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ROInstrucţiuni
• Modul de instalare a tastaturii EZVIZ (denumită în continuare „tastatură”) are impact asupra modului obişnuit 

de funcţionare şi asupra duratei de viaţă. Se recomandă ca instalarea să fie efectuată numai de profesionişti.
• Tastatura se montează pe partea exterioară a uşii dvs. frontale prin lipirea de toc sau fixarea cu şuruburi de 

partea frontală a casei.
• Tastatura trebuie să se afle în raza de acţiune bluetooth a broaştei inteligente (denumită în continuare „broască”).
• Se recomandă să îndepărtaţi tastatura atunci când casa este în proces de decorare şi să o reinstalaţi după 

decorare pentru a elimina posibilitatea deteriorării tastaturii şi diminuării duratei de viaţă.
• Vă rugăm să reţineţi că dezinfectanţii pot cauza avarierea tastaturii.
• Când tensiunea bateriei este scăzută după o perioadă de timp de utilizare, veţi fi alertat de alarma privind 

tensiunea scăzută. Înlocuiţi bateriile la timp şi acordaţi atenţie polilor pozitivi şi negativi.
• Broasca stochează până la 50 de parole şi 50 de carduri (Tastatura pentru parole nu acceptă carduri).

Lista de ambalare
Acest manual se aplică pentru tastatura pentru carduri şi parole şi pentru tastatura pentru parole. Aspectul 
specific poate să difere de cel al produsului real.

 sau 

Tastatură 1 buc.

Plăci de montaj 2 buc. Carduri CPU 2 buc.
(Numai pentru tastatură pentru carduri şi parole)

Baterii AA 2 buc.

Kit de şuruburi 1 buc. Bandă dublu-adezivă 1 buc. Şablon de găurire 1 buc.

Ghid de instalare 1 buc. Informaţii de reglementare 1 buc. Ghid de iniţiere rapidă 1 buc.
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RORO Prezentare generală
Acest manual se aplică pentru tastatura pentru carduri şi parole şi pentru tastatura pentru parole. Aspectul 
specific poate să difere de cel al produsului real.

Tastatură pentru carduri şi parole

Tastatură

Zonă de validare a cardului/
buton sonerie

Inel indicator cu LED

Tastă de confirmare

Tastatură pentru parole

Tastatură

Buton sonerie

Inel indicator cu LED

Tastă de confirmare
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Locaş baterii (sub capac)

Tastă de discreţie

Nume Descriere
Tastă de 
confirmare

• Apăsaţi şi ţineţi apăsată Tasta de confirmare timp de 3 s până când inelul indicator cu LED clipeşte în 
albastru. Tastatura este gata pentru legarea broaştei.

• Scoateţi bateriile, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de confirmare şi instalaţi bateriile înapoi. Ţineţi 
apăsată tasta de confirmare timp de 5s până când inelul indicator LED clipeşte în roşu, toţi parametrii vor 
fi readuşi la setările din fabrică.

Inel indicator LED Roşu intermitent: Verificare nereuşită, legare nereuşită sau iniţializare în curs.
Clipire în alb: atunci când apăsaţi tastatura (cu excepţia butonului de sonerie).
Intermitent albastru: legarea broaştei sau adăugarea unui card sau a unei parole.
Albastru continuu: Legare reuşită sau card sau parolă adăugată cu succes.
Clipire în patru culori: dacă apăsaţi pe butonul soneriei uşii sau verificarea s-a efectuat cu succes.

Tastă de discreţie Nu apăsaţi tasta antiefracţie mai mult de 10s, altfel tastatura va suna alarma timp de 1 minut şi va trebui să 
dezactivaţi alarma în aplicaţia EZVIZ după ce aţi legat tastatura la lacăt.

Obţineţi aplicaţia EZVIZ
1. Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google PlayTM.
3. Lansaţi aplicaţia şi înregistraţi un cont de utilizator EZVIZ.

Aplicaţia EZVIZ

Dacă aţi folosit deja aplicaţia, asiguraţi-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este 
disponibilă o actualizare, accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi "EZVIZ".

Legarea tastaturii la broasca inteligentă
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RORO • Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe care aţi instalat-o 
pe telefon va prevala.

• Broasca poate lega o singură tastatură pentru parole sau tastatură pentru carduri şi parole.
• Nu apăsaţi tasta antiefracţie mai mult de 10s, altfel tastatura va suna alarma timp de 1 minut şi va trebui să 

dezactivaţi alarma în aplicaţia EZVIZ după ce aţi legat tastatura la lacăt.

Tastatura trebuie utilizată împreună cu broasca. Mai întâi adăugaţi broasca la aplicaţia EZVIZ (pentru informaţii 
suplimentare, consultaţi manualul de utilizare al broaştei), apoi legaţi tastatura la broască prin următoarele metode.

1. Lansaţi aplicaţia EZVIZ în raza de acţiune a bluetooth şi asiguraţi-vă că telefonul este conectat prin bluetooth la 
broască.

2. Atingeţi broasca şi selectaţi Setări -> Gestionare accesorii şi alegeţi tipul de accesoriu. Luăm ca exemplu în acest 
caz tastatura de parole.

3. Apăsaţi şi ţineţi apăsată Tasta de confirmare timp de 3 s până când inelul indicator cu LED clipeşte în albastru. 
Tastatura este gata pentru legarea la broască.

Bind the Accessory

4. Adăugaţi tastatura urmând instrucţiunile din aplicaţie.
Aplicaţia EZVIZ va deschide automat pagina de tastatură dacă legarea accesoriului este efectuată cu succes.

• Asiguraţi-vă că accesoriul este aproape de broască dacă legarea nu a reuşit.
• Încercaţi din nou de la pasul 1 dacă legarea nu a reuşit.

Instrucţiuni de instalare
Vă rugăm să atingeţi  pentru a viziona videoclipul de instalare.
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1. Selectaţi locaţia adecvată pentru tastatură.
Verificaţi puterea semnalului şi asiguraţi-vă că comunicarea între tastatură şi broască nu suferă întreruperi.

• Tastatura trebuie plastă departe de câmpuri magnetice.
• Înălţimea de instalare recomandată: 1,2 m (4 ft) deasupra solului.
• Înainte de a lipi tastatura, curăţaţi mai întâi praful, murdăria sau grăsimea de pe suprafaţa uşii. Nu lipiţi 

tastatura pe pereţi văruiţi.

2. Puteţi alege bandă dublu-adezivă sau un kit de şuruburi pentru instalarea plăcii de montaj, în funcţie de 
preferinţele dvs.

Bandă cu două părţi Set de şuruburi

3. Alegerea plăcii de montaj pe baza preferinţelor dvs (placa de montaj înclinată asigură un unghi înclinat). Dacă 
instalaţi placa, asiguraţi-vă că marcajul When installing the plate, make sure the mark of „UP” de pe placă este 
orientat către sus.

Placă de montaj dreaptă

Tastatură cu placă de 
montaj dreaptă

Uşă

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

Tastatură cu placă de 
montaj înclinată

Uşă

Placă de montaj înclinată

4. Lipiţi placa de montaj alească pe locul ales cu banda dublu-adezivă sau kit-ul de şuruburi (PA3.5×25).

Dacă alegeţi bandă dublu-adezivă

Cu placă de montaj dreaptă

Cu suprafaţă înclinată de montare

Dacă alegeţi kit de şuruburi
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Cu placă de montaj dreaptă

Cu suprafaţă înclinată de montare

5. Împingeţi cu putere tastatura pe placa de montaj (luaţi ca exemplu placa de montare dreaptă).
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RORO Gestionarea cardurilor şi parolelor
• În general tastatura se află în modul de repaus. Activaţi-o apăsând orice tastă înainte de a o seta în aplicaţia 

EZVIZ.
• Acest capitol foloseşte ca exemplu tastatura pentru carduri şi parole. Tastatura pentru parole nu acceptă 

carduri.
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RO1� Adăugare card/parolă
Adăugare card
1. Lansaţi aplicaţia EZVIZ în raza de acţiune a bluetooth şi asiguraţi-vă că telefonul este conectat prin bluetooth la 

broască.
2. Atingeţi broasca şi selectaţi Gestionare carduri şi parole.
3. Atingeţi fila Card şi selectaţi Adăugare card.
4. Introduceţi numele cardului şi setaţi termenul de valabilitate şi apăsaţi pe Pasul următor.
5. Apăsaţi orice tastă a tastaturii şi apoi pe Pasul următor atunci când inelul indicator clipeşte în albastru.
6. Plasaţi cardul aproape de zona de validare a cardului a tastaturii în termen de 30 s. Lampa indicatoare care devine 

albastru aprins indică introducerea cu succes a cardului şi faptul că puteţi deschide acum uşa cu acest card.

Pentru securitatea confidenţialităţii dvs., vă rugăm să ţineţi cardurile întotdeauna la dvs.

Adăugarea parolei
1. Lansaţi aplicaţia EZVIZ în raza de acţiune a bluetooth şi asiguraţi-vă că telefonul este conectat prin bluetooth la 

broască.
2. Atingeţi broasca şi selectaţi Gestionare carduri şi parole.
3. Atingeţi fila Parolă şi selectaţi Adăugare parolă.
4. Introduceţi numele cardului şi setaţi termenul de valabilitate şi apăsaţi pe Pasul următor.

2� Ştergere card/parolă
Ştergere card
1. Lansaţi aplicaţia EZVIZ în raza de acţiune a bluetooth şi asiguraţi-vă că telefonul este conectat prin bluetooth la 

broască.
2. Atingeţi broasca şi selectaţi Gestionare carduri şi parole.
3. Atingeţi fila Card şi selectaţi cardul pe care doriţi să-l ştergeţi.
4. Atingeţi Ştergere şi Da, iar acest card va fi şters.

Ştergere parolă
1. Lansaţi aplicaţia EZVIZ în raza de acţiune a bluetooth şi asiguraţi-vă că telefonul este conectat prin bluetooth la 

broască.
2. Atingeţi broasca şi selectaţi Gestionare carduri şi parole.
3. Atingeţi fila Parolă şi selectaţi parola pe care doriţi să o ştergeţi.
4. Atingeţi Ştergere şi Da, iar această parolă va fi ştearsă.

Utilizarea tastaturii
• Tastatura se află în mod de repaus în timpul lucrului. Activaţi-o apăsând orice tastă înainte de a o seta în 

aplicaţia EZVIZ.
• Acest capitol foloseşte ca exemplu tastatura pentru carduri şi parole. Tastatura pentru parole nu acceptă 

carduri. 

1� Deblocare
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Deblocare parolă Deblocare card

Dacă deblocarea nu a reuşit, puteţi încerca următoarele măsuri:
• Asiguraţi-vă că parola este corectă şi nu este expirată.
• Asiguraţi-vă că cardul este corect şi nu este expirat.
• Asiguraţi-vă că atât bateriile broaştei, cât şi cele ale tastaturii au nivelul maxim. Verificaţi starea acestora 

în aplicaţia EZVIZ şi înlocuiţi bateriile dacă sunt aproape descărcate.
• Asiguraţi-vă că tastatura este bine legată la broască.

2� Funcţionare şi gestionare
Instalarea bateriilor

Înainte de a înlocui bateriile, puteţi dezactiva funcţia Memento împotriva demontării accesoriului din aplicaţia 
EZVIZ.

Instalarea bateriilor: desprindeţi tastatura de placa de montaj (se recomandă o cheie inbus cu diametrul de 2 
mm precum în figura de mai jos):
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RO• Instalarea corectă a bateriilor în cazul exploziei.
• Dacă nu utilizaţi bateriile o perioadă îndelungată de timp, îndepărtaţi-le din locaşul corespunzător.
• Nu folosiţi baterii noi şi baterii vechi în acelaşi timp.
• Nu aşezaţi bateriile cu (+) şi (-) în mod greşit.
• Aruncaţi bateriile uzate conform legii locale privind protecţia mediului.
• Puteţi dezactiva funcţia de Memento împotriva demontării accesoriului din aplicaţia EZVIZ.

Amestecarea parolei
Lacătul inteligent aplică funcţia de amestecare a parolei. Amestecarea parolei sporeşte siguranţa şi evită 
spionarea parolei.
Atunci când introduceţi parola, puteţi introduce orice număr aleatoriu, în cazul în care există parola potrivită. 
Lungime maximă: 20 de cifre (parola de codare + parola corectă). 
De exemplu: parola corectă este 123456, puteţi introduce xxx123456xxx şi termina cu „Tastă de confirmare” 
pentru a confirma, iar uşa se va debloca. 
Alarme

Puteţi respinge alarma în aplicaţia EZVIZ.

1. Alarmă de manipulare
Odată demontat cu forţa, lacătul va trimite alarma cu o durată de aproximativ un minut.

2. Alarmă blocată de sistem
Verificaţi cu parolă incorectă sau card incorect de 5 ori în 5 minute. Sistemul se va bloca timp de 3 minute. 

3. Alarmă de joasă tensiune

Odată ce tensiunea bateriei este mai mică de 18%, mesajul vocal vă va reaminti să înlocuiţi bateriile.

Întreţinere
1� Întreţinere zilnică
• Nu atingeţi lacătul cu materiale corozive, pentru a evita deteriorarea lacătului şi impactul asupra luciului.
• Înlocuiţi bateriile imediat după ce tensiunea bateriei este scăzută, pentru a asigura utilizarea normală a 

lacătului. Atunci când înlocuiţi bateriile, acordaţi atenţie polilor pozitivi şi negativi ale acestora.
• Cereţi profesioniştilor să verifice lacătul, dacă nu este flexibilă sau nu poate fi ţinută în poziţie corectă.
• Păstraţi partea rotativă a încuietorii lubrificată, pentru a menţine rotirea fără probleme şi pentru a prelungi 

durata de viaţă a acestuia.
• Se recomandă verificarea lacătului o dată la şase luni sau un an. Verificaţi dacă şuruburile fixe sunt slăbite.

2� ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Problemă Cauză Soluţie

Uşa nu poate fi deschisă 
cu succes prin verificări 
cu ajutorul cheii al parolei 
sau al cardului.

Problemă de instalare a 
lacătului. Cereţi profesioniştilor să verifice lacătul.

Distanţa dintre broască şi 
accesoriu este prea mare.

Asiguraţi-vă că accesoriul este aproape de 
broască.

Bateriile sunt aproape 
descărcate. Înlocuiţi bateriile broaştei sau accesoriului.

Parola sau cardul a expirat. Utilizaţi o altă metodă de deschidere.

Niciun răspuns de la 
tastatură.

Bateriile sunt descărcate sau 
instalate necorespunzător.

Deblocaţi broasca cu ajutorul aplicaţiei sau al cheii 
mecanice şi verificaţi bateriile.

Tastatură deteriorată. Cereţi profesioniştilor să verifice lacătul după 
deschiderea uşii cu cheia mecanică.

Pentru informaţii suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultaţi www.ezviz.com/eu.
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