií můžete v aplikaci EZVIZ zakázat možnost Varování při rozebírání příslušenství.

Vložení baterií: Sejměte klávesnici z montážní desky (doporučuje se použít šestihranný klíč o průměru 2 mm, viz 
obrázek níže):
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CZCZ

• Vložte baterie správného typu, abyste zabránili nebezpečí výbuchu.
• Pokud baterie nebudete delší dobu používat, vyjměte je z prostoru pro baterie.
• Nekombinujte současně nové a použité baterie.
• Neumisťujte póly baterie (+) a (−) obráceně.
• Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
• V aplikaci EZVIZ lze zakázat možnost Varování při rozebírání příslušenství.

Šifrované heslo
Chytrý zámek je vybaven funkcí šifrovaného hesla. Šifrované heslo zvyšuje zabezpečení a zabraňuje vyzrazení 
hesla, když se někdo dívá.
Při zadávání hesla můžete zadat jakékoli náhodné číslo, které obsahuje správné heslo. Max. délka: 20 číslic 
(šifrované heslo + správné heslo). 
Například: Správné heslo je 123456. Můžete zadat xxx123456xxx a potvrdit heslo stisknutím Tlačítko Potvrdit. 
Dveře se odemknou. 

Alarmy
V aplikaci EZVIZ lze alarm odmítnout.

1. Alarm neoprávněné manipulace
Je-li zámek násilně demontován, vydá signál alarmu v trvání jedné minuty.
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CZ2. Alarm uzamčení systému
Pokud dojde k zadání špatného hesla nebo karty 5krát během 5 minut, systém se na dobu 3 minut uzamkne. 
 

3. Alarm při nízkém stavu nabití baterií

Při napětí baterií nižším než 18 % vás na výměnu baterií upozorní hlasová výzva.

Údržba
1� Každodenní údržba
• Chraňte zámek před kontaktem s korozivními materiály. Může dojít k jeho poškození a ztrátě lesku.
• Při nízkém napětí baterií je okamžitě vyměňte, abyste zajistili normální fungování zámku. Při výměně baterií 

dbejte na správné vložení dle kladného a záporného pólu.
• Pokud zámek zasekává nebo nedrží ve správné poloze, požádejte o kontrolu odborníka.
• Na otáčivou část zámku používejte mazivo, aby otáčení bylo plynulé a prodloužila se životnost.
• Doporučuje se kontrolovat zámek každých šest měsíců nebo jeden rok, zda se neuvolnily šrouby.

2� Nejčastější dotazy

Problém Příčina Řešení

Dveře se pomocí ověření 
heslem nebo kartou 
neotevírají úspěšně.

Problém s montáží zámku. Požádejte o kontrolu zámku odborníka.
Vzdálenost mezi zámkem 
a příslušenstvím je příliš velká. Zkontrolujte, zda je příslušenství v blízkosti zámku.

Baterie jsou slabé. Vyměňte baterie zámku nebo příslušenství.
Platnost hesla nebo karty 
vypršela. Použijte jiný způsob otevření.

Není žádná odezva 
klávesnice.

Baterie jsou vybité nebo 
nesprávně vložené.

Odemkněte zámek pomocí aplikace nebo 
mechanického klíče a zkontrolujte baterie.

Došlo k poškození klávesnice. Požádejte odborníka, aby zámek po otevření dveří 
mechanickým klíčem zkontroloval.

Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.
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