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Instrukcija
• EZVIZ klaviatūros (toliau – klaviatūra) įrengimas turi įtakos jo normaliam veikimui ir tarnavimo laikui. 

Rekomenduojama leisti montuoti profesionalams. 
• Klaviatūra yra sumontuota lauko durų išorėje, priklijuojant ją prie durų rėmo arba prisukant prie namo priekio. 
• Klaviatūra turi būti išmaniojo užrakto (toliau – užraktas) „Bluetooth“ veikimo diapazone.
• Rekomenduojama nuimti klaviatūrą, jei jūsų namas yra dekoruojamas, ir iš naujo sumontuoti jį pabaigus 

dekoraciją, siekiant išvengti klaviatūros sugadinimo ir eksploatavimo trukmės sutrumpėjimo.
• Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti klaviatūrą.
• Kai baterijos įtampa yra žema po naudojimo kurį laiką, pateikiamas žemos įtampos įspėjimas. Laiku pakeiskite 

baterijas ir atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus polius.
• Užraktas talpina iki 50 slaptažodžių ir 50 kortelių (slaptažodžių klaviatūra nepalaiko kortelių).

Pakuotės turinys
Šis vadovas taikomas kortelės-slaptažodžio klaviatūrai ir slaptažodžio klaviatūrai. Konkreti išvaizda priklauso 
nuo faktinio produkto.

     arba    
Klaviatūra, 1 vnt.

Montavimo plokštelė, 2 vnt. CPU kortelė, 2 vnt.
(Tik kortelės-slaptažodžio klaviatūrai)

AA dydžio baterijos, 2 vnt.

Varžtų komplektas, 1 vnt. Dvipusė juosta, 1 vnt. Gręžimo šablonas, 1 vnt.

Greito parengimo vadovas, 1 vnt. Montavimo vadovas, 1 vnt. Teisinė informacija, 1 vnt.
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Apžvalga
Šis vadovas taikomas kortelės-slaptažodžio klaviatūrai ir slaptažodžio klaviatūrai. Konkreti išvaizda priklauso 
nuo faktinio produkto.

Kortelės-slaptažodžio klaviatūra

Raktas

Kortelės perbraukimo 
sritis / durų skambučio 
mygtukas

LED indikatoriaus 
žiedas

Patvirtinimo klavišas

Slaptažodžių klaviatūra

Raktas

Durų skambučio 
mygtukas

LED indikatoriaus 
žiedas

Patvirtinimo klavišas



3

Baterijų lizdas
(Po dangteliu)

Apsaugos nuo 
atidarymo 
klavišas

Pavadinimas Aprašas
Patvirtinimo 
klavišas

• Paspauskite ir palaikykite patvirtinimo klavišą 3 sekundes, kol LED indikatoriaus žiedas ims mirksėti 
mėlynai; šiuo metu klaviatūra paruošta susieti užraktą.

• Išimkite baterijas, paspauskite ir palaikykite patvirtinimo klavišą ir įdėkite baterijas atgal. Paspauskite 
ir palaikykite patvirtinimo klavišą 5 sekundes, kol LED indikatoriaus žiedas ims mirksėti raudonai; visi 
parametrai bus atkurti į gamyklinius nustatymus.

LED indikatoriaus 
žiedas 

Mirksi raudonai: Patvirtinti nepavyko; susiejimas nepavyko arba inicijuojama.
Mirksinti balta: Paspaudus klaviatūrą (išskyrus durų skambučio mygtuką).
Mirksi mėlynai: užrakto susiejimas.
Šviečianti mėlyna: Sėkmingai susieta.
Mirksėjimas keturiomis spalvomis: paspaudus durų skambučio mygtuką arba sėkmingai patvirtinus.

Apsaugos nuo 
atidarymo klavišas

Nespauskite apsaugos nuo atidarymo klavišo ilgiau nei 10 s, antraip klaviatūra skambės 1 minutę ir turėsite 
išjungti pavojaus signalą EZVIZ programėlėje, kai prijungsite klaviatūrą prie užrakto.

Gaukite EZVIZ programėlę
1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite programėlę EZVIZ, atlikdami atitinkamą paiešką (EZVIZ) „App Store“ arba „Google 

PlayTM“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

Programėlė „EZVIZ“

Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujinys, 
eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.
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Klaviatūros susiejimas su išmaniuoju užraktu
• Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės 

sąsaja.
• Užraktas gali susieti tik vieną slaptažodžio klaviatūrą arba kortelės-slaptažodžio klaviatūrą.
• Nespauskite apsaugos nuo atidarymo klavišo ilgiau nei 10 s, antraip klaviatūra skambės 1 minutę ir turėsite 

išjungti pavojaus signalą EZVIZ programėlėje, kai prijungsite klaviatūrą prie užrakto.

Klaviatūra turi būti naudojama kartu su užraktu. Pirmiausia įtraukite užraktą į EZVIZ programėlę (daugiau 
informacijos žr. užrakto naudotojo vadove), tada susiekite klaviatūrą su užraktu toliau nurodytais būdais.

1. Paleiskite EZVIZ programėlę „Bluetooth“ diapazone ir įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ prijungtas prie 
užrakto.

2. Bakstelėkite užraktą ir pasirinkite „Nustatymas“ > „Priedų valdymas“ > „Kortelių-slaptažodžių klaviatūra / 
slaptažodžių klaviatūra“.

3. Paspauskite ir palaikykite patvirtinimo klavišą 3 sekundes, kol LED indikatoriaus žiedas ims mirksėti mėlynai; 
klaviatūra paruošta susieti užraktą.

Bind the Accessory

4. Įtraukite klaviatūrą vadovaudamiesi programėlės vedliu.
EZVIZ programėlė automatiškai pereis į klaviatūros puslapį, kai priedas bus sėkmingai susietas.

• Jei susieti nepavyko, įsitikinkite, kad priedas yra arti užrakto.
• Bandykite dar kartą atlikdami 1 veiksmą, jei nepavyko susieti.



5

Įrengimo instrukcijos
Norėdami peržiūrėti diegimo vaizdo įrašą, bakstelėkite .

1. Pasirinkite tinkamą klaviatūros vietą.
Patikrinkite signalo stiprumą ir įsitikinkite, kad ryšys tarp klaviatūros ir užrakto yra geras.

• Klaviatūra turi būti padėta toliau nuo magnetinio lauko.
• Rekomenduojamas montavimo aukštis: 1,2 m (4 pėdos) virš žemės.
• Prieš klijuodami klaviatūrą, pirmiausia nuvalykite dulkes, purvą ar tepalą nuo durų paviršiaus. Neklijuokite 

klaviatūros ant kalkėmis nuteptų sienų.

2. Pagal poreikį galite pasirinkti dvipusę juostą arba varžtų rinkinį montavimo plokštelei montuoti.

Dvipusė juosta Varžtų komplektas

3. Pasirinkite montavimo plokštelę pagal poreikį (išlenkta montavimo plokštė sudaro nuožulnų kampą). 
Montuodami plokštę pasirūpinkite, kad žyma „aukštyn“ ant plokštelės būtų nukreipta į viršų.

Klaviatūra su lygia 
montavimo plokštele

Durys

Lygi montavimo plokštelė

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B
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Klaviatūra su išlenkta 
montavimo plokštele

Durys

Išlenkta montavimo plokštelė

4. Užklijuokite pasirinktą montavimo plokštę ant vietos, kurią pasirinkote, dvipuse juosta arba varžtų rinkiniu 
(PA3,5 ×25).

Jei pasirenkate dvipusę juostą

Su lygia montavimo plokštele

Su išlenkta montavimo plokštele
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Jei pasirenkate varžtų rinkinį
Pirmiausia priklijuokite gręžimo šabloną prie švaraus ir lygaus paviršiaus ir pasirūpinkite, kad žyma „aukštyn“ ant 
šablono būtų nukreipta į viršų

Su lygia montavimo plokštele

Su išlenkta montavimo plokštele

5. Labai stipriai pastumkite montavimo plokštelės klaviatūrą (pvz., lygią montavimo plokštelę).
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Kortelės ir slaptažodžio valdymas
• Paprastai klaviatūra veikia miego režimu. Pažadinkite ją paspausdami bet kurį klavišą prieš tai, kai norėsite 

ją nustatyti EZVIZ programėlėje.
• Šiame skyriuje kaip pavyzdys pateikiama kortelės-slaptažodžio klaviatūra. Slaptažodžio klaviatūra 

nepalaiko kortelių.

1� Kortelės / slaptažodžio įtraukimas

Įtraukti kortelę
1. Paleiskite EZVIZ programėlę „Bluetooth“ diapazone ir įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ prijungtas prie 

užrakto.
2. Bakstelėkite užraktą ir pasirinkite „Kortelių ir slaptažodžių valdymas“.
3. Bakstelėkite žymą „Kortelė“ ir pasirinkite „Įtraukti kortelę“.
4. Įveskite savo kortelės pavadinimą ir nustatykite galiojimo terminą ir spustelėkite „Paskesnis veiksmas“.
5. Paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą ir spustelėkite „Paskesnis veiksmas“, kai indikatoriaus žiedas mirksi 

mėlynai.
6. Pridėkite kortelę prie kortelės braukimo srities klaviatūroje per 30s. Mėlynai užsideganti indikatoriaus lemputė 

nurodo sėkmingą kortelės įvedimą ir su šia kortele dabar galite atidaryti duris.

Siekdami užtikrinti savo privatumą, turėkite korteles su savimi.

Slaptažodžio įtraukimas
1. Paleiskite EZVIZ programėlę „Bluetooth“ diapazone ir įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ prijungtas prie 

užrakto.
2. Bakstelėkite užraktą ir pasirinkite „Kortelių ir slaptažodžių valdymas“.
3. Bakstelėkite žymą „Slaptažodis“ ir pasirinkite „Įtraukti slaptažodį“.
4. Įveskite savo kortelės pavadinimą ir nustatykite galiojimo terminą ir spustelėkite „Paskesnis veiksmas“.

2� Kortelės / slaptažodžio panaikinimas

Kortelės panaikinimas
1. Paleiskite EZVIZ programėlę „Bluetooth“ diapazone ir įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ prijungtas prie 

užrakto.
2. Bakstelėkite užraktą ir pasirinkite „Kortelių ir slaptažodžių valdymas“.
3. Bakstelėkite žymą „Kortelė“ ir pasirinkite kortelę, kurią norite panaikinti.
4. Bakstelėkite „Naikinti“ ir „Taip“; ši kortelė bus panaikinta.

Slaptažodžio panaikinimas
1. Paleiskite EZVIZ programėlę „Bluetooth“ diapazone ir įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ prijungtas prie 

užrakto.
2. Bakstelėkite užraktą ir pasirinkite „Kortelių ir slaptažodžių valdymas“.
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3. Bakstelėkite žymą „Slaptažodis“ ir pasirinkite slaptažodį, kurį norite panaikinti.
4. Bakstelėkite „Naikinti“ ir „Taip“; šis slaptažodis bus panaikintas.

Klaviatūros naudojimas
• Dirbant klaviatūra veikia miego režimu. Pažadinkite ją paspausdami bet kurį klavišą prieš tai, kai norėsite 

ją nustatyti EZVIZ programėlėje.
• Šiame skyriuje kaip pavyzdys pateikiama kortelės-slaptažodžio klaviatūra. Slaptažodžio klaviatūra 

nepalaiko kortelių. 

1� Atrakinti

Atrakinti slaptažodžiu Atrakinti kortele

Jei atrakinti nepavyko, galite pabandyti atlikti šiuos veiksmus:
• Įsitikinkite, kad jūsų slaptažodis yra teisingas ir galioja.
• Įsitikinkite, kad jūsų kortelė yra teisinga ir galioja.
• Įsitikinkite, kad ir užrakto, ir klaviatūros baterijos įkrovos lygis pilnas. Patikrinkite jų būseną EZVIZ 

programėlėje ir pakeiskite baterijas, jei baterijos įtampa yra žema.
• Įsitikinkite, kad klaviatūra gerai sujungta su užraktu.

2� Naudojimas ir valdymas

Baterijų įdėjimas
Prieš keisdami baterijas, pirmiausia galite išjungti apsaugos nuo sugadinimo signalą EZVIZ programėlėje.

Įdėkite baterijas: atjunkite klaviatūrą nuo montavimo plokštelės (rekomenduojama naudoti 2 mm skersmens 
šešiakampį veržliaraktį, kaip parodyta toliau):
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• Įdėkite tinkamas baterijas, kad jos nesprogtų.
• Jei ilgą laiką nenaudojate baterijų, išimkite jas iš baterijų lizdo.
• Vienu metu nenaudokite naujų baterijų su senomis.
• Nestatykite baterijų su (+) ir (-) netinkamu būdu.
• Panaudotas baterijas išmeskite laikydamiesi vietos aplinkos apsaugos įstatymų.
• Apsaugos nuo sugadinimo signalą galite išjungti EZVIZ programėlėje.

Slaptažodžio šifravimas
Išmanusis užraktas pritaiko slaptažodžio šifravimo funkciją. Slaptažodžio šifravimas padidina saugumą ir padeda 
išvengti atvejų, kai slaptažodis pamatomas.
Įvesdami slaptažodį, galite įvesti bet kokį atsitiktinį skaičių, kuriame yra tinkamas slaptažodis. Maks. ilgis:  
20 skaitmenų (šifravimo slaptažodis + tinkamas slaptažodis). 
Pavyzdžiui: tinkamas slaptažodis yra 123456, taigi galite įvesti xxx123456xxx ir baigti paspausdami patvirtinimo 
klavišą, ir durys bus atrakintos. 

Pavojaus signalai

Pavojaus signalą galite išjungti EZVIZ programėlėje.

1. Apsaugos nuo sugadinimo pavojaus signalas
Išmontavus jėga, užraktas pasiųs maždaug vienos minutės trukmės pavojaus signalą.

2. Sistemos užrakinimo pavojaus signalas
Patikrinkite naudodami neteisingą slaptažodį arba kortelę 5 kartus per 5 min., sistema bus užrakinta 3 minutes. 

3. Žemos įtampos pavojaus signalas
Kai baterijos įtampa yra mažesnė nei 18 %, balso pranešimas primins, kad reikia pakeisti baterijas.

Techninė priežiūra
1� Kasdienė priežiūra
• Neleiskite, kad užraktas liestųsi su ėsdinančiomis medžiagomis, kad klaviatūra nebūtų pažeista ir būtų 

išlaikytas blizgesys.
• Baterijas pakeiskite iš karto, kai baterijos įtampa yra žema, siekiant užtikrinti normalų klaviatūros naudojimą. 

Keisdami baterijas atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus jų polius.
• Jei klaviatūra nėra lanksti arba negali būti išlaikoma tinkamoje padėtyje, paprašykite specialistų ją patikrinti.
• Laikykite tepalą besisukančioje užrakto dalyje, kad jis sklandžiai suktųsi ir prailgintų naudojimo laiką.
• Rekomenduojama patikrinti klaviatūrą kartą per šešis mėnesius arba vienerius metus.
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2� DUK

Problema Priežastis Sprendimas

Naudojant slaptažodį 
ar kortelę, negalima 
sėkmingai atidaryti durų.

Užrakto įrengimo problema. Paprašykite specialistų patikrinti užraktą.

Atstumas tarp užrakto ir 
priedo yra per didelis. Įsitikinkite, kad priedas yra arti užrakto.

Baterijos įkrovos lygis žemas. Pakeiskite užrakto arba priedo baterijas.

Slaptažodžio arba kortelės 
galiojimo laikas baigėsi. Naudokite kitą atidarymo būdą.

Nėra klaviatūros atsako.

Baterijų įkrovos neliko arba jos 
netinkamai įdėtos.

Atrakinkite užraktą programėle arba mechaniniu 
raktu ir patikrinkite baterijas.

Klaviatūra pažeista. Atidarę duris su mechaniniu raktu, paprašykite 
specialistų patikrinti užraktą.

Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.
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