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RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER 
ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA 
SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA 
TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH 
DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURSIDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I 
DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER 
I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN 
ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL. 
I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG 
LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.
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SEAnvisning
• Monteringen av EZVIZ knappsats (hädanefter kallad "knappsats") påverkar dess normala funktion och livslängd. 

Det är rekommenderat att låta yrkesmän utföra monteringen.
• Knappsatsen monteras på utsidan av entrédörren genom att limma fast den på dörrkarmen eller skruva fast den 

på husets fasad.
• Knappsatsen måste vara monterad inom Bluetooth-räckvidden för Smart Lock (hädanefter kallat "låset").
• Det är rekommenderat att ta bort knappsatsen om ditt hus renoveras, och sätta tillbaka det efter renoveringen så 

att inte knappsatsen skadas och dess livslängd förkortas.
• Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på knappsatsen.
• När batterispänningen efter en tids användning blir låg, varnar larmet för låg spänning. Byt batterier i lämplig tid 

och var uppmärksam på plus- och minuspolerna.
• Låset lagrar upp till 50 dörrkoder och 50 kort (knappsatsen för dörrkoder har inte stöd för kort).

Innehåll i förpackningen
Bruksanvisningen gäller för knappsats för kort/dörrkod och knappsats för dörrkod. Det faktiska utseendet 
beror på produkten.

 eller 

Knappsats 1 st.

Monteringsplatta 2 st. Processorkort 2 st.
(endast för knappsats för kort-/dörrkod)

AA-batterier 2 st.

Skruvsats 1 st. dubbelhäftande tape 1 st. Borrmall 1 st.

Installationsanvisning 1 st. Föreskrifter 1 st. Snabbstartsguide 1 st.
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SESE Översikt
Bruksanvisningen gäller för knappsats för kort/dörrkod och knappsats för dörrkod. Det faktiska utseendet 
beror på produkten.

Knappsats för kort/dörrkod

Knappsats

Avkänningsområde för kort/
knapp för dörrklocka

Lysdiodring för indikering

Bekräfta

Knappsats för dörrkod

Knappsats

Knapp för dörrklocka

Lysdiodring för indikering

Bekräfta
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Batterifack (under locket)

Knapp för sabotageskydd

Namn Beskrivning
Bekräfta • Tryck på och håll Bekräfta intryckt i tre sekunder tills indikeringsringen blinkar blått, nu är knappsatsen 

redo att sammankopplas med låset.
• Ta ur batterierna, tryck på och håll Bekräfta intryckt, sätt tillbaka batterierna. Tryck på och håll Bekräfta 

intryckt i fem sekunder, tills lysdiodsringen blinkar rött, alla parametrar kommer att återställas till 
fabriksinställningarna.

Lysdiodring för 
indikering 

Blinkar rött: Verifieringen misslyckades, sammankopplingen eller initialiseringen misslyckades.
Blinkar vitt: När du trycker på knappsatsen (förutom dörrklockan).
Blinkar blått: Låset sammankopplas eller så läggs ett kort eller en dörrkod till.
Lyser blått: Sammankopplingen slutfördes eller så har ett kort eller en dörrkod lagts till.
Blinkar med fyra färger: När du trycker på knappen för dörrklockan eller vid en korrekt verifiering.

Knapp för 
sabotageskydd

Tryck inte in knappen för sabotageskydd i mer än tio sekunder, annars kommer knappsatsen att larma i en 
minut och du måste bekräfta kvittera i EZVIZ-appen när du har länkat knappsatsen till låset.

Hämta appen EZVIZ
1. Anslut din mobiltelefon till WiFi-nätverket (rekommenderas).
2. Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter ”EZVIZ” på App Store eller Google PlayTM.
3. Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.

Appen EZVIZ

Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns 
en uppdatering genom att gå till app-butiken och söka efter EZVIZ.

Sammankoppla knappsatsen med det smarta låset
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SESE • Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har 
installerats på telefonen är den som gäller.

• Låset kan bara sammankopplas med en knappsats för kort-/dörrkod eller en knappsats för dörrkod.
• Tryck inte in knappen för sabotageskydd i mer än tio sekunder, annars kommer knappsatsen att larma i en 

minut och du måste bekräfta kvittera i EZVIZ-appen när du har länkat knappsatsen till låset.

Knappsatsen bör användas tillsammans med låset. Lägg till låset i EZVIZ-appen först (se användarhandboken för 
låset, för mer information), och bind sedan knappsatsen till låset genom följande metoder.

1. Starta din EZVIZ-app inom Bluetooth-räckvidd och se till att din telefon är ansluten via Bluetooth till låset.
2. Tryck på ditt lås och välj Inställningar -> Administration av tillbehör och välj typ av tillbehör. Här använder vi 

knappsatsen för dörrkod som exempel.
3. Tryck på och håll Bekräfta intryckt i tre sekunder tills indikeringsringen blinkar blått och knappsatsen är redo 

att kopplas till låset.

Bind the Accessory

4. Lägg till knappsatsen genom att följa guiden på appen.
EZVIZ-appen kommer automatiskt att öppna sidan för knappsatsen när tillbehöret är korrekt sammankopplat.

• Kontrollera att tillbehöret är i närheten av låset ifall sammankopplingen misslyckas.
• Försök igen från steg 1, om sammankopplingen misslyckas.

Installationsanvisningar
Tryck på  för att visa installationsvideon.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B
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SE1. Välj lämplig plats för knappsatsen.
Testa signalstyrkan och se till att kommunikationen mellan knappsatsen och låset fungerar bra.

• Knappsatsen måste monteras på avstånd från magnetfältet.
• Rekommenderad monteringshöjd: 1,2 m från marken.
• Rengör dörrens yta från damm, smuts och olja, innan du fäster knappsatsen. Fäst inte knappsatsen på 

kalkade/putsade väggar.

2. Du kan välja dubbelhäftande tejp eller skruvsatsen för att montera monteringsplattan, baserat på dina preferenser.

Dubbelhäftande tape Skruvsats

3. Välj monteringsplatta baserat på dina preferenser (den vinklade monteringsplattan ger en vinklad montering). 
Kontrollera att "UP" på plattan är riktat uppåt vid monteringe av plattan.

Rak monteringsplatta

Knappsats med rak 
monteringsplatta

Dörr

Knappsats 
med vinklad 
monteringsplatta

Dörr

Vinklad monteringsplatta

4. Fäst monteringsplattan på den plats du valt med den dubbelhäftande tapen eller skruvsatsen (PA3,5 x 25).

Om du väljer dubbelhäftande tape
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SESE

Med rak monteringsplatta

Med vinklad monteringsplatta

Om du väljer skruvsatsen

Med rak monteringsplatta
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Med vinklad monteringsplatta

5. Tryck fast knappsatsen på monteringsplattan väldigt hårt (ta den raka monteringsplattan som exempel).

Administration av kort och dörrkod
• Normalt sett är knappsatsen i viloläge. Väck den genom att trycka på knappsatsen innan du ställer in den i 

EZVIZ-app.
• Kapitlet använder knappsatsen för kort/dörrkod som exempel. Knappsatsen för dörrkod har inte stöd för 

kort.

1� Lägga till kort/dörrkod
Lägga till kort
1. Starta din EZVIZ-app inom Bluetooth-räckvidd och se till att din telefon är ansluten till låset.
2. Tryck på låset och välj Administration av kort och dörrkod.
3. Tryck på kortets märkning och välj Lägg till kort.
4. Ange kortets namn och ställ in giltighetstiden, klicka sedan på Nästa steg.
5. Tryck på valfri knapp på knappsatsen och klicka på Nästa steg när indikeringsringen blinkar blå.
6. Håll kortet i närheten av avkänningsområdet för kort på knappsatsen inom 30 sek. Indikeringslampan lyser blått 

för att markera att kortet har registrerats och att du kan öppna dörren med kortet nu.
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Förvara korten på en säker plats, för din integritet och säkerhet.

Lägga till dörrkod
1. Starta din EZVIZ-app inom Bluetooth-räckvidd och se till att din telefon är ansluten till låset.
2. Tryck på låset och välj Administration av kort och dörrkod.
3. Tryck på märkningen för Dörrkod och välj Lägg till dörrkod.
4. Ange kortets namn och ställ in giltighetstiden, klicka sedan på Nästa steg.

2� Radera kort/dörrkod
Radera kort
1. Starta din EZVIZ-app inom Bluetooth-räckvidd och se till att din telefon är ansluten till låset.
2. Tryck på låset och välj Administration av kort och dörrkod.
3. Tryck på Kortets märkning och välj det kort du vill radera.
4. Tryck på Radera och Ja, så raderas kortet.

Radera dörrkod
1. Starta din EZVIZ-app inom Bluetooth-räckvidd och se till att din telefon är ansluten till låset.
2. Tryck på låset och välj Administration av kort och dörrkod.
3. Tryck på Dörrkodens märkning och välj den dörrkod som du vill radera.
4. Tryck på Radera och Ja, så raderas dörrkoden.

Använda knappsatsen
• Knappsatsen är i viloläge när den inte används. Väck den genom att trycka på knappsatsen innan du ställer 

in den i EZVIZ-app.
• Kapitlet använder knappsatsen för kort/dörrkod som exempel. Knappsatsen för dörrkod har inte stöd för 

kort. 

1� Låsa upp

Upplåsning med dörrkod Upplåsning med kort

Om upplåsningen misslyckades, kan du prova följande åtgärder:
• Kontrollera att din dörrkod är korrekt och fortfarande är giltig.
• Kontrollera att ditt kort är korrekt och fortfarande är giltigt.
• Kontrollera att både låset och knappsatsen har fulladdade batterier. Kontrollera statusen i EZVIZ-appen och 

byt batterier om batterispänningen är för låg.
• Kontrollera att knappsatsen är sammankopplad med låset.

2� Användning och administration
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SEMontera batterier

Innan du byter batterier, bör du inaktivera Påminnelse om sabotage i tillbehör i EZVIZ-appen.

Montera batterierna: lossa knappsatsen från monteringsplattan (en insexnyckel med 2 mm diameter 
rekommenderas, så som visas nedan):

• Montera batterierna korrekt för att undvika en explosion.
• Ta ur batterierna ur batterifacket om batterierna inte används under en lång tidsperiod.
• Använd inte nya batterier tillsammans med gamla batterier.
• Placera inte batterier med (+) och (-) på fel plats.
• Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala miljöskyddslagar.
• Du kan inaktivera Påminnelse om sabotage i tillbehör i EZVIZ-appen.

Förvrängd dörrkod
Det smarta låset har en funktion för förvrängd dörrkod. En förvrängd dörrkod ökar säkerheten och undviker att 
någon tjuvtittar på dörrkoden.
När du anger dörrkoden kan du ange ett antal slumpmässiga siffror som någonstans innehåller den korrekta 
dörrkoden. Max. längd: 20 siffror (förvrängd dörrkod + korrekt dörrkod). 
Om den rätta dörrkoden, exempelvis är 123456, så kan du ange xxx123456xxx och avsluta med 
”Bekräfta” för att bekräfta, så låses dörren upp. 
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SESE Larm
Du kan kvittera larmet i EZVIZ-appen.

1. Sabotagelarm
Om låset demonteras med våld, kommer låset att larma i en minut.

2. Larm för låst system
Verifiera med fel dörrkod eller kort fem gånger inom fem minuter, systemet kommer att låsas efter tre minuter. 

3. Larm för lågt batteri

Ett röstmeddelande att påminna dig om att byta batterierna, när batterispänningen är lägre än 18 %.

Underhåll
1� Dagligt underhåll
• Låt inte låset komma i kontakt med frätande material då detta kan skada låset och påverka dess glans.
• För att garantera normal användning av låset, bör batterierna bytas omedelbart när batterispänningen är låg. 

Var uppmärksam på batteriernas plus- och minuspoler vid byte.
• Be en låssmed kontrollera låset om det inte är flexibelt, eller inte sitter kvar i rätt läge.
• Smörj låsets rörliga delar så att de löper smidigt, för att förlänga livslängden.
• Det är rekommenderat att kontrollera låset var sjätte månad eller en gång om året, och kontrollera så att inga 

skruvar har lossnat.

2� Vanliga frågor och svar

Problem Orsak Lösning

Dörren kan inte öppnas 
trots korrekta verifieringar 
med, dörrkod eller kort.

Det finns problem med låsets 
montering. Be en låssmed att kontrollera låset.

Avståndet är för långt mellan 
låset och tillbehöret. Kontrollera att tillbehöret finns i närheten av låset.

Batterierna är dåliga. Byt batterier i låset eller tillbehöret.
Dörrkoden eller kortet har 
upphört att gälla. Använd en annan öppningsmetod.

Knappsatsen reagerar 
inte.

Batterierna är slut eller så har 
de monterats på ett felaktigt 
sätt.

Lås upp låset med appen eller den mekaniska 
nyckeln, och kontrollera batterierna.

Knappsatsen är skadad. Be en låssmed att kontrollera låset efter att ha 
öppnat det med den mekaniska nyckeln.

Se www.ezviz.com/eu, för mer information om apparaten.
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