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NLInstructie
• De installatie van het EZVIZ-toetsenpaneel (hierna “toetsenpaneel” genoemd) beïnvloedt de normale werking en 

levensduur ervan. Het wordt aangeraden om het door professionele personen te laten installeren.
• Het toetsenpaneel wordt buiten uw voordeur gemonteerd door deze aan het deurkozijn te lijmen of aan de gevel 

van het huis vast te schroeven.
• Het toetsenpaneel moet zich binnen het Bluetooth-bereik van het Slimme Slot (hierna “slot” genoemd) te 

bevinden.
• Het wordt aanbevolen om het toetsenpaneel te verwijderen als uw huis wordt gerenoveerd, en deze na de renovatie 

weer te installeren om schade aan het toetsenpaneel en inkorting van de levensduur ervan te voorkomen.
• Houd er a.u.b. rekening mee dat desinfectiemiddelen het toetsenpaneel kunnen beschadigen.
• Wanneer de batterijspanning na een tijdje gebruik laag is, wordt een laagspanningsalarm gegeven. Vervang de 

batterijen tijdig en let hierbij op de positieve en negatieve polen.
• Het slot ondersteunt tot 50 wachtwoorden en 50 kaarten (het wachtwoordtoetsenpaneel ondersteunt geen kaarten).

Paklijst
Deze handleiding geldt voor kaart-wachtwoordtoetsenpanelen en wachtwoordtoetsenpanelen. Zie voor het 
specifieke uiterlijk het feitelijke product.

 of 

Toetsenpaneel 1×

Montageplaat 2× CPU-kaart 2×
(Alleen voor kaart-wachtwoordtoetsenpanelen)

Type AA batterij 2×

Set met schroeven 1× Dubbelzijdige tape 1× Boorsjabloon 1x

Installatiehandleiding 1× Wettelijke informatie 1× Snelstartgids 1×
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NLNL Overzicht
Deze handleiding geldt voor kaart-wachtwoordtoetsenpanelen en wachtwoordtoetsenpanelen. Zie voor het 
specifieke uiterlijk het feitelijke product.

Kaart-wachtwoordtoetsenpaneel

Toets

Kaartlezer/deurbelknop

Led-indicaorring

Bevestigingstoets

Wachtwoordtoetsenpaneel

Toets

Deurbelknop

Led-indicaorring

Bevestigingstoets
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Batterijvak (onder het deksel)

Anti-sabotageknop

Naam Omschrijving
Bevestigingstoets • Houd de Bevestigingstoets 3s ingedrukt totdat de led-indicatorring blauw knippert om aan te geven dat 

het toetsenpaneel gereed is voor de koppeling met het slot.
• Verwijder de batterijen, houd de bevestigingstoets ingedrukt en plaats de batterijen terug. Houd de 

bevestigingstoets 5 seconden ingedrukt tot de LED-indicatorring rood knippert. Alle parameters worden 
hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Ledring Knippert rood: Verificatie mislukt, koppelen mislukt of bezig met initialiseren.
Knippert wit: Wanneer u op het toetsenpaneel drukt (met uitzondering van de deurbelknop).
Knippert blauw: Het slot wordt gekoppeld of een kaart of wachtwoord wordt toegevoegd.
Constant blauw: De koppeling is geslaagd of een kaart of wachtwoord is succesvol toegevoegd.
Vier knipperende kleuren: Wanneer u op de deurbelknop drukt of na een geslaagde verificatie.

Anti-sabotageknop Houd de anti-knoeisleutel niet langer dan 10 seconden ingedrukt, anders zal het toetsenbord gedurende 1 
minuut een alarm weergeven en moet u het alarm annuleren op de EZVIZ-app nadat u het toetsenbord hebt 
verbonden met het slot.

Download de EZVIZ-app
1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar “EZVIZ” in de App Store of Google PlayTM.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

EZVIZ-app

Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en 
zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.
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NLNL Toetsenpaneel en Slim Slot koppelen
• De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft 

geïnstalleerd, prevaleert.
• U kunt slechts één wachtwoordtoetsenpaneel of kaart-wachtwoordtoetsenpaneel koppelen met het slot.
• Houd de anti-knoeisleutel niet langer dan 10 seconden ingedrukt, anders zal het toetsenbord gedurende 1 

minuut een alarm weergeven en moet u het alarm annuleren op de EZVIZ-app nadat u het toetsenbord hebt 
verbonden met het slot.

Het toetsenpaneel dient samen met het slot te worden gebruikt. Voeg eerst het slot toe aan de EZVIZ-app 
(lees voor meer informatie de gebruikshandleiding van het slot) en koppel vervolgens het toetsenpaneel op een 
van de volgende manieren.

1. Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met 
het slot.

2. Druk op uw slot, kies Instellingen -> Accessoirebeheer en selecteer uw type accessoire. We nemen hier een 
wachtwoordtoetsenpaneel als voorbeeld.

3. Houd de Bevestigingstoets 3s ingedrukt totdat de led-indicatorring blauw knippert om aan te geven dat het 
toetsenpaneel gereed is voor de koppeling met het slot.

Bind the Accessory

4. Voeg het toetsenpaneel toe door de wizard in de app te volgen.
De EZVIZ-app zal de toetsenpaneelpagina automatisch openen wanneer het accessoire succesvol is gekoppeld.

• Houd het accessoire dichter bij het slot als het koppelen mislukt.
• Probeer opnieuw vanaf stap 1 als het koppelen mislukt.

Installatie-instructies
Druk op  om de installatievideo te bekijken.
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1. Kies een geschikte plek voor het toetsenpaneel.
Test de signaalsterkte en controleer of het toetsenpaneel en het slot goed met elkaar kunnen communiceren.

• Het toetsenpaneel moet uit de buurt van magnetische velden worden geïnstalleerd.
• Aanbevolen installatiehoogte: 1,2m boven de grond.
• Verwijder eerst al het stof, vuil of vet van het deuroppervlak voordat u er het toetsenpaneel op plakt. Plak het 

toetsenpaneel niet op witgekalkte muren.

2. U kunt naar wens de dubbelzijdige tape of de set met schroeven gebruiken om de montageplaat te installeren.

Dubbelzijdige tape Schroevenset

3. Kies aan welke montageplaat u de voorkeur geeft (de schuine montageplaat zorgt voor een schuine hoek). 
Wanneer u de plaat installeert, moet de 'OMHOOG'-markering op de plaat omhoog gericht zijn.

Normale montageplaat

Toetsenpaneel met 
normale montageplaat

Deur

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

Deur

Schuine montageplaat

4. Plak de gekozen montageplaat op de geselecteerde plek met de dubbelzijdige tape of gebruik de set met 
schroeven (PA3.5×25).

Als u de dubbelzijdige tape gebruikt

Met normale montageplaat

Met schuine montageplaat

Als u voor de schroeven kiest
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Met normale montageplaat

Met schuine montageplaat

5. Druk het toetsenpaneel hard op de montageplaat (neem de normale montageplaat als voorbeeld).
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NLNL Kaart- en wachtwoordbeheer
• Het toetsenpaneel staat gewoonlijk ingesteld op de slaapmodus. Wek het door op een willekeurige toets te 

drukken voordat u het instelt in de EZVIZ-app.
• Dit hoofdstuk gebruikt het kaart-wachtwoordtoetsenpaneel als voorbeeld. Het wachtwoordtoetsenpaneel 

ondersteunt geen kaarten.

1� Een kaart/wachtwoord toevoegen
Kaart toevoegen
1. Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met 

het slot.
2. Druk op uw slot en kies Kaart- en wachtwoordbeheer.
3. Druk op het Kaartpictogram en kies Kaart toevoegen.
4. Voer de naam van uw kaart in, stel een geldigheidstermijn in en klik op Volgende stap.
5. Druk op een willekeurige toets van het toetsenpaneel en klik op Volgende stap wanneer de indicatorring blauw 

knippert.
6. Houd de kaart binnen 30s dicht bij de kaartlezer van het toetsenpaneel. Zodra het indicatielampje constant 

blauw begint te branden, is de kaart succesvol geregistreerd en kunt u de kaart nu gebruiken om de deur te 
openen.

Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen de kaart altijd bij u te houden.

Wachtwoord toevoegen
1. Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met 

het slot.
2. Druk op uw slot en kies Kaart- en wachtwoordbeheer.
3. Druk op het Wachtwoordpictogram en kies Wachtwoord toevoegen.
4. Voer de naam van uw kaart in, stel een geldigheidstermijn in en klik op Volgende stap.

2� Een kaart/wachtwoord verwijderen
Kaart verwijderen
1. Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met 

het slot.
2. Druk op uw slot en kies Kaart- en wachtwoordbeheer.
3. Druk op het Kaartpictogram en selecteer de kaart die u wilt verwijderen.
4. Druk op Verwijderen en Ja om de geselecteerde kaart te verwijderen.

Wachtwoord verwijderen
1. Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met 

het slot.
2. Druk op uw slot en kies Kaart- en wachtwoordbeheer.
3. Druk op het Wachtwoordpictogram en selecteer het wachtwoord dat u wilt verwijderen.
4. Druk op Verwijderen en Ja om het geselecteerde wachtwoord te verwijderen.
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NLHet toetsenpaneel gebruiken
• Het toetsenpaneel staat op de slaapmodus wanneer werkzaam. Wek het door op een willekeurige toets te 

drukken voordat u het instelt in de EZVIZ-app.
• Dit hoofdstuk gebruikt het kaart-wachtwoordtoetsenpaneel als voorbeeld. Het wachtwoordtoetsenpaneel 

ondersteunt geen kaarten. 

1� Ontgrendelen

Met een wachtwoord 
ontgrendelen

Met een kaart 
ontgrendelen

Als het ontgrendelen mislukt, kunt u het volgende proberen:
• Controleer of het wachtwoord correct is en de geldigheidstermijn niet is verlopen.
• Controleer of u de juiste kaart gebruikt en de geldigheidstermijn niet is verlopen.
• Controleer of de batterij van zowel uw slot als het toetsenpaneel vol is. Controleer hun status in de  

EZVIZ-app en vervang de batterijen als het batterijvermogen te laag is.
• Zorg ervoor dat het toetsenpaneel correct is gekoppeld met het slot.

2� Bediening en beheer
Batterijen installeren

Voordat u de batterijen vervangt, kunt u de anti-sabotageherinnering voor accessoires uitschakelen in de 
EZVIZ-app.

Batterijen installeren: haal het toetsenpaneel van de montageplaat af (een inbussleutel met een diameter van 
2 mm wordt aanbevolen, zoals hieronder afgebeeld):
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• Installeer correcte batterijen om het risico op ontploffing te vermijden.
• Verwijder de batterijen uit het batterijvak als u deze voor langere tijd niet gebruikt.
• Combineer geen nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd.
• Let bij het installeren van de batterijen op de positieve (+) en negatieve (-) polen.
• Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetgeving.
• U kunt de anti-sabotageherinnering voor accessoires uitschakelen in de EZVIZ-app.

Wachtwoord vervormen
Het slimme slot is uitgerust met de functie wachtwoord vervormen. Een vervormd wachtwoord verhoogt de 
veiligheid en voorkomt dat het wachtwoord wordt afgekeken.
Bij het invoeren van het wachtwoord kunt u een willekeurig nummerreeks invoeren wat het juiste wachtwoord 
bevat. Max. lengte: 20 cijfers (vervormd wachtwoord + juiste wachtwoord). 
Bijvoorbeeld: het juiste wachtwoord is 123456, u voert xxx123456xxx en eindigt met “Bevestigingstoets" om te 
bevestigen. De deur zal vervolgens ontgrendelen. 
Alarmen

U kunt het alarm op de EZVIZ-app annuleren.

1. Alarm inbraak
Als het slot met geweld wordt ontmanteld gaat alarm ongeveer een minuut af.

2. Alarm systeem vergrendeld
Het systeem wordt 3 minuten lang vergrendeld na 5 verificaties met een verkeerd wachtwoord of verkeerde 
kaart binnen 5 minuten. 
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NL3. Alarm lage spanning
Zodra de batterijspanning lager is dan 18%, herinnert een spraakbericht u eraan de batterijen te vervangen.

Onderhoud
1� Dagelijks onderhoud
• Vermijd dat het slot in contact komt met bijtende stoffen om schade aan het slot en aantasting van de glans 

te voorkomen.
• Vervang de batterijen onmiddellijk wanneer de batterijspanning laag is om het normale gebruik van 

het slot te garanderen. Let bij het vervangen van de batterijen op de positieve en negatieve polen.
• Laat het slot door een professional controleren als het niet flexibel is of niet in de juiste positie blijft zitten.
• Smeer het draaiende deel van het slot om het soepel te laten draaien en de levensduur te verlengen.
• Het is aanbevolen om het slot eens in de zes maanden of een jaar te controleren en of de 

bevestigingsschroeven los zitten.

2� Veelgestelde vragen

Probleem Oorzaak Oplossing

De deur kan niet 
succesvol worden 
geopend via verificaties 
met wachtwoord of 
kaart.

Probleem met de installatie van 
het slot. Laat het slot door een professional controleren.

De afstand tussen het slot en de 
accessoire is te groot.

Zorg ervoor het accessoire dicht bij het slot te 
houden.

De batterijen zijn vrijwel uitgeput. Vervang de batterijen van het slot of accessoire.
Wachtwoord of kaart is verlopen. Gebruik een andere openingsmethode.

Het toetsenbord reageert 
niet.

Batterijen zijn uitgeput of 
verkeerd geïnstalleerd.

Ontgrendel het slot via de app of mechanische 
sleutel en controleer de batterijen.

Toetsenbord beschadigd. Open de deur met een mechanische sleutel en 
laat het slot door een professional controleren.

Meer informatie over het apparaat vindt u op www.ezviz.com/eu.
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