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Jogi nyilatkozat
AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY 
ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES 
HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL 
VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, 
AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE 
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY 
ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, 
JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, 
ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A 
EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. 
AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL 
MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN – SEMMILYEN ESETBEN SEM 
HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT. 
AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA 
VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI 
SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS 
VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY 
A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT 
TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.
AZ INTERNETELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT 
KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, 
A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, 
HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; 
A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS 
JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A 
TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN 
VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK 
A TÖRVÉNYEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET 
JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK. 
HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ 
UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.
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HUUtasítások
• Az EZVIZ billentyűzet (a továbbiakban „billentyűzet”) megfelelő felszerelése határozza meg annak normál 

működését és hasznos élettartamát. Javasolt szakemberrel végeztetni a felszerelést.
• A billentyűzetet a bejárati ajtó külső oldalára kell szerelni, ráragasztva az ajtókeretre vagy rácsavarozva a ház 

első falára.
• A billentyűzetet az intelligens zár (a továbbiakban „zár”) Bluetooth-hatótávolságán belül kell elhelyezni.
• Házjavítási munkálatok esetén javasolt leszerelni a billentyűzetet, majd a munkálatok visszaszerelni, elkerülendő 

a billentyűzet károsodását és a hasznos élettartamának csökkenését.
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fertőtlenítőszerek károsíthatják a billentyűzetet.
• Ha hosszabb használat után az elemek feszültsége csökken, figyelmeztetést kap. Időben cserélje ki az elemeket, 

és ügyeljen a helyes polaritásra.
• A zár 50 jelszó és 50 kártya betáplálására alkalmas (a jelszó bevitelére szolgáló billentyűzettel nem használhatók 

kártyák).

A csomag tartalma
Jelen kézikönyv a kártyajelszó-billentyűzet és a jelszó bevitelére szolgáló billentyűzet használatára 
vonatkozik. A valós termék függvényében a kinézet eltérő lehet.

 vagy 

Billentyűzet 1db

Tartólemez 2db CPU-kártya 2db
(csak kártyás-jelszavas billentyűzet esetén)

AA-típusú elem 2db

Csavarkészlet 1db Kétoldalú ragasztószalag 1db Fúrósablon (1 db)

Felszerelési útmutató 1db Szabályozással kapcsolatos 
információk 1db

Rövid útmutató 1 db
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HUHU Áttekintés
Jelen kézikönyv a kártyajelszó-billentyűzet és a jelszó bevitelére szolgáló billentyűzet használatára 
vonatkozik. A valós termék függvényében a kinézet eltérő lehet.

Kártyás-jelszavas billentyűzet

Billentyű

Kártyaleolvasó terület/
ajtócsengő gombja

LED-es jelzőgyűrű

Megerősítés gomb

Jelszó bevitelére szolgáló billentyűzet

Billentyű

Ajtócsengő gomb

LED-es jelzőgyűrű

Megerősítés gomb
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Elemház (a fedél alatt)

Feltörés elleni billentyű

Név Leírás
Megerősítés gomb • Tartsa benyomva a Megerősítés gombot 3 másodpercig, amíg a LED-es jelzőgyűrű kéken villog.  

Ez azt jelzi, hogy a billentyűzet készen áll a zárral való párosításra.
• Vegye ki az elemeket, nyomja le és tartsa lenyomva az Megerősítés gombot, majd tegye vissza 

az elemeket. Nyomja le és tartsa lenyomva a Megerősítés gombot 5 másodpercig, amíg a LED 
jelzőgyűrű vörös színben nem villog. Ekkor minden paraméter visszaáll a gyári beállításokra.

LED-es indikátorgyűrű Villogó vörös: Sikertelen megerősítés, sikertelen párosítás vagy inicializálás.
Villogó fehér: A billentyűzet valamely gombjának megnyomásakor (kivéve az ajtócsengőt).
Villogó kék: Párosítás a zárral vagy kártya, jelszó hozzáadása.
Folyamatos kék: Sikeres párosítás vagy kártya, jelszó sikeres hozzáadása.
Négy színű villogás: Az ajtócsengő megnyomásakor vagy sikeres megerősítéskor.

Feltörés elleni billentyű A kémlelés elleni gombot ne nyomja meg 10-nél többször, mert a billentyűzet 1 perces riasztást ad, 
melyet az EZVIZ alkalmazásban kell törölnie, miután a billentyűzetet a zárhoz kötötte.

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése
1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Az App Store-ban vagy a Google PlayTM-ben keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

EZVIZ alkalmazás

Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Ha ellenőrizni 
akarja, hogy van-e elérhető frissítés, látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ alkalmazásra.
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HUHU Billentyűzet párosítása a zárral
• Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog 

érvényesülni.
• A zárral csak egy jelszó bevitelére szolgáló billentyűzet vagy kártyás-jelszavas billentyűzet párosítható.
• A kémlelés elleni gombot ne nyomja meg 10-nél többször, mert a billentyűzet 1 perces riasztást ad, melyet 

az EZVIZ alkalmazásban kell törölnie, miután a billentyűzetet a zárhoz kötötte.

A billentyűzet a zárral együtt használható. Első lépésként regisztrálja a zárat az EZVIZ alkalmazásban (további 
információkért tanulmányozza a zár kézikönyvét), majd párosítsa a billentyűzetet a zárral az alábbi módszerek 
egyikével.

1. Nyissa meg az EZVIZ alkalmazást Bluetooth hatótávolságon belül, és bizonyosodjon meg, hogy a telefon 
Bluetooth-on kapcsolódott a zárhoz.

2. Érintse meg a zárat, majd a Beállítások -> Tartozékok kezelése menü alatt válassza ki a tartozék típusát. Vegyük 
például a jelszó bevitelére szolgáló billentyűzetet.

3. Tartsa benyomva a Megerősítés gombot 3 másodpercig, amíg a LED-es jelzőgyűrű kéken villog. Ez azt jelzi, 
hogy a billentyűzet készen áll a zárral való párosításra.

Bind the Accessory

4. Adja hozzá a billentyűzetet az alkalmazás varázslójának segítségével.
Az EZVIZ alkalmazás automatikusan megnyitja a billentyűzet oldalát, ha a tartozék párosítása sikeres.

• Ha nem sikerül a párosítás, vigye közelebb a tartozékot a zárhoz.
• Ha nem sikerül a párosítás, próbálja újra az 1. lépéssel kezdve.

Felszerelési utasítások
Kérjük, érintse meg a  gombot a beszerelési videó megtekintéséhez.
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1. Válasszon egy megfelelő helyet a billentyűzetnek.
Tesztelje a jelerőséget és bizonyosodjon meg, hogy a billentyűzet és a zár közötti kapcsolat egyenletes.

• A billentyűzetet helyezze mágneses mezőtől mentes helyre.
• Ajánlott felszerelési magasság: 1,2 m magasságban a talaj felett.
• Mielőtt a billentyűzetet felragasztaná, tisztítsa meg az ajtó felületét a portól, szennyeződésektől vagy zsírtól. 

Ne ragassza a billentyűzetet meszelt falra.

2. A tartólemez igény szerint kétoldalú ragasztószalaggal vagy csavarokkal rögzíthető.

Kétoldalas szalag Csavarkészlet

3. Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő tartólemezt (a ferde rögzítésű tartólemez szögben szerelhető fel). 
A lemez felszerelésekor arra figyeljen, hogy a lemez „FEL” (UP) jelzése felfele mutasson.

Lapos tartólemez

Billentyűzet lapos 
tartólemezzel

Ajtó

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

Ajtó

Ferde tartólemez

4. A kétoldalú ragasztószalagot vagy a csavarkészletet (PA3.5×25) használva szerelje fel a választott tartólemezt 
a kijelölt helyre.

Ha kétoldalú ragasztószalagot használ

Lapos tartólemezzel

Ferde tartólemezzel

Ha a csavarkészletet használja
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Lapos tartólemezzel

Ferde tartólemezzel

5. Erőteljesen nyomja rá a tartólemezre a billentyűzetet (vegyük például a lapos tartólemezt)
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HUHU Kártyák és jelszavak kezelése
• Általában a billentyűzet alvó módban van. Nyomjon meg egy billentyűt a felébresztéséhez az EZVIZ 

alkalmazásban történő beállítás előtt.
• Jelen fejezet a kártyás-jelszavas billentyűzet beállítását tárgyalja példaként. A jelszó bevitelére szolgáló 

billentyűzettel nem használhatók kártyák.

1� Kártya/jelszó hozzáadása
Kártya hozzáadása
1. Nyissa meg az EZVIZ alkalmazást Bluetooth hatótávolságon belül, és bizonyosodjon meg, hogy a telefon 

Bluetooth-on kapcsolódott a zárhoz.
2. Érintse meg a zárat, majd válassza a Kártyák és jelszavak kezelése opciót.
3. Érintse meg a Kártya címkét, majd válassza a Kártya hozzáadása opciót.
4. Adja meg a kártya nevét és állítsa be az érvényességi időt, majd kattintson a Következő gombra.
5. Nyomjon meg egy billentyűt a billentyűzeten, majd amikor a jelzőgyűrű kéken villog, kattintson a Következő 

gombra.
6. 30 másodpercen belül érintse hozzá a kártyát a kártyaleolvasási területhez. Ha a jelzőfény folyamatos kékre 

vált, azt jelenti, hogy a kártya regisztrálása sikerült, így ezt követően az ajtó nyitható az adott kártyával.

Személyes adatainak védelme érdekében, tartsa mindig magánál a kártyát.

Jelszó hozzáadása
1. Nyissa meg az EZVIZ alkalmazást Bluetooth hatótávolságon belül, és bizonyosodjon meg, hogy a telefon 

Bluetooth-on kapcsolódott a zárhoz.
2. Érintse meg a zárat, majd válassza a Kártyák és jelszavak kezelése opciót.
3. Érintse meg a Jelszó címkét, majd válassza a Jelszó hozzáadása opciót.
4. Adja meg a kártya nevét és állítsa be az érvényességi időt, majd kattintson a Következő gombra.

2� Kártya/jelszó törlése
Kártya törlése
1. Nyissa meg az EZVIZ alkalmazást Bluetooth hatótávolságon belül, és bizonyosodjon meg, hogy a telefon 

Bluetooth-on kapcsolódott a zárhoz.
2. Érintse meg a zárat, majd válassza a Kártyák és jelszavak kezelése opciót.
3. Érintse meg a Kártya címkét, majd válassza ki a törölni kívánt kártyát.
4. Érintse meg a Törlés, majd az Igen opciókat az adott kártya törléséhez.

Jelszó törlése
1. Nyissa meg az EZVIZ alkalmazást Bluetooth hatótávolságon belül, és bizonyosodjon meg, hogy a telefon 

Bluetooth-on kapcsolódott a zárhoz.
2. Érintse meg a zárat, majd válassza a Kártyák és jelszavak kezelése opciót.
3. Érintse meg a Jelszó címkét, majd válassza ki a törölni kívánt jelszót.
4. Érintse meg a Törlés, majd az Igen opciókat az adott jelszó törléséhez.



9

HUA billentyűzet használata
• A billentyűzet nagyrészt alvó állapotban van. Nyomjon meg egy billentyűt a felébresztéséhez az EZVIZ 

alkalmazásban történő beállítás előtt.
• Jelen fejezet a kártyás-jelszavas billentyűzet beállítását tárgyalja példaként. A jelszó bevitelére szolgáló 

billentyűzettel nem használhatók kártyák. 

1� Nyitás

Nyitás jelszóval Nyitás kártyával

Sikertelen kizárás esetén próbálja újra a nyitást az alábbi módszerekkel:
• Bizonyosodjon meg, hogy a jelszó helyes és nem járt le az érvényessége.
• Bizonyosodjon meg, hogy a megfelelő kártyát használja és nem járt le az érvényessége.
• Bizonyosodjon meg, hogy a zár és a billentyűzet elemeinek töltésszintje teljes. Ellenőrizze az állapotukat az 

EZVIZ alkalmazásban és alacsony töltésszint esetén cseréljen elemeket.
• Bizonyosodjon meg, hogy a billentyűzet megfelelően párosítva van a zárral.

2� Használat és kezelés
Elemek behelyezése

Az elemek cseréje előtt kikapcsolhatja a tartozékok szétszerelésére vonatkozó emlékeztetőt az EZVIZ 
alkalmazásban.

Elemek behelyezése: távolítsa el a billentyűzetet a tartólemezről (2 mm átmérőjű imbuszkulcs használata 
javasolt, az alábbi ábrának megfelelően):



10

HUHU

• Robbanásveszély megelőzése érdekében használjon megfelelő típusú elemeket.
• Ha hosszabb ideig nem használja az elemeket, vegye ki az elemházból.
• Ne használjon egyidejűleg régi és új elemeket.
• Az elemeket mindig helyes polaritással (+ és -) helyezze be.
• A használt elemeket mindig a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően selejtezze ki.
• Kikapcsolhatja a tartozékok szétszerelésére vonatkozó emlékeztetőt az EZVIZ alkalmazásban.

Kevert jelszó
Az okos zár jelszókeverés funkcióval rendelkezik. A kevert jelszó növeli a biztonságot, mert megakadályozza, 
hogy a jelszót valaki kikémlelje.
Amikor a jelszót beírja, a helyes számsor előtt és után tetszőleges, véletlenszerű számokat írhat be. Maximális 
hossz: 20 számjegy (véletlenszerű számok + helyes számok). 
Például: Ha a helyes jelszó az 123456, beírhatja az xxx123456xxx számsort, majd ha megnyomja a „Megerősítés 
gomb” gombot, az ajtó kinyílik. 
Riasztások

A riasztást az EZVIZ alkalmazásban törölheti.

1. Szabotázsriasztás
Ha a zárat erőszakkal szerelik le, az egy perces hangos riasztást ad.

2. Rendszer zárolva riasztás
Ha 5 percen belül 5 alkalommal helytelen jelszót vagy kártyát használ, a rendszer 3 percig lezáródik. 
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HU3. Alacsony feszültség miatti riasztás
Ha az elemek feszültsége 18% alá esik, hangjelzés figyelmezteti az elemek cseréjére.

Karbantartás
1� Napi karbantartás
• A károsodások és a fényezés sérülésének elkerülése érdekében ne engedje, hogy a zár maró hatású 

anyagokkal érintkezzen.
• Ha az elemek feszültsége alacsony, azonnal cserélje ki őket, hogy a zár megfelelően működjön. Az elemek 

cseréjekor ügyeljen a helyes polaritásra.
• Ha a zár nem elég rugalmas, vagy nem tartható a megfelelő helyzetben, ellenőriztesse szakemberrel.
• A zár forgó részét olajozza meg, hogy az simán forogjon, és élettartama hosszabb legyen.
• Javasoljuk, hogy félévente vagy évente ellenőrizze a zárat, és ellenőrizze, hogy a csavarok nem lazultak-e 

meg.

2� GYIK

Probléma Ok Megoldás

Az ajtó nem nyitható 
jelszóval vagy kártyával.

Zártelepítési probléma. Ellenőriztesse a zárat egy szakemberrel.
A tartozék túl nagy távolságra 
van a zártól. Kérjük, vigye közelebb a tartozékot a zárhoz.

Lemerültek az elemek. Cseréljen elemeket a zárban vagy a tartozékban.
Lejárt a kártya vagy a jelszó 
érvényességi ideje. Használjon más nyitási módszert

A billentyűzet nem reagál.

Az elemek lemerültek, vagy 
nem megfelelően vannak 
behelyezve.

Nyissa ki a zárat mechanikus kulccsal vagy az 
alkalmazásból, majd ellenőrizze az elemeket.

A billentyűzet megsérült. Miután kinyitotta az ajtót a mechanikus kulccsal, 
ellenőriztesse a szárat szakemberrel.

A készülékre vonatkozó további információkat a www.ezviz.com/eu weboldalon talál.
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