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KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, 
TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA ”SELLAISENAAN” KAIKKINE 
PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN 
RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ 
JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA 
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TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI 
KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN 
OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.
INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. 
EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI 
MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, 
VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA 
TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. 
TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ 
VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ 
VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN. 
MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN 
JÄLKIMMÄISTÄ.
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FIOhjeet
•	 EZVIZ-näppäimistön (jäljempänä ”näppäimistö”) asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja käyttöikään.  

On suositeltavaa antaa ammattilaisten asentaa se.
•	 Näppäimistö asennetaan ulko-oven ulkopuolelle liimaamalla se ovenkarmiin tai ruuvaamalla se talon julkisivuun.
•	 Näppäimistön on oltava älylukon (jäljempänä ”lukko”) Bluetooth-alueella.
•	 Näppäimistö on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi näppäimistön vaurioitumisen ja käyttöiän 

lyhentymisen välttämiseksi.
•	 Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa näppäimistöä.
•	 Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Vaihda paristot ajoissa ja 

huomioi positiiviset ja negatiiviset navat.
•	 Lukkoon voidaan asettaa enintään 50 salasanaa ja 50 korttia (salasananäppäimistö ei tue kortteja).

Pakkausluettelo
Tämä käyttöopas koskee kortti-salasananäppäimistöä ja salasananäppäimistöä. Erityinen ulkonäkö riippuu 
todellisesta tuotteesta.

 tai 

Näppäimistö ×1

Kiinnityslevy ×2 CPU-kortti ×2
(Vain kortti-salasananäppäimistöä varten)

AA-kokoinen paristo ×2

Ruuvisarja ×1 Kaksipuolinen teippi ×1 Porauskaavio x1

Asennusopas ×1 Tietoja säädöksistä ×1 Pika-aloitusopas ×1
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FIFI Yleiskatsaus
Tämä käyttöopas koskee kortti-salasananäppäimistöä ja salasananäppäimistöä. Erityinen ulkonäkö riippuu 
todellisesta tuotteesta.

Kortti-salasananäppäimistö

Näppäin

Kortin pyyhkäisyalue / 
ovikellopainike

LED-merkkivalorengas

Vahvistusnäppäin

Salasananäppäimistö

Näppäin

Ovikellopainike

LED-merkkivalorengas

Vahvistusnäppäin
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FI

Paristolokero (kannen alla)

Vääntämisen estonäppäin

Nimi Kuvaus
Vahvistusnäppäin •	 Pidä vahvistusnäppäintä painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalorengas vilkkuu 

sinisenä, jolloin näppäimistö on valmis lukon sitomista varten.
•	 Poista paristot, pidä vahvistusnäppäintä painettuna ja aseta paristot takaisin. Pidä 

vahvistusnäppäintä painettuna viisi sekuntia, kunnes LED-merkkivalorengas vilkkuu punaisena, 
jolloin kaikki parametrit palautetaan tehdasasetuksiin.

LED-merkkivalorengas Vilkkuva punainen: vahvistaminen epäonnistui, sitominen tai alustaminen epäonnistui.
Vilkkuva valkoinen: kun painat näppäimistöä (paitsi ovikellopainiketta).
Vilkkuva sininen: lukon sitominen tai kortin tai salasanan lisääminen.
Tasaisesti palava sininen: sitominen onnistui tai kortin tai salasanan lisäys onnistui.
Nelivärinen vilkkuva: kun painat ovikellopainiketta tai vahvistaminen onnistui.

Vääntämisen estonäppäin Älä paina urkkimisenestonäppäintä yli kymmentä sekuntia. Muuten näppäimistö hälyttää minuutin 
ajan ja sinun on kuitattavan hälytys EZVIZ-sovelluksessa, kun olet liittänyt näppäimistön lukkoon.

Hanki EZVIZ-sovellus
1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla ”EZVIZ” App Storesta tai Google PlayTM -kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

EZVIZ-sovellus

Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus 
siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla ”EZVIZ”.
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FIFI Sido näppäimistö älylukkoon
•	 Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu 

puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.
•	 Lukkoon voidaan sitoa vain yksi salasananäppäimistö tai kortti-salasananäppäimistö.
•	 Älä paina urkkimisenestonäppäintä yli kymmentä sekuntia. Muuten näppäimistö hälyttää minuutin ajan ja 

sinun on kuitattavan hälytys EZVIZ-sovelluksessa, kun olet liittänyt näppäimistön lukkoon.

Näppäimistöä on käytettävä yhdessä lukon kanssa. Lisää lukko ensin EZVIZ-sovellukseen (lisätietoja on lukon 
käyttöoppaassa) ja sido sitten näppäimistö lukkoon seuraavilla tavoilla.

1. Käynnistä EZVIZ-sovellus Bluetooth-alueella, ja varmista, että puhelimesi on Bluetooth-yhteydessä lukkoon.
2. Napauta lukkoa ja valitse Asetukset -> Lisävarusteiden hallinta ja valitse lisävarusteen tyyppi. Tässä esimerkkinä 

on salasananäppäimistö.
3. Pidä vahvistusnäppäintä painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalorengas vilkkuu sinisenä, jolloin 

näppäimistö on valmis lukon sitomiseen.

Bind the Accessory

4. Lisää näppäimistö noudattamalla sovelluksen ohjattua toimintoa.
EZVIZ-sovellus siirtyy automaattisesti näppäimistön sivulle, kun lisävarusteen sitominen onnistuu.

•	 Varmista, että lisävaruste on lähellä lukkoa, jos sitominen epäonnistuu.
•	 Yritä uudelleen vaiheesta 1, jos sitominen epäonnistui.

Asennusohjeet
Napauttamalla  voit katsoa asennusvideon.
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1. Valitse sopiva sijainti näppäimistölle.
Testaa signaalin voimakkuus ja varmista, että viestintä näppäimistön ja lukon välillä on sujuvaa.

•	 Näppäimistö on sijoitettava etäälle magneettikentistä.
•	 Suositeltu asennuskorkeus: 1,2 m lattiatason yläpuolella.
•	 Puhdista oven pinnalla oleva pöly, lika tai rasva ensin ennen näppäimistön kiinnittämistä. Älä kiinnitä 

näppäimistöä kalkittuihin seiniin.

2. Voit valita kaksipuolisen teipin tai ruuvipaketin kiinnityslevyn asentamiseen mieltymystesi mukaan.

Kaksipuolinen teippi Ruuvipakkaus

3. Valitse kiinnityslevy mieltymystesi mukaan (kalteva kiinnityslevy tarjoaa kaltevan kulman). Kun asennat levyä, 
varmista, että levyn merkintä 'UP' osoittaa ylöspäin.

Tasainen kiinnityslevy

Näppäimistö tasaisella 
kiinnityslevyllä

Ovi

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

Näppäimistö kaltevalla 
kiinnityslevyllä

Ovi

Kalteva kiinnityslevy

4. Kiinnitä valitsemasi kiinnityslevy valitsemaasi paikkaan kaksipuolisella teipillä tai ruuvisarjalla (PA 3,5×25).

Jos valitset kaksipuolisen teipin

Tasaisella kiinnityslevyllä

Kaltevalla kiinnityslevyllä
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FIJos valitset ruuvisarjan

Tasaisella kiinnityslevyllä

Kaltevalla kiinnityslevyllä

5. Työnnä näppäimistö kiinnityslevyyn hyvin tiukasti (ota esimerkiksi tasainen kiinnityslevy).
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FIFI

Kortin ja salasanan hallinta
•	 Yleensä näppäimistö on lepotilassa. Herätä se painamalla mitä tahansa näppäintä ennen kuin asetat sen 

EZVIZ-sovelluksessa.
•	 Tässä luvussa käytetään esimerkkinä kortti-salasananäppäimistöä. Salasananäppäimistö ei tue kortteja.

1� Lisää kortti/salasana
Lisää kortti
1. Käynnistä EZVIZ-sovellus Bluetooth-alueella, ja varmista, että puhelimesi on Bluetooth-yhteydessä lukkoon.
2. Napauta lukkoa ja valitse Kortin ja salasanan hallinta.
3. Napauta Kortti-tunnistetta ja valitse Lisää kortti.
4. Anna kortin nimi ja aseta voimassaoloaika ja valitse Seuraava vaihe.
5. Paina mitä tahansa näppäimistön näppäintä ja valitse Seuraava vaihe, kun merkkivalorengas vilkkuu sinisenä.
6. Aseta kortti lähelle näppäimistön kortin pyyhkäisyaluetta 30 sekunnin kuluessa. Merkkivalon palaminen sinisenä 

ilmaisee kortin syötön onnistuneen ja voit avata oven nyt tällä kortilla.

Pidä kortit mukanasi yksityisyytesi turvaamiseksi.

Lisää salasana
1. Käynnistä EZVIZ-sovellus Bluetooth-alueella, ja varmista, että puhelimesi on Bluetooth-yhteydessä lukkoon.
2. Napauta lukkoa ja valitse Kortin ja salasanan hallinta.
3. Napauta Salasana-tunnistetta ja valitse Lisää salasana.
4. Anna kortin nimi ja aseta voimassaoloaika ja valitse Seuraava vaihe.
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FI2� Poista kortti/salasana
Poista kortti
1. Käynnistä EZVIZ-sovellus Bluetooth-alueella, ja varmista, että puhelimesi on Bluetooth-yhteydessä lukkoon.
2. Napauta lukkoa ja valitse Kortin ja salasanan hallinta.
3. Napauta Kortti-tunnistetta ja valitse kortti, jonka haluat poistaa.
4. Napauta Poista ja Kyllä, tämä kortti poistetaan.

Poista salasana
1. Käynnistä EZVIZ-sovellus Bluetooth-alueella, ja varmista, että puhelimesi on Bluetooth-yhteydessä lukkoon.
2. Napauta lukkoa ja valitse Kortin ja salasanan hallinta.
3. Napauta Salasana-tunnistetta ja valitse salasana, jonka haluat poistaa.
4. Napauta Poista ja Kyllä, tämä salasana poistetaan.

Näppäimistön käyttäminen
•	 Näppäimistö on lepotilassa toimiessaan. Herätä se painamalla mitä tahansa näppäintä ennen kuin asetat 

sen EZVIZ-sovelluksessa.
•	 Tässä luvussa käytetään esimerkkinä kortti-salasananäppäimistöä. Salasananäppäimistö ei tue kortteja. 

1� Lukituksen avaaminen

Lukituksen avaaminen 
salasanalla

Lukituksen avaaminen 
kortilla

Jos lukituksen avaaminen ei onnistu, voit kokeilla seuraavia toimenpiteitä:
•	 Varmista, että salasanasi on oikea ja voimassaoloajan sisällä.
•	 Varmista, että korttisi on oikea ja voimassaoloajan sisällä.
•	 Varmista, että sekä lukossa että näppäimistössä on täysi paristo. Tarkista niiden tila EZVIZ-sovelluksesta 

ja vaihda paristot, jos niiden jännite on alhainen.
•	 Varmista, että näppäimistö on hyvin sidottu lukkoon.

2� Käyttö ja hallinta
Asenna paristot

Ennen kuin vaihdat paristot, voit poistaa lisävarusteen purkamisen estomuistutuksen käytöstä EZVIZ-
sovelluksessa.

Asenna paristot: irrota näppäimistö irti kiinnityslevystä (suositellaan halkaisijaltaan 2 mm:n kuusiokoloavainta, 
kuten alla näkyy):
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•	 Asenna oikeat paristot räjähdyksen varalta.
•	 Kun paristoja ei käytetä pitkään aikaan, poista ne paristolokerosta.
•	 Älä käytä uusia paristoja vanhojen paristojen kanssa samanaikaisesti.
•	 Älä	aseta	paristoja	navat	(+	ja	−)	väärinpäin.
•	 Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristönsuojelulakien mukaisesti.
•	 Voit poistaa lisävarusteen purkamisen estomuistutuksen käytöstä EZVIZ-sovelluksessa.

Salasanan piilotus
Älylukossa on salasanan piilotustoiminto. Salasanan piilotus parantaa turvallisuutta ja vaikeuttaa salasanan 
näkemistä.
Kun näppäilet salasanaa, voit näppäillä minkä tahansa satunnaisen numerosarjan, joka sisältää oikean 
salasanan. Enimmäispituus: 20 numeroa (piilotettu salasana + oikea salasana). 
Jos oikea salasana esimerkiksi on 123456, voit näppäillä xxx123456xxx ja avata oven lukituksen painamalla 
Vahvistusnäppäin. 
Hälytykset

Voit kuitata hälytyksen EZVIZ-sovelluksessa.

1. Kansisuojahälytys
Jos lukkoa yritetään purkaa väkisin, se käynnistää noin minuutin kestävän hälytyksen.

2. Järjestelmän lukitushälytys
Jos vahvistat väärällä salasanalla tai kortilla 5 kertaa 5 minuutin aikana, järjestelmä lukitaan 3 minuutiksi. 
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FI3. Matalan jännitteen hälytys

Kun paristojen jännite on alle 18%, äänikehote muistuttaa vaihtamaan paristot.

Kunnossapito
1� Päivittäinen kunnossapito
•	 Älä anna lukon joutua kosketuksiin syövyttävien aineiden kanssa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
•	 Varmista lukon normaali käyttö vaihtamalla paristot heti, kun niiden jännite on matala. Kiinnitä huomiota 

paristojen positiivisiin ja negatiivisiin napoihin, kun vaihdat niitä.
•	 Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla tai pysy oikeassa asennossa.
•	 Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
•	 Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole 

löystyneet.

2� UKK

Ongelma Syy Ratkaisu

Ovea ei ole mahdollista 
avata salasanalla 
tai kortilla tehtävillä 
vahvistuksilla.

Lukon asennusongelma. Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko.
Lukon ja lisävarusteen välinen 
etäisyys on liian suuri. Varmista, että lisävaruste on lähellä lukkoa.

Paristot ovat lopussa. Vaihda lukon tai lisävarusteen paristot.
Salasana tai kortti on 
vanhentunut. Käytä toista avausmenetelmää.

Näppäimistö ei toimi.

Paristoista on loppunut virta 
tai ne on asennettu väärin.

Avaa lukko sovelluksen tai mekaanisen avaimen 
avulla ja tarkista paristot.

Näppäimistö on vaurioitunut. Avaa lukitus mekaanisella avaimella ja pyydä 
sitten ammattilaista tarkistamaan lukko.

Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.
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