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

ervan. Het wordt aangeraden om het door professionele personen te laten installeren.
• Het slot is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis.
• Het wordt aanbevolen om het slot te verwijderen tijdens een verbouwing van uw woning en het opnieuw te 

installeren na de verbouwing om schade aan het slot en een verkorte levensduur te voorkomen.
• Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het slotelement kan 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.
• Als u voor langere tijd niet thuis bent of het slot niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om de levensduur van 

het slot te verlengen.
• Het slot ondersteunt tot 50 Bluetooth-sleutels, 50 wachtwoorden en 50 kaarten.

Paklijst

Slim slot 1× Montageplaat 2× Type AA batterij 4×

Inbussleutel 1× Kruiskopschroevendraaier 1× Set met schroeven 1×

Deursensor 1× Snelstartgids 1× Installatiehandleiding 1×

Wettelijke informatie 1×
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NLNL Overzicht
1� Vergrendelen

Beschermkap

Sleutelknop

Batterijlipje

Batterijhouder

Sleutelpoort

Koppeltoets (led-indicatorring)
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NLNaam Omschrijving
Batterijlipje • Plaats het lipje onder de batterijen wanneer u de batterijen in het batterijvak installeert;

• Wanneer u de batterijen moet vervangen, trekt u aan het lipje en de batterijen zullen eruit springen.
Koppeltoets • Druk eenmaal in om het slot te vergrendelen/ontgrendelen.

• Houd in initialisatiecondities 3s ingedrukt om toe te voegen aan de EZVIZ-app.
• Houd 3s ingedrukt om de toevoegmodus te openen.
• Voorzie het slot weer van stroom, houd de Koppeltoets 5s ingedrukt totdat de led-indicatorring constant 

oranje brandt en alle parameters worden gereset naar de standaard instellingen.
Ledring Constant oranje: Deur ontgrendeld of initialisatiestatus.

Knippert traag oranje: Ontgrendelen mislukt.
Knippert snel oranje: Bezig met initialiseren.
Constant blauw: Vergrendeld, kalibratie geslaagd, of succesvol toegevoegd aan EZVIZ.
Knippert langzaam blauw: Ontgrendelen geslaagd.
Knippert snel blauw: Toevoegmodus of bezig met kalibreren.

• De led zal alleen knipperen wanneer u het slot bedient.
• Het slot staat gewoonlijk ingesteld op de slaapmodus terwijl de led is uitgeschakeld.

2� Deursensor

Deursensor

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 Installatie-instructies

Zorg ervoor dat u met uw bestaande slot de sleutels er aan beide kanten volledig kunt insteken om te 
ontgrendelen.

Druk op  om de installatievideo te bekijken.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=66&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20A
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NL1� De montageplaat installeren
Het slot wordt aan de binnenzijde van de bestaande slotcilinder gemonteerd. Op basis van uw cilinder, kunt u uit 
twee soorten montageplaten kiezen:

Montageplaat A
Cilinder met minder dan 3 mm overhang aan de binnenzijde van de deur: Het slot wordt met speciale plakstrips 
op uw deur gelijmd.

Scheur het eraf

0~3mm
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NLNL Montageplaat B
Cilinder met minimaal 3 mm overhang aan de binnenzijde van de deur: gebruik de meegeleverde inbussleutel om 
montageplaat B met schroeven op de cilinder te bevestigen. Draai de schroeven voorzichtig en niet te strak vast 
om beschadiging aan de cilinder te voorkomen.

3~30mm
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NL2� Steek de sleutel in het slot
Het slot is bedoeld om de deur zonder sleutel te kunnen openen. Om voor het slot compatibel te zijn met de 
sleutel, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De sleutel mag niet dikker zijn dan 4 mm.
- De lengte van de kop van de sleutel inclusief de nek moet minder zijn dan 37 mm om het slot compatibel te 

maken (de kop van de sleutel is het deel dat u vasthoudt wanneer u de deur opent. Het volgende deel van de 
kop naar de kartels wordt de nek genoemd).

- Als er een plastic dop op de sleutel zit, waardoor de sleutel in totaal dikker is dan 4 mm, moet deze worden 
verwijderd. Deze dop maakt de sleutel dikker, waardoor de boog niet meer in het slot past.

＜37mm<37mm

De vorm van de kop van de sleutel maakt niets uit. Deze kan rond, hoekig of ovaal zijn.

Steek uw sleutel in het sleutelgat zoals hieronder afgebeeld (neem bijvoorbeeld montageplaat A):

3� Monteer de slotbehuizing
Gebruik de meegeleverde kruiskopschroevendraaier om de slotbehuizing met drie schroeven (PM3×16) aan de 
montageplaat te bevestigen (neem bijvoorbeeld montageplaat A).
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NLNL

4� Installeer de batterijen
Steek 4 type AA batterijen in het batterijvak. Let bi het installeren van de batterijen op de positieve en negatieve 
polen. Zorg ervoor dat het batterijlipje onder de batterijen in het batterijvak zit.

Leg de voorafdekking terzijde voor verder gebruik. 
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NLSlot toevoegen aan EZVIZ
De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft 
geïnstalleerd, prevaleert.

1� Slot toevoegen aan EZVIZ
1. Log in op uw account via de EZVIZ-app en tik op het pictogram voor het toevoegen van een apparaat, waarna u 

de interface voor het scannen van de QR-code zult zien.

2. Scan de QR-code op de achterzijde van de voorafdekking.

Scan QR Code

3. Houd de Koppeltoets van het slot 3 seconden ingedrukt nadat u 'Di’ hoort. Wanneer de indicatorring snel blauw 
knippert, is de Bluetooth-functie ingeschakeld en opent het slot de toevoegmodus gedurende 3 minuten. 

EZVIZ kan u tijdens het toevoegen om Bluetooth-toestemmingen vragen voor o.a. het scannen, toevoegen en 
gebruiken van Bluetooth-apparatuur. Klik op Ja om deze toestemming te verlenen.

4. Houd uw mobiele telefoon dicht bij het slot. Voer de zes-cijferige beheercode in wanneer hierom wordt gevraagd. 
De beheercode staat op de achterzijde van de voorafdekking.



10

NLNL

• Om veiligheidsredenen wordt het aangeraden om de beheercode te veranderen nadat u het slot hebt 
toegevoegd.

• Het wordt aangeraden om de beheercode op uw telefoon op te slaan. Schakel het in en de code wordt 
opgeslagen voor automatische verificatie van Bluetooth-sleutels, kaarten en wachtwoorden. Handmatige 
invoer is dus niet nodig.

• Verifieer de beheercode opnieuw als u van telefoon verandert.

5. Rond het toevoegen van het slot aan EZVIZ af door de wizard in de app te volgen.

2� Kalibreer het slot
Automatische kalibratie

Nadat het slot is toegevoegd aan EZVIZ, dient u de installatiestatus te kalibreren volgens de wizard op de pagina.
1. Open de deur, houd de tong van het slot ingetrokken en klik op Volgende stap.

Zorg ervoor het slot niet uit te schakelen of te bedienen tijdens de automatische kalibratie.

2. Heb even geduld terwijl het slot automatisch wordt gekalibreerd.
De kalibratie is voltooid wanneer de tong van het slot ingetrokken blijft en de led-indicatorring constant blauw 
blijft branden.

3. Controleer de status van de tong van het slot. 
Als de tong niet is ingetrokken, voer de kalibratie dan opnieuw uit of open de meer nauwkeurige handmatige 
kalibratiemodus.
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NLHandmatige kalibratie
Volg de wizard op de pagina en rond de kalibratie handmatig af.
1. Controleer uw slot en bevestig dat deze vergrendelt of ontgrendelt wanneer u de deurvergrendelingsknop met 

de klok mee draait.

2. Draai de sleutelknop en noteer het aantal omwentelingen dat nodig is om te ontgrendelen (tong van het slot 
ingetrokken).

3� Installeer de deursensor
Installeer de deursensor volgens de wizard op de page.
1. Ga aan de binnenzijde van de deur staan, bevestig de deursensor aan het deurkozijn en sluit het slot. Houd er 

rekening mee dat het midden van de deursensor parallel moet zitten aan het EZVIZ-logo op de afdekking, zoals 
weergegeven in de onderstaande afbeelding. De afstand tussen de deursensor en het slot mag niet groter zijn 
dan 5cm.

Deursensor

Deurkozijn

<5cm

<5cm

Deurkozijn

Deursensor

Vooraanzicht Bovenaanzicht
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NLNL Als uw deur buiten het kozijn uitsteekt, is het raadzaam om de deursensor aan de andere kant van het kozijn 
te bevestigen. Houd er rekening mee dat het midden van de deursensor parallel moet zitten aan het EZVIZ-
logo op de afdekking, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. De afstand tussen de deursensor en 
het slot mag niet groter zijn dan 5cm.

Deurkozijn

Deursensor

<5cm

Deurkozijn

Deursensor

Zijaanzicht Bovenaanzicht

2. Kalibreer de deursensor volgens de tips op de page. Het deurslot zal 3 verschillende statussen van de deursensor 
registreren en dienovereenkomstig bepalen of de deur open of dicht is.

Openen SluitenOpen

4� Installatie voltooid

• Als u het accessoire van het toetsenpaneel al hebt aangeschaft, klik en koppel het accessoire. Zie voor 
meer informatie Hoofdstuk Accessoirebeheer�

• Als u geen accessoire van het toetsenpaneel hebt, dan is de installatie van het slot voltooid. 

Nadat de installatie is voltooid, kunt u de deur aan de buitenzijde van de deur ontgrendelen via de EZVIZ-app.
Open de EZVIZ-app, druk op uw slot en schuif naar rechts om te ontgrendelen, zoals hieronder afgebeeld.
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NL

Bluetooth-sleutelbeheer
1� Bluetooth-sleutels toevoegen
Voeg Bluetooth-sleutels toe voor uw familie of gasten, zodat zij de deur ook via de EZVIZ-app kunnen openen.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
1. Zorg ervoor dat uw familie of gasten de APP hebben geïnstalleerd en zich hebben aangemeld.
2. Houd de telefoon dicht bij het slot en bedien het slot via de EZVIZ-app.

Volg zelf de stappen hieronder:
1. Klik op Bluetooth-sleutelbeheer en Bluetooth-sleutels toevoegen, open het EZVIZ-account van uw familie of 

gasten.
2. Stel de naam in van uw familie of gasten en klik op Volgende stap.
3. Stel een geldigheidstermijn in en klik op Volgende stap.
4. Krijg de Bluetooth-koppelingscode en geef de code aan uw familie of gasten.

Help uw familie of gasten de volgende handelingen uit te voeren.
1. Familie of gasten ontvangen het apparaat op hun telefoon.
2. Vernieuw de homepagina, zoek naar de slotkaart en klik om te openen.
3. Houd de telefoon van uw familie of gasten dicht bij het slot en voer de Bluetooth-koppelingscode in voor 

verificatie. De telefoon kan na de verificatie succesvol worden gekoppeld en de ontgrendelfunctie wordt 
vervolgens ondersteund op de telefoon.

• Houd de telefoon dicht bij het slot en zorg ervoor dat de telefoon via Bluetooth verbonden is met het slot.
• Zorg ervoor de juiste beheercode te gebruiken.
• Probeer opnieuw vanaf stap 1.

2� Bluetooth-sleutels beheren
Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met het 
slot. Klik op de toets Meer achter hun naam en u kunt een geldigheidstermijn instellen of hun Bluetooth-sleutel 
wissen.

Accessoirebeheer
Schaf a.u.b. afzonderlijk een wachtwoordtoetsenpaneel of kaart-wachtwoordtoetsenpaneel aan.

1� Accessoire toevoegen
U kunt slechts één wachtwoordtoetsenpaneel of kaart-wachtwoordtoetsenpaneel koppelen met het slot. Het 
proces is hetzelfde.
1. Houd de anti-sabotageknop ingedrukt en plaats vervolgens batterijen in het batterijvak. U moet het alarm anders 

dempen in de EZVIZ-app nadat u het toetsenpaneel hebt gekoppeld met het slot.
2. Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met 

het slot.
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NLNL 3. Druk op uw slot, kies Instellingen -> Accessoirebeheer en selecteer uw type accessoire. We nemen hier een 
wachtwoordtoetsenpaneel als voorbeeld.

4. 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

5. 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.

2� Accessoirebeheer
Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met 
het slot. Druk op uw slot en kies Instellingen -> Accessoirebeheer om deze pagina uw wachtwoorden te regelen 
(zie voor meer informatie Hoofdstuk Kaart- en wachtwoordbeheer) of om het toetsenpaneel los te koppelen of te 
upgraden.

Kaart- en wachtwoordbeheer
1� Voor wachtwoordtoetsenpanelen
Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met 
het slot. Druk op uw slot en kies Instellingen -> Accessoirebeheer -> Wachtwoordbeheer om uw wachtwoorden te 
regelen volgens de wizard in de app. 
2� Voor kaart-wachtwoordtoetsenpanelen
Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is 
met het slot. Druk op uw slot en kies Instellingen -> Accessoirebeheer -> Kaart- en wachtwoordbeheer om uw 
wachtwoorden en kaarten te regelen volgens de wizard in de app. 

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

Het slot gebruiken
1� Ontgrendelen
Binnenshuis ontgrendelen
Druk op de Koppeltoets van het slot, het slot is ontgrendeld wanneer de led snel blauw knippert en constant 
oranje brandt.
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Buitenshuis ontgrendelen

App-ontgrendeling Met een wachtwoord 
ontgrendelen

Met een kaart ontgrendelen

Ontgrendeling via kaart/wachtwoord vereist het gebruik van het accessoire (afzonderlijk verkrijgbaar).

2� Vergrendelen
Binnenshuis vergrendelen
Druk op de Koppeltoets van het slot, het slot is vergrendeld wanneer de led constant blauw brandt.

Buitenshuis vergrendelen

Automatisch vergrendelen App-vergrendeling Vergendeling met timer

Automatische vergrendeling vereist het gebruik van de deursensor. Zie voor meer informatie Hoofdstuk Slot 
toevoegen aan EZVIZ -> Installeer de deursensor.

3� Bediening en beheer
Bluetooth-koppelingsmodus
Met het oog op snelle reacties en stroomverbruik, biedt het slot 3 verschillende Bluetooth-verbindingsmodi. U kunt 
naar wens van modus wisselen in de app.
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 -> Bluetooth-verbindingsmodus en stel de gewenste modus in.
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NLNL Batterijen installeren
Batterijen installeren: druk op de knop op de onderzijde, verwijder de voorafdekking, trek aan het lipje en de 
batterijen zullen eruit springen. Installeer 4*AA-batterijen in het vak en sluit de batterijklep weer. 

• 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.

De fabrieksinstellingen herstellen
Voorzie het slot weer van stroom, houd de Koppeltoets 5s ingedrukt totdat de led-indicatorring constant oranje 
brandt en alle parameters worden gereset naar de standaard instellingen.

Alarmen
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. 

3. Alarm lage spanning
Zodra de batterijspanning laag is, zal de stemmelding u eraan herinneren om 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.
• Breng een kleine hoeveelheid grafietpoeder of potloodpoeder aan in de slotcilinderopening om ervoor te 

zorgen dat de sleutel soepel in en uit de cilinder gaat (eens per zes maanden of jaar). Breng geen vet aan om 
te smeren om te voorkomen dat de veer blijft kleven.
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NL2� Veelgestelde vragen

Probleem Oorzaak Oplossing

De deur kan niet 
succesvol worden 
geopend via verificaties 
met Bluetooth-sleutel, app, 
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.

Laag batterijvermogen. Vervang de batterijen van het slot of accessoire.

Bluetooth-sleutel is verlopen.
Gebruik een andere openingsmethode.Wachtwoord of kaart is 

verlopen.

Succesvol geverifieerd 
met wachtwoord of kaart, 
maar de motor werkt 
niet en de deur kan niet 
worden geopend.

Dit ligt aan de mechanische 
sleutel in het slot. Controleer het slot en vervang beschadigde 

onderdelen.
Motorstoring.

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.

Het slot blijft open kan 
niet op de normale wijze 
worden gebruikt.

Storing onderdeel klink. Laat het slot door een professional controleren.

De deursensor werkt niet goed. Kalibreer de sensor opnieuw.

Meer informatie over het apparaat vindt u op www.ezviz.com/eu.
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NLNL Bewerkingen in de EZVIZ-app
De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft 
geïnstalleerd, prevaleert.

Wanneer u de EZVIZ-app opent en op uw slot drukt, kunt u het slot naar wens bekijken en beheren op de homepagina.

Schuif naar rechts om te ontgrendelen.

Bluetooth-sleutelbeheer Klik om de Bluetooth-sleutels voor uw familie of gasten te beheren.
Kaart- en wachtwoordbeheer Klik om de kaarten en wachtwoorden voor het slot te beheren.
Batterijopslag Controleer hier de opslag van de batterijen van het slot.
Alle gebeurtenissen Controleer alles wat er met het slot is gebeurd.
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