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I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT 
MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED 
ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER 
UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE 
KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER 
INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE 
ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. 
BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER 
DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET 
UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. 
I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL 
EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE 
PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS. 
EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE 
AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT 
INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE 
ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER 
UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.
VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT 
FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE 
OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER 
ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG 
TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA 
JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR 
DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE 
MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL 
ULOVLIGE FORMÅL. 
I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR 
SIDSTNÆVNTE FORRANG.
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DKVejledning
• Installation af EZVIZ-tastaturet (herefter omtalt som tastaturet) påvirker den normale betjening og serviceliv. Det 

anbefales, at installationen udføres af professionelle teknikere.
• Tastaturet installeres på ydersiden af din fordør ved at lime det til dørkarmen eller skrue det på forsiden af huset.
• Tastaturet skal være inden for Bluetooth-rækkevidde af den intelligente lås (herefter omtalt som låsen).
• Det anbefales at fjerne tastaturet, hvis der skal udføres reparationer på dit hus, og installere det igen, når 

reparationerne er udført, for at undgå skade på tastaturet og reduktion af serviceliv.
• Bemærk, at desinfektionsmidler kan medføre skade på tastaturet.
• Når batterispændingen er lav efter at have brugt låsen i et stykke tid, udløses en alarm om lav spænding. Udskift 

batterierne rettidigt, og vær opmærksom på de positive og negative poler.
• Låsen kan gemme op til 50 adgangskoder og 50 kort (tastaturet til adgangskode understøtter ikke kort).

Pakkeliste
Vejledningen gælder for tastaturet til kort/adgangskoder og tastaturet til adgangskoder. Udseendet af det 
faktiske produkt gælder.

 eller 

Tastatur x 1

Monteringsplade x 2 CPU-kort x 2
(kun til tastatur til kort/adgangskode)

AA-batteri x 2

Skruesæt x 1 Dobbeltklæbende tape x 1 Boreskabelon x1

Installationsvejledning x 1 Lovgivningsmæssige oplysninger x 1 Startvejledning x 1
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DKDK Oversigt
Vejledningen gælder for tastaturet til kort/adgangskoder og tastaturet til adgangskoder. Udseendet af det 
faktiske produkt gælder.

Tastatur til kort/adgangskode

Tast

Område til brug af kort/ringeknap

Lysdiodering

Tasten Bekræft

Tastatur til adgangskode

Tast

Ringeknap

Lysdiodering

Tasten Bekræft
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Batterirum (under dækslet)

Tasten Manipulationssikring

Navn Beskrivelse
Tasten Bekræft • Tryk på tasten Bekræft i 3 sekunder, indtil lysdioderingen blinker blåt. Tastaturet er klar til tilknytning til 

låsen.
• Tag batterierne ud, hold bekræftelsestasten inde, og læg batterierne i igen. Hold bekræftelsestasten inde i 

5s, indtil LED-kontrolringen blinker rødt, hvorefter alle parametre nulstilles.
Lysdiodering Blinker rødt: Bekræftelse eller tilknytning mislykkedes, eller tastaturet initialiseres.

Blinker hvidt: Når du trykker på tastaturet (ikke ringeknappen).
Blinker blåt: Låsen tilknyttes, eller der tilføjes et kort eller adgangskode.
Lyser konstant blåt: Tilknytning udført, eller kort eller adgangskode er tilføjet.
Blinker i fire farver: Når du trykker på ringeknappen, eller bekræftelse er udført.

Tasten 
Manipulationssikring

Hold ikke anti-pryingtasten inde i mere end 10s, da tastaturet ellers vil afgive en alarm i 1 minut, og du vil 
være nødt til at afvise alarmen i appen EZVIZ, når du har bundet tastaturet til låsen.

Hent appen EZVIZ
1. Slut mobiltelefonen til wi-fi (anbefales).
2. Download og installér appen EZVIZ ved at søge efter “EZVIZ” i App Store eller Google PlayTM.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

Appen EZVIZ

Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig at have den seneste version. For at søge efter en opdatering 
skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

Knyt tastatur til intelligent lås
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DKDK • Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har 
installeret på din telefon, gælder.

• Der kan kun knyttes ét tastatur til adgangskode eller kort/adgangskode til låsen.
• Hold ikke anti-pryingtasten inde i mere end 10s, da tastaturet ellers vil afgive en alarm i 1 minut, og du vil 

være nødt til at afvise alarmen i appen EZVIZ, når du har bundet tastaturet til låsen.

Brug tastaturet sammen med låsen. Føj først låsen til appen EZVIZ (læs brugervejledningen til låsen med flere 
oplysninger), og knyt derefter tastaturet til låsen på følgende måde.

1. Start appen EZVIZ inden for Bluetooth-rækkevidde, og kontrollér, at din telefon er tilsluttet låsen via Bluetooth.
2. Tryk på din lås, og vælg Indstillinger -> Administration af tilbehør, og vælg type af tilbehør. Her bruger vi 

tastaturet til adgangskode som eksempel.
3. Tryk på tasten Bekræft i 3 sekunder, indtil lysdioderingen blinker blåt. Tastaturet er klar til tilknytning til låsen.

Bind the Accessory

4. Tilføj tastaturet ved at følge guiden på appen.
Appen EZVIZ åbner automatisk siden til tastaturet, når tilbehøret er tilknyttet.

• Sørg for, at tilbehøret er tæt på låsen, hvis tilknytningen mislykkedes.
• Prøv igen fra trin 1, hvis tilknytningen mislykkedes.

Installationsvejledning
Tryk på  for at se installationsvideoen.

1. Vælg sted for placering af tastaturet.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B
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DKTest signalstyrken. Kontrollér, at tastaturet og låsen kommunikerer uden problemer, og at låsen fungerer korrekt.

• Installér ikke tastaturet i nærheden af et magnetfelt.
• Anbefalet installationshøjde: 1,2 m over jorden.
• Fjern støv, snavs og fedt fra døren, før du installerer tastaturet. Installér ikke tastaturet på kalkede vægge.

2. Du kan vælge at installere monteringspladen med dobbeltklæbende tape eller skruer, alt efter hvad du foretrækker.

Dobbeltklæbende tape Skruesæt

3. Vælg monteringsplade efter din præference (den skråtstillede monteringsplade giver en skrå vinkel). Når du 
installerer pladen, skal du sørge for, at mærket 'OP' på pladen vender opad.

Standardmonteringsplade

Tastatur med 
standardmonteringsplade

Dør

Tastatur med 
skråtstillet 
monteringsplade

Dør

Skråtstillet monteringsplade

4. Installér den valgte monteringsplade på det valgte sted ved hjælp af den dobbeltklæbende tape eller skruesættet 
(PA3.5×25).

Hvis du vælger dobbeltklæbende tape
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Med standardmonteringsplade

Med skråtstillet monteringsplade

Hvis du vælger skruesæt

Med standardmonteringsplade
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Med skråtstillet monteringsplade

5. Skub tastaturet over på monteringspladen med et hårdt tryk (standardmonteringsplade er brugt som eksempel).

Administration af kort og adgangskode
• Tastaturet er som standard i dvaletilstand. Væk tastaturet ved at trykke på en tast, før du indstiller det på 

appen EZVIZ.
• Tastaturet til kort/adgangskode bruges som eksempel i afsnittet. Tastaturet til adgangskode understøtter 

ikke kort.

1� Tilføjelse af kort/adgangskode
Tilføj kort
1. Start appen EZVIZ inden for Bluetooth-rækkevidde, og kontrollér, at din telefon er tilsluttet låsen via Bluetooth.
2. Tryk på låsen, og vælg Administration af kort og adgangskode.
3. Tryk på mærket Kort, og vælg Tilføj kort.
4. Indtast navnet på dit kort, indstil gyldighedsperiode, og klik på Næste trin.
5. Tryk på en tast på tastaturet, og klik på Næste trin, når lysdioderingen blinker blåt.
6. Hold kortet tæt på området for brug af kort på tasturet inden for 30 sekunder. Når lysdioden lyser konstant blåt, 

er kortet registreret, og du kan nu åbne døren med kortet.
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Af hensyn til sikkerheden for dine personlige oplysninger skal du bevare kortene hos dig.

Tilføj adgangskode
1. Start appen EZVIZ inden for Bluetooth-rækkevidde, og kontrollér, at din telefon er tilsluttet låsen via Bluetooth.
2. Tryk på låsen, og vælg Administration af kort og adgangskode.
3. Tryk på mærket Adgangskode, og vælg Tilføj Adgangskode.
4. Indtast navnet på dit kort, indstil gyldighedsperiode, og klik på Næste trin.

2� Sletning af kort/adgangskode
Slet kort
1. Start appen EZVIZ inden for Bluetooth-rækkevidde, og kontrollér, at din telefon er tilsluttet låsen via Bluetooth.
2. Tryk på låsen, og vælg Administration af kort og adgangskode.
3. Tryk på mærket Kort, og vælg kortet, der skal slettes.
4. Tryk på Slet og Ja. Kortet slettes.

Slet adgangskode
1. Start appen EZVIZ inden for Bluetooth-rækkevidde, og kontrollér, at din telefon er tilsluttet låsen via Bluetooth.
2. Tryk på låsen, og vælg Administration af kort og adgangskode.
3. Tryk på mærket Adgangskode, og vælg adgangskoden, der skal slettes.
4. Tryk på Slet og Ja. Adgangskoden slettes.

Brug af tastatur
• Tastaturet er i dvaletilstand, når det er tilsluttet. Væk tastaturet ved at trykke på en tast, før du indstiller det 

på appen EZVIZ.
• Tastaturet til kort/adgangskode bruges som eksempel i afsnittet. Tastaturet til adgangskode understøtter 

ikke kort. 

1� Lås op

Oplåsning med adgangskode Oplåsning med kort

Hvis døren ikke låses op, kan du prøve følgende:
• Kontrollér, at din adgangskode er korrekt, og at gyldighedsperioden ikke er udløbet.
• Kontrollér, at dit kort er korrekt, og at gyldighedsperioden ikke er udløbet.
• Kontrollér, at batteriniveauet på både låsen og tastaturet er tilstrækkeligt. Kontrollér batteriernes status på 

appen EZVIZ, og oplad batterierne, hvis batteriniveauet er lavt.
• Kontrollér, at tastaturet er korrekt knyttet til låsen.
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DK2� Betjening og administration
Isætning af batterier

Før du udskifter batterierne, kan du deaktivere funktionen Påmindelse om demontering af tilbehør på appen 
EZVIZ.

Installation af batterier: Tag tastaturet af monteringspladen (brug en sekskantsnøgle med en diameter på 2 mm 
som vist nedenfor):

• Sæt korrekte batterier i for at undgå en eksplosion.
• Tag batterierne ud af rummet, når låsen ikke skal bruges i lang tid.
• Bland ikke nye og gamle batterier sammen.
• Du må ikke sætte batterierne i med den positive (+) og negative (-) pol vendende forkert.
• Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale miljøbeskyttelseslov.
• Du kan deaktivere funktionen Påmindelse om demontering af tilbehør på appen EZVIZ.

Kryptering af adgangskode
Den intelligente lås aktiverer funktionen til kryptering af adgangskode. Kryptér adgangskode forøger 
sikkerhedsniveauet for at undgå, at andre kan se adgangskoden.
Når du indtaster adgangskoden, kan du indtaste et vilkårligt tal blandt de korrekte tal i adgangskoden. Maks. 
længde: 20 tal (krypteret adgangskode + rigtig adgangskode). 
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DKDK For eksempel: Hvis den rigtige adgangskode er 123456, kan du indtaste xxx123456xxx og afslutte med "Tasten 
Bekræft" for at bekræfte, og døren låses op. 

Alarmer
Du kan deaktivere funktionen Påmindelse om demontering af tilbehør på appen EZVIZ.

1. Alarm om manipulation
Hvis låsen adskilles ved brug af magt, udløser låsen en alarm, der varer ca. ét minut.

2. Alarm om "System låst"
Hvis du indtaster forkert adgangskode eller bruger et forkert kort 5 gange i løbet af 5 minutter, låses systemet 
i 3 minutter. 

3. Alarm om lav spænding
Når batterispændingen falder til under 18%, vil en stemmemeddelelse minde dig om at skifte batterierne.

Vedligeholdelse
1� Daglig vedligeholdelse
• Låsen må ikke komme i kontakt med slibende materialer, da disse kan ødelægge låsen og påvirke dens glans.
• Udskift batterierne med det samme, når batterispændingen er lav, for at sikre låsens normale brug. Vær 

opmærksom på de positive og negative batteripoler, når du udskifter dem.
• Bed uddannet personale om at kontrollere låsen, hvis den ikke er fleksibel eller ikke kan holdes i den korrekte 

position.
• Hold den roterende del af låsen smurt for at sikre, at den drejer problemfrit. Detteforlænger dens levetid.
• Det anbefales at kontrollere låsen hver sjette måned eller hvert år for at tjekke, om de faste skruer er løse.

2� Ofte stillede spørgsmål

Problem Årsag Løsning

Døren kan ikke åbnes 
ved bekræftelse med 
adgangskode eller kort.

Problem med installation af lås. Bed uddannet personale om at kontrollere låsen.

Afstanden mellem låsen og 
tilbehøret er for lang. Sørg for, at tilbehøret er anbragt tæt på låsen.

Batteriniveauet er lavt. Udskift batterierne på låsen eller tilbehøret.

Adgangskode eller kort er 
udløbet. Brug en anden metode til at låse op.

Det numeriske tastatur 
reagerer ikke.

Der er ingen strøm på batterierne, 
eller de vender forkert.

Lås låsen op med appen eller en mekanisk nøgle, 
og kontrollér batterierne.

Det numeriske tastatur er 
beskadiget.

Bed uddannet personale om at kontrollere låsen, 
efter at døren er åbnet med den mekaniske nøgle.

Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om apparatet.
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