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Kaubamärgid

 ™,  ™ ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes 
registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele 
omanikele.
Õigusvastutusest loobumine
KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET 
KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON”, KOOS KÕIGI RIKETE 
JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA 
TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE 
ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD 
JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE 
VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST 
VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON 
SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE 
VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. 
EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA 
LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA. 
EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON 
PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE 
PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; 
C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU 
TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.
INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. 
EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE 
KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST 
VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET 
TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET 
REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE 
KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAID ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS 
KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL 
KASUTAMISE EEST. 
EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.
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Juhised
•	 EZVIZ-klahvistiku (edaspidi „klahvistik”) paigaldamine mõjutab selle tavapärast tööd ja kasutusiga. Soovitatav 

on lasta see paigaldada professionaalidel. 
•	 Klahvistik paigaldatakse teie välisukse välisküljele, liimides selle ukseraami külge või kruvides maja fassaadile. 
•	 Klahvistik peab asuma Bluetooth-ulatuses nutilukust (edaspidi „lukk“).
•	 Soovitatav on klahvistik eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast 

dekoreerimist, et klahvistik ei saaks kahjustatud ja kasutusiga ei lüheneks.
•	 Pange	tähele,	et	desinfitseerimisvahend	võib	klahvistikku	kahjustada.
•	 Kui aku pinge on pärast mõnda aega kasutamist madal, kõlab madalpinge alarm. Vahetage patareid õigeaegselt 

ja pöörake tähelepanu positiivsetele ja negatiivsetele poolustele.
•	 Lukk mahutab kuni 50 parooli ja 50 kaarti (parooliklahvistik ei toeta kaarte).

Pakendi sisu
See juhend kehtib kaardi-parooli klahvistuku ja parooli klahvistiku kohta. Konkreetne välimus sõltub reaalsest 
tootest.

     või    
Klahvistik × 1

Paigaldusplaat × 2 CPU-kaart × 2
(ainult kaardi-parooli klahvistiku puhul)

AA-suuruses patarei × 2

Kruvikomplekt × 1 Kahepoolne teip × 1 Puurimisšabloon × 1

Lühijuhend × 1 Paigaldusjuhend × 1 Regulatiivteave × 1
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Ülevaade
See juhend kehtib kaardi-parooli klahvistuku ja parooli klahvistiku kohta. Konkreetne välimus sõltub reaalsest 
tootest.

Kaardi-parooli klahvistik

Klahv

Kaardi libistamise ala / 
uksekella nupp

Rõngakujuline LED-
indikaator

Kinnitusklahv

Parooli klahvistik

Klahv

Uksekella nupp

Rõngakujuline LED-
indikaator

Kinnitusklahv
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Patareipesa
(Katte all)

Lahti kangutamise 
vastane klahv

Nimi Kirjeldus
Kinnitusklahv •	 Vajutage ja hoidke kinnitusklahvi 3 sekundit, kuni rõngakujuline LED-indikaator vilgub siniselt, sel ajal on 

klahvistik valmis lukuga sidumiseks.
•	 Eemaldage patareid, hoidke all kinnitusklahvi ja paigaldage patareid tagasi. Hoidke kinnitusklahvi  

5 sekundit all, kuni rõngakujuline LED-indikaator hakkab punaselt vilkuma. Kõik parameetrid taastatakse 
tehasesätetele.

Rõngakujuline LED-
indikaator 

Vilkuv	punane:	verifitseerimine	ebaõnnestus,	sidumine	ebaõnnestus	või	lähtestamine.
Vilkuv valge: klahvistiku vajutamisel (välja arvatud uksekella nupp).
Vilkuv sinine: ukseluku sidumine.
Püsivalt sinine: sidumine õnnestus.
Neljavärviline	vilkuv:	uksekella	nupu	vajutus	või	edukas	verifikatsioon.

Lahti kangutamise 
vastane klahv

Ärge vajutage lahti kangutamise vastast klahvi kauem kui 10 sekundit, vastasel juhul kõlab klahvistikul 
alarm 1 minuti jooksul ja peate pärast klahvistiku sidumist lukuga rakenduses EZVIZ alarmi tühistama.

Hankige rakendus EZVIZ
1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Otsige App Store’ist või Google PlayTM-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

Rakendus EZVIZ

Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on 
saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ“.
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Klaviatuuri sidumine nutilukuga
•	 Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse 

liides.
•	 Lukk suudab siduda ainult ühe parooli klahvistiku või kaardi-parooli klahvistiku.
•	 Ärge vajutage lahti kangutamise vastast klahvi kauem kui 10 sekundit, vastasel juhul kõlab klahvistikul 

alarm 1 minuti jooksul ja peate pärast klahvistiku sidumist lukuga rakenduses EZVIZ alarmi tühistama.

Klahvistikku tuleb kasutada koos lukuga. Lisage kõigepealt rakenduses EZVIZ lukk (lisateavet leiate luku 
kasutusjuhendist) ja seejärel siduge klahvistik lukuga järgmiste meetodite abil.

1. Käivitage Bluetooth-ulatuses rakendus EZVIZ ja veenduge, et telefoni Bluetooth on lukuga ühendatud.
2. Puudutage luku valikul ja valige Sätted -> Tarvikute haldus -> Kaardi-parooli klahvistik / Parooli klahvistik.
3. Vajutage ja hoidke kinnitusklahvi 3 sekundit, kuni rõngakujuline LED-indikaator vilgub siniselt, klahvistik on 

lukuga sidumiseks valmis.

Bind the Accessory

4. Lisage klahvistik rakenduse viisardit järgides.
Rakendus EZVIZ siseneb automaatselt klahvistiku lehele, kui tarvik on edukalt seotud.

•	 Veenduge, et tarvik on luku lähedal, kui sidumine ebaõnnestus.
•	 Proovige uuesti 1. sammust, kui sidumine nurjus.
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Paigaldusjuhend
Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut .

1. Valige klahvistiku jaoks sobiv asukoht.
Testige signaali tugevust ja veenduge, et side klahvistiku ja luku vahel on sujuv.

•	 Klahvistik tuleb paigutada magnetväljast eemale.
•	 Soovitatav paigalduskõrgus: 1,2 m (4 jalga) maapinnast.
•	 Enne klahvistiku kinnitamist puhastage ukse pinnal olev tolm, mustus või määre. Ärge kleepige klahvistikku 

lubjatud seintele.

2. Kinnitusplaadi paigaldamiseks võite valida kahepoolse teibi või kruvikomplekti vastavalt oma eelistustele.

Kahepoolne teip Kruvikomplekt

3. Valige oma paigaldusplaat oma eelistuste kohaselt (kaldega paigaldusplaat annab kaldenurga). Plaadi 
paigaldamisel veenduge, et märk „UP“ (üles) on suunatud ülespoole.

Klahvistik tavaline 
paigaldusplaadiga

Uks

Tavaline paigaldusplaat

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

Uks

Kaldega paigaldusplaat

4. Kinnitage valitud paigaldusplaat kahepoolse lindi või kruvikomplektiga (PA3.5 × 25) valitud kohta.

Kui valite kahepoolse teibi

Tavalise paigaldusplaadiga

Kaldega paigaldusplaadiga
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Kui valite kruvikomplekti
Kleepige puurimisšabloon esmalt puhtale ja tasasele pinnale ning veenduge, et märgis „UP“ (üles) šabloonil on 
suunatud ülespoole

Tavalise paigaldusplaadiga

Kaldega paigaldusplaadiga

5. Lükake klahvistik paigaldusplaadile väga tugevalt (võtke näiteks tavaline paigaldusplaat).
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Kaardi ja parooli haldamine
•	 Reeglina on klahvistik puhkeolekus. Äratage see, vajutades enne rakenduses EZVIZ seadistamist mis tahes 

klahvi.
•	 Selles peatükis võetakse eeskujuks kaardi ja parooli klaviatuur. Parooli klahvistik ei toeta kaarte.

1� Kaardi/parooli lisamine

Kaardi lisamine
1. Käivitage Bluetooth-ulatuses rakendus EZVIZ ja veenduge, et telefoni Bluetooth on lukuga ühendatud.
2. Puudutage luku valikut ning valige „Kaardi ja parooli haldamine“.
3. Puudutage silti „Kaart“ ja valige „Lisa kaart“.
4. Sisestage kaardi nimi ja määrake kehtivusaeg ning klõpsake nupul „Järgmine samm“.
5. Vajutage klahvistikul suvalist klahvi ja klõpsake nupul „Järgmine samm“, kui rõngakujuline LED-indikaator 

vilgub siniselt.
6. Asetage kaart 30 sekundi jooksul klahvistiku kaardituvastuspiirkonna lähedale. Siniseks muutuv märgutuli 

näitab kaardi edukat sisestamist ja saate ukse avada selle kaardiga.

Teie privaatsuse turvalisuse huvides hoidke kaarte endaga kaasas.

Parooli lisamine
1. Käivitage Bluetooth-ulatuses rakendus EZVIZ ja veenduge, et telefoni Bluetooth on lukuga ühendatud.
2. Puudutage luku valikut ning valige „Kaardi ja parooli haldamine“.
3. Puudutage valikut „Parooli silt“ ja valige „Lisa parool“.
4. Sisestage kaardi nimi ja määrake kehtivusaeg ning klõpsake nupul „Järgmine samm“.

2� Kaardi/parooli kustutamine

Kaardi kustutamine
1. Käivitage Bluetooth-ulatuses rakendus EZVIZ ja veenduge, et telefoni Bluetooth on lukuga ühendatud.
2. Puudutage luku valikut ning valige „Kaardi ja parooli haldamine“.
3. Puudutage silti „Kaart“ ja valige kaart, mida soovite kustutada.
4. Puudutage valikut „Kustuta“ ja seejärel „Jah“, et kaart kustutada.

Parooli kustutamine
1. Käivitage Bluetooth-ulatuses rakendus EZVIZ ja veenduge, et telefoni Bluetooth on lukuga ühendatud.
2. Puudutage luku valikut ning valige „Kaardi ja parooli haldamine“.
3. Puudutage silti „Parool“ ja valige kustutatav parool.
4. Puudutage valikut „Kustuta“ ja „Jah“ ning parool kustutatakse.
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Klahvistiku kasutamine
•	 Klahvistik on puhkeolekus, kui seda ei kasutata. Äratage see, vajutades enne rakenduses EZVIZ seadistamist 

mis tahes klahvi.
•	 Selles peatükis võetakse eeskujuks kaardi ja parooli klaviatuur. Parooli klahvistik ei toeta kaarte. 

1� Avamine

Parooliga avamine Kaardiga avamine

Kui avamine ebaõnnestus, võite proovida järgmisi meetmeid:
•	 Veenduge, et teie parool on õige ja kehtib.
•	 Veenduge, et teie kaart on õige ja kehtib.
•	 Veenduge, et luku ja klahvistiku patareid on täis. Kontrollige nende olekut rakenduses EZVIZ ja vahetage 

patarei, kui patarei pinge on madal.
•	 Veenduge, et klahvistik on lukuga õigesti seotud.

2� Kasutamine ja haldamine

Patareide paigaldamine
Enne patareide vahetamist võite esmalt tühistada rakenduse EZVIZ rikkumisvastase alarmi.

Paigaldage patareid: eemaldage klahvistik paigaldusplaadilt (soovitatav on 2 mm läbimõõduga kuuskantvõti, 
nagu allpool näidatud).
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•	 Paigaldage õiged patareid.
•	 Kui te pikka aega patareisid ei kasuta, eemaldage need patareipesast.
•	 Ärge kasutage vanade patareidega korraga uusi akusid.
•	 Ärge paigaldage patareisid (+) ja (-) vale polaarsusega.
•	 Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt kohalikele keskkonnakaitse nõuetele.
•	 Rakenduses EZVIZ saate tühistada rikkumisvastase alarmi.

Parooli skrambleerimine
Nutilukk toetab parooli skrambleerimise funktsiooni. Parooli skrambleerimine suurendab ohutust ja väldib parooli 
piilumist.
Parooli sisestamisel võite sisestada suvalise numbri õige parooli vahele. Max pikkus: 20 numbrit (skrambleeritud 
parool + õige parool). 
Näiteks: õige parool on 123456, võite sisestada xxx123456xxx ja lõpetada, vajutades nuppu „Kinnita“ ja uks 
avaneb. 

Alarmid

Saate alarmi rakenduses EZVIZ tühistada.

1. Rikkumisvastane alarm
Kui lukk on jõuga demonteeritud, edastab see umbes minuti pikkuse alarmi.

2. Süsteemi lukustuse alarm
Verifitseerige	vale	parooli	või	kaardiga	5	korda	5	minuti	jooksul	ja	süsteem	lukustub	3	minutiks.	

3. Madala pinge alarm
Kui aku pinge on alla 18%, tuletab hääljuhis teile meelde patareide vahetamist.

Hooldamine
1� Igapäevane hooldamine
•	 Ärge lubage luku kontakti söövitavate materjalidega, et vältida klahvistiku kahjustamist ja selle läike mõjutamist.
•	 Asendage patareid kohe, kui patarei pinge on madal, et tagada klahvistiku normaalne kasutamine. Jälgige 

patareide asendamisel õiget positiivset ja negatiivset poolust.
•	 Paluge spetsialistidel klahvistikku kontrollida, kui see ei ole painduv või kui seda ei saa õiges asendis hoida.
•	 Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
•	 Soovitatav on kontrollida klahvistikku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul.
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2� KKK

Probleem Põhjus Lahendus

Parooli või kaardiga 
verifitseerimisel	ei	saa	ust	
edukalt avada.

Probleem luku 
paigaldamisega. Paluge spetsialistidel lukku kontrollida.

Luku ja tarviku vaheline 
kaugus on liiga suur. Veenduge, et tarvik on luku läheduses.

Patarei on tühjenenud. Asendage luku või tarviku patareid.

Parool või kaart on aegunud. Kasutage teist avamismeetodit.

Klaviatuur ei reageeri.

Patareid on tühjenenud või 
valesti paigaldatud.

Avage lukk rakenduse või mehaanilise võtme abil 
ja kontrollige patareisid.

Klahvistik kahjustatud. Paluge spetsialistidel pärast ukse avamist 
mehaanilise võtmega lukku kontrollida.

Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.
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