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Instrukcija
• EZVIZ cipartastatūras (turpmāk tekstā izmantots apzīmējums "cipartastatūra") uzstādīšana ietekmē tās 

normālu darbību un kalpošanas laiku. Ieteicams uzstādīšanu uzticēt speciālistiem. 
• Cipartastatūra ir uzstādīta jūsu ārdurvju ārpusē, pielīmējot to pie durvju rāmja vai pieskrūvējot to mājas 

priekšpusē. 
• Cipartastatūrai ir jāatrodas viedās slēdzenes Bluetooth darbības diapazonā (turpmāk tekstā izmantots 

apzīmējums “slēdzene”).
• Ja jūsu mājai tiek veikti remonta darbi, cipartastatūru ieteicams noņemt un uzstādīt to atpakaļ pēc remonta 

darbu pabeigšanas, lai izvairītos no cipartastatūras bojājumiem un kalpošanas laika samazināšanās.
• Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt cipartastatūras bojājumus.
• Kad pēc ilgākas lietošanas bateriju spriegums ir zems, par to brīdina zema sprieguma trauksme. Laikus 

nomainiet baterijas un pievērsiet uzmanību pozitīvajiem un negatīvajiem poliem.
• Slēdzenē var izvietot līdz 50 parolēm un 50 kartēm (paroļu cipartastatūra neatbalsta kartes).

Iepakojuma saraksts
Šī rokasgrāmata attiecas uz karšu un paroļu cipartastatūru un uz paroļu cipartastatūru. Faktiskais izskats ir 
atkarīgs no konkrētā izstrādājuma.

     vai    
Cipartastatūra ×1

Montāžas plāksne ×2 CPU karte ×2
(tikai kartes un paroles cipartastatūrai)

AA izmēra baterija ×2

Skrūvju komplekts ×1 Abpusējā līmlente ×1 Urbšanas šablons ×1

Īsā lietošanas pamācība ×1 Uzstādīšanas pamācība ×1 Normatīvā informācija ×1
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Pārskats
Šī rokasgrāmata attiecas uz karšu un paroļu cipartastatūru un uz paroļu cipartastatūru. Faktiskais izskats ir 
atkarīgs no konkrētā izstrādājuma.

Kartes un paroles cipartastatūra

Taustiņš

Kartes pavilkšanas 
zona/durvju zvana 
poga

LED indikatora 
gredzens

Apstiprinājuma 
taustiņš

Paroles cipartastatūra

Taustiņš

Durvju zvana poga

LED indikatora 
gredzens

Apstiprinājuma 
taustiņš
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Bateriju 
nodalījums
(zem pārsega)

Pretziņkārīgo 
taustiņš

Nosaukums Apraksts
Apstiprinājuma 
taustiņš

• Nospiediet un 3 s turiet apstiprinājuma taustiņu, līdz LED indikatora gredzens mirgo zilā krāsā; šajā laikā 
cipartastatūra ir gatava slēdzenes piesaistīšanai.

• Izņemiet baterijas, nospiediet un turiet apstiprinājuma taustiņu un ievietojiet baterijas atpakaļ. Nospiediet 
un turiet nospiestu apstiprinājuma taustiņu 5 sekundes, līdz LED indikatora gredzens mirgo sarkanā 
krāsā – visiem parametriem tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

LED indikatora 
gredzens 

Mirgo sarkanā krāsā: apstiprināšana neizdevās, piesaistīšana neizdevās vai inicializēšana.
Mirgo baltā krāsā: kad nospiežat cipartastatūras taustiņu (izņemot durvju zvana pogu).
Mirgo zilā krāsā: slēdzenes piesaistīšana.
Nepārtraukti spīd zils: piesaistīšana veiksmīga.
Mirgo četrās krāsās: kad nospiežat durvju zvana pogu vai kad apstiprināšana ir veiksmīga.

Pretziņkārīgo 
taustiņš

Nespiediet pretziņkārīgo taustiņu ilgāk par 10 sekundēm, pretējā gadījumā cipartastatūra 1 minūti atskaņos 
trauksmes signālu, un pēc cipartastatūras piesaistīšanas slēdzenei trauksme būs jānoraida EZVIZ lietotnē.

EZVIZ lietotnes lejupielāde
1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google PlayTM.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

EZVIZ lietotne

Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā 
meklējiet „EZVIZ”.
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Cipartastatūras piesaistīšana viedajai atslēgai
• Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas 

saskarne.
• Slēdzenei var piesaistīt tikai vienu paroles cipartastatūru vai kartes un paroles cipartastatūru.
• Nespiediet pretziņkārīgo taustiņu ilgāk par 10 sekundēm, pretējā gadījumā cipartastatūra 1 minūti atskaņos 

trauksmes signālu, un pēc cipartastatūras piesaistīšanas slēdzenei trauksme būs jānoraida EZVIZ lietotnē.

Cipartastatūra ir jālieto kopā ar slēdzeni. Lūdzu, vispirms pievienojiet slēdzeni EZVIZ lietotnei (plašāku informāciju, 
lūdzu, skatiet slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā), un pēc tam piesaistiet cipartastatūru slēdzenei, izmantojot tālāk 
norādītās metodes.

1. Palaidiet savu EZVIZ lietotni Bluetooth diapazonā un pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar slēdzeni, 
izmantojot Bluetooth savienojumu.

2. Pieskarieties slēdzenei un izvēlieties Iestatīšana -> Piederumu pārvaldība -> Kartes un paroles cipartastatūra/
paroles cipartastatūra.

3. Nospiediet un 3 s turiet apstiprinājuma taustiņu, līdz LED indikatora gredzens mirgo zilā krāsā; cipartastatūra 
ir gatava slēdzenes piesaistīšanai.

Bind the Accessory

4. Pievienojiet cipartastatūru, izpildot lietotnē esošā vedņa norādes.
EZVIZ lietotne automātiski atvērs cipartastatūras lapu, kad piederums būs veiksmīgi piesaistīts.

• Ja piesaistīšana neizdevās, lūdzu, pārliecinieties, vai piederums atrodas tuvu slēdzenei.
• Ja piesaistīšana neizdevās, mēģiniet vēlreiz, sākot ar 1. soli.



5

Uzstādīšanas instrukcijas
Lūdzu, pieskarieties pie , lai skatītos uzstādīšanas video.

1. Izvēlieties cipartastatūrai piemērotu atrašanās vietu.
Pārbaudiet signāla stiprumu un pārliecinieties, vai sakari starp cipartastatūru un slēdzeni ir netraucēti.

• Cipartastatūra jānovieto vietā, kur nav magnētiskā lauka.
• Ieteicamais uzstādīšanas augstums: 1,2 m (4 pēdas) virs zemes.
• Pirms cipartastatūras pielīmēšanas notīriet putekļus, netīrumus vai taukus no durvju virsmas. Nelīmējiet 

cipartastatūru uz balsinātām sienām.

2. Jūs varat izvēlēties abpusējo līmlenti vai skrūvju komplektu, lai uzstādītu montāžas plāksni atbilstoši savām 
vēlmēm.

Abpusējā līmlente Skrūvju komplekts

3. Izvēlieties montāžas plāksni atbilstoši savām vēlmēm (slīpa montāžas plāksne nodrošina slīpu leņķi). Uzstādot 
plāksni, pārliecinieties, ka atzīme "UP" uz plāksnes ir vērsta uz augšu.

Cipartastatūra ar 
taisnu montāžas 
plāksni

Durvis

Taisna montāžas plāksne

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B
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Cipartastatūra ar slīpu 
montāžas plāksni

Durvis

Slīpa montāžas plāksne

4. Piestipriniet izvēlēto montāžas plāksni izvēlētajā vietā ar abpusējo līmlenti vai skrūvju komplektu (PA3.5×25).

Ja izvēlējāties abpusējo līmlenti

Ar taisnu montāžas plāksni

Ar slīpu montāžas plāksni
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Ja izvēlējāties skrūvju komplektu
Vispirms pielīmējiet urbšanas šablonu uz tīras un līdzenas virsmas un pārliecinieties, vai atzīme "UP" uz šablona 
ir vērsta uz augšu.

Ar taisnu montāžas plāksni

Ar slīpu montāžas plāksni

5. Ar lielu spēku uzspiediet cipartastatūru uz montāžas plāksnes (piemērā ir parādīta taisnā montāžas plāksne).
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Karšu un paroļu pārvaldība
• Parasti cipartastatūra atrodas miega režīmā. Pamodiniet to, nospiežot jebkuru taustiņu; pirms tam tā ir 

jāiestata EZVIZ lietotnē.
• Šajā nodaļā kā piemērs ir izmantota kartes un paroles cipartastatūra. Paroles cipartastatūra neatbalsta 

kartes.

1� Kartes/paroles pievienošana

Kartes pievienošana
1. Palaidiet savu EZVIZ lietotni Bluetooth diapazonā un pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar slēdzeni, 

izmantojot Bluetooth savienojumu.
2. Pieskarieties slēdzenei un izvēlieties opciju Karšu un paroļu pārvaldība.
3. Pieskarieties kartes tagam un izvēlieties opciju Kartes pievienošana.
4. Ievadiet savas kartes nosaukumu un iestatiet derīguma termiņu, un noklikšķiniet uz Nākamais solis.
5. Nospiediet cipartastatūrā jebkuru taustiņu un, kad indikatora gredzens mirgo zilā krāsā, noklikšķiniet uz 

Nākamais solis.
6. 30 s laikā novietojiet karti tuvu cipartastatūras kartes pavilkšanas zonai. Indikatora gaisma, kas nepārtraukti 

deg zilā krāsā, norāda, ka karte ir veiksmīgi ievadīta, un tagad ar šo karti varat atvērt durvis.

Sava privātuma aizsardzībai vienmēr nēsājiet kartes līdzi.

Paroles pievienošana
1. Palaidiet savu EZVIZ lietotni Bluetooth diapazonā un pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar slēdzeni, 

izmantojot Bluetooth savienojumu.
2. Pieskarieties slēdzenei un izvēlieties opciju Karšu un paroļu pārvaldība.
3. Pieskarieties paroles tagam un izvēlieties opciju Paroles pievienošana.
4. Ievadiet savas kartes nosaukumu un iestatiet derīguma termiņu, un noklikšķiniet uz Nākamais solis.

2� Kartes/paroles dzēšana

Kartes dzēšana
1. Palaidiet savu EZVIZ lietotni Bluetooth diapazonā un pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar slēdzeni, 

izmantojot Bluetooth savienojumu.
2. Pieskarieties slēdzenei un izvēlieties opciju Karšu un paroļu pārvaldība.
3. Pieskarieties kartes tagam un izvēlieties karti, kuru vēlaties dzēst.
4. Pieskarieties pie Dzēst un Jā; šī karte tiks dzēsta.

Paroles dzēšana
1. Palaidiet savu EZVIZ lietotni Bluetooth diapazonā un pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar slēdzeni, 

izmantojot Bluetooth savienojumu.
2. Pieskarieties slēdzenei un izvēlieties opciju Karšu un paroļu pārvaldība.
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3. Pieskarieties paroles tagam un izvēlieties paroli, kuru vēlaties dzēst.
4. Pieskarieties pie Dzēst un Jā; šī parole tiks dzēsta.

Cipartastatūras lietošana
• Cipartastatūra darbojas miega režīmā. Pamodiniet to, nospiežot jebkuru taustiņu; pirms tam tā ir jāiestata 

EZVIZ lietotnē.
• Šajā nodaļā kā piemērs ir izmantota kartes un paroles cipartastatūra. Paroles cipartastatūra neatbalsta 

kartes. 

1� Atslēgšana

Atslēgšana ar paroli Atslēgšana ar karti

Ja atslēgšana neizdevās, varat izmēģināt šādus pasākumus:
• Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu parole ir pareiza un vai tās derīguma termiņš nav beidzies.
• Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu karte ir pareiza un vai tās derīguma termiņš nav beidzies.
• Lūdzu, pārliecinieties, ka gan slēdzenei, gan cipartastatūrai ir pilna baterija. Pārbaudiet EZVIZ lietotnē 

bateriju statusu un nomainiet baterijas, ja tām ir zems spriegums.
• Lūdzu, pārliecinieties, ka cipartastatūra ir pareizi piesaistīta slēdzenei.

2� Darbība un pārvaldība

Bateriju uzstādīšana
Pirms bateriju nomaiņas varat noraidīt iejaukšanās trauksmi EZVIZ lietotnē.

Bateriju uzstādīšana: noņemiet cipartastatūru no montāžas plāksnes (ieteicams izmantot 2 mm diametra 
seškanšu atslēgu, kā parādīts tālāk):

 



10

• Lai novērstu sprādziena riska, uzstādiet pareizās baterijas.
• Ja baterijas ilgu laiku netiek lietotas, izņemiet tās no bateriju nodalījuma.
• Nelietojiet vienlaikus jaunas un vecas baterijas.
• Neievietojiet baterijas ar nepareizu kontaktu (+) un (-) novietojumu.
• Atbrīvojieties no izlietotām baterijām atbilstoši vietējiem vides aizsardzības likumiem.
• Iejaukšanās trauksmi varat noraidīt EZVIZ lietotnē.

Paroles kodēšana
Viedajai atslēgai ir paroles kodēšanas funkcija. Paroles kodēšana palielina drošību un ļauj izvairīties no paroles 
noskatīšanās.
Ievadot paroli, jūs varat ievadīt vairākus nejaušus ciparus, starp kuriem atrodas pareizā parole. Maks. garums: 
20 cipari (paroles kodēšana + pareizā parole). 
Piemēram: pareizā parole ir 123456, jūs varat ievadīt xxx123456xxx un pēc tam nospiest apstiprinājuma taustiņu, 
un durvis atslēgsies. 

Trauksmes

Jūs varat noraidīt trauksmi EZVIZ lietotnē.

1. Iejaukšanās trauksme
Ja slēdzene tiek izjaukta ar spēku, tā raisīs trauksmi, kas ilgs aptuveni vienu minūti.

2. Sistēmas bloķēšanas trauksme
Ja 5 minūšu laikā 5 reizes tiks veikta apstiprināšana ar nepareizu paroli, sistēma tiks bloķēta uz 3 minūtēm. 

3. Zema sprieguma trauksme
Ja bateriju spriegums būs zemāks par 18%, balss uzvedne atgādinās, ka jānomaina baterijas.

Apkope
1� Ikdienas apkope
• Neļaujiet slēdzenei saskarties ar kodīgiem materiāliem, lai izvairītos no cipartastatūras bojājumiem un nebojātu 

tās spīdumu.
• Lai nodrošinātu normālu cipartastatūras lietošanu, nekavējoties nomainiet baterijas, kad bateriju spriegums ir 

zems. Nomainot baterijas, pievērsiet uzmanību bateriju pozitīvā un negatīvā pola novietojumam.
• Lūdziet profesionāļiem pārbaudīt cipartastatūru, ja tā nav elastīga vai to nevar noturēt pareizā pozīcijā.
• Slēdzenes rotējošajā daļā jābūt smērvielai, lai slēdzene grieztos vienmērīgi un lai pagarinātu tās kalpošanas 

laiku.
• Ieteicams pārbaudīt cipartastatūru vienu reizi sešos mēnešos vai vienu reizi gadā.
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2� BUJ

Problēma Cēlonis Risinājums

Durvis nevar veiksmīgi 
atvērt, izmantojot paroles 
vai kartes apstiprinājumu.

Slēdzenes uzstādīšanas 
problēma. Lūdziet speciālistiem pārbaudīt slēdzeni.

Attālums starp slēdzeni un 
piederumu ir pārāk liels.

Lūdzu, pārliecinieties, vai piederums atrodas tuvu 
slēdzenei.

Baterijas uzlādes līmenis ir 
zems. Nomainiet slēdzenes vai piederuma baterijas.

Parolei vai kartei ir beidzies 
derīguma termiņš. Izmantojiet citu atvēršanas metodi.

Cipartastatūra nereaģē.

Baterijas ir izlādējušās vai ir 
nepareizi ievietotas.

Atslēdziet slēdzeni, izmantojot lietotni vai 
mehānisko atslēgu un pārbaudiet baterijas.

Cipartastatūra ir bojāta. Atveriet durvis ar mehānisko atslēgu un pēc tam 
lūdziet speciālistiem pārbaudīt slēdzeni.

Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.
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