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ROInstrucţiuni
• Modul de instalare a broaştei inteligente EZVIZ (denumită în continuare „broască”) are impact asupra modului 

obişnuit de funcţionare şi asupra duratei de viaţă. Se recomandă ca instalarea să fie efectuată numai de 
profesionişti.

• Broasca este concepută exclusiv pentru utilizarea în spaţii interioare.
• Se recomandă scoaterea lacătului, în cazul în care casa dvs. este în proces de decorare şi reinstalaţi-o după 

decorare, în cazul deteriorării lacătului şi reducerii duratei de viaţă.
• Vă rugăm să reţineţi că dezinfectantul poate cauza deteriorarea corpului lacătului.
• 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.
• Dacă plecaţi de acasă sau dacă nu folosiţi broasca o perioadă îndelungată de timp, trebuie să scoateţi 

bateriile pentru a menţine durata de viaţă a broaştei.
• Asiguraţi-vă că uşa dvs. poate fi deblocată din exterior atunci când o cheie este introdusă în interior.
• Broasca stochează până la 50 de chei bluetooth, 50 de parole şi 50 de carduri.

Lista de ambalare

Broască inteligentă 1 buc. Plăci de montaj 2 buc. Baterii AA 4 buc.

Cheie inbus 1 buc. Şurubelniţă cu pârghie 1 buc. Kit de şuruburi 1 buc.

Senzor de uşă 1 buc. Ghid de iniţiere rapidă 1 buc. Ghid de instalare 1 buc.

Informaţii de reglementare 1 buc.
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RORO Prezentare generală
1� Blocare

Capac frontal

Mâner sferic

Curea baterii

Slot pentru baterie

Fantă cheie

Tastă de potrivire 
(inel indicator cu LED)
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RONume Descriere
Curea baterii • Aşezaţi cureaua sub baterii atunci când introduceţi bateriile în locaş;

• Dacă trebuie să înlocuiţi bateriile, trageţi de curea şi bateriile vor sări afară.
Tastă de potrivire • Apăsaţi o dată şi lacătul se va bloca/debloca.

• În condiţii de iniţializare, apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 3 s pentru a adăuga aplicaţia EZVIZ.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de potrivire timp de 3 secunde, lacătul va intra în modul de 

adăugare atunci când auziţi "Di".
• Scoateţi bateriile, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de potrivire şi instalaţi înapoi bateriile. Ţineţi 

apăsată tasta de potrivire timp de 5s până când inelul indicator LED este portocaliu continuu, toţi 
parametrii vor fi readuşi la setările din fabrică.

Inel indicator LED Portocaliu solid: Uşă deblocată sau stare de iniţializare.
Clipire lentă în portocaliu: deblocare nereuşită.
Clipire rapidă în portocaliu: iniţializare în curs.
Albastru continuu: Blocare, calibrare sau adăugare la EZVIZ efectuată cu succes.
Albastru intermitent lent: deblocare nereuşită.
Albastru intermitent rapid: mod de adăugare sau calibrare.

• LED-ul va clipi numai atunci când veţi utiliza broasca.
• În general, broasca se află în modul de repaus şi LED-ul este stins.

2� Senzor uşă

Senzor uşă

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".
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RORO Instrucţiuni de instalare

Asiguraţi-vă că uşa dvs. poate fi deblocată din exterior atunci când o cheie este introdusă în interior.

Vă rugăm să atingeţi  pentru a viziona videoclipul de instalare.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=66&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20A
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RO1� Instalarea plăcii de montaj
Broasca este montată pe partea interioară a cilindrului existent. Puteţi alege între două tipuri diferite de plăci de 
montaj, în funcţie de cilindrul dvs.:

Placa de montaj A
Cilindru cu proeminenţă mai mică de 3 mm pe partea interioară a uşii: Broasca se lipeşte de uşă cu ajutorul unor 
foi adezive speciale.

Smulgeţi-l

0~3 mm
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RORO Placa de montaj B
Cilindru cu proeminenţă de cel puţin 3 mm pe partea interioară a uşii: fixaţi placa de montaj B pe cilindru cu 
şuruburi folosind cheia inbus furnizată. Fixaţi şuruburile cu grijă şi fără să aplicaţi forţă mare, pentru a evita 
deteriorarea cilindrului.

3~30mm3~30mm
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RO2� Introduceţi cheia în broască
Broasca trebuie să permită deschiderea uşii fără cheie. Pentru ca broasca să fie compatibilă cu cheia, trebuie să 
se aplice următoarele condiţii:

- Cheia nu trebuie să fie mai groasă de 5 mm.
- Lungimea capului cheii cu tot cu cea a gâtului trebuie să fie mai mică de 40 mm pentru ca broasca să fie 

compatibilă (Capul cheii este partea de care se apucă pentru deschiderea uşii. Partea următoare a capului 
cheii până la caneluri se numeşte gât).

- Dacă de cheie este ataşat un capac din plastic, ceea ce face ca grosimea totală a cheii să fie mai mare de 
5 mm, acesta trebuie îndepărtat. Acest capac măreşte grosimea cheii, împiedicând astfel cheia să intre în 
broască.

＜37mm< 40 mm

Forma capului cheii nu are nicio importanţă. Poate fi rotundă, unghiulară sau ovală.

Introduceţi o cheie în gaura cheii precum în figura de mai jos (luaţi ca exemplu Placa de montaj A):

3� Montarea corpului broaştei
Fixaţi corpul broaştei de placa de montaj cu trei şuruburi (PM3×16) cu şurubelniţa cu pârghie, (luaţi ca exemplu 
Placa de montaj A).
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RORO

4� Introducerea bateriilor
Introduceţi 4 baterii AA în locaş. Acordaţi atenţie polarităţii corecte atunci când introduceţi bateriile. Asiguraţi-vă 
că cureaua bateriilor se află în partea inferioară a fantei, sub baterii.

Puneţi capacul frontal deoparte pentru utilizarea ulterioară. 
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ROAdăugaţi Lacătul la EZVIZ
Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe care aţi instalat-o 
pe telefon va prevala.

1� Adăugaţi Lacătul la EZVIZ
1. Conectaţi-vă la contul dvs. prin intermediul aplicaţiei EZVIZ, atingeţi pictograma de adăugare a dispozitivului şi 

apoi va fi afişată interfaţa de scanare a codului QR.

2. Scanaţi codul QR de pe spatele capacului frontal.

Scan QR Code

3. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de potrivire timp de 3 secunde, lacătul va intra în modul de adăugare atunci 
când auziţi "Di". Când inelul indicator clipeşte rapid în albastru, bluetooth este activat şi broasca intră în modul 
de adăugare care va dura 2 minute. 

• Vă rugăm să confirmaţi că lacătul se află în starea de iniţializare. Dacă nu, scoateţi bateriile încuietorului, 
apăsaţi şi menţineţi apăsată cheia de potrivire şi instalaţi bateriile înapoi. Apăsaţi şi menţineţi apăsată 
tasta de potrivire timp de 5 secunde până când inelul indicator LED este portocaliu continuu, toţi 
parametrii vor fi restabiliţi la setările din fabrică.

• În timpul adăugării configuraţiei EZVIZ puteţi cere permisiune bluetooth pentru a scana, adăuga şi utiliza 
dispozitive bluetooth. Faceţi clic pe Da pentru a acorda această permisiune.

4. Puneţi telefonul aproape de lacăt. Introduceţi codul de gestionare atunci când este necesar. Codul de gestionare 
se găseşte pe spatele copertei frontale.
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RORO

• Din motive de securitate, se recomandă schimbarea codului de gestionare după adăugarea configuraţiei.
• Se recomandă să salvaţi codul de gestionare în telefon. Activaţi-l şi codul va fi salvat pentru verificarea 

automată a cheilor bluetooth, a cardurilor şi parolelor, astfel că nu este necesară introducerea manuală.
• Verificaţi din nou codul de gestionare dacă v-aţi schimbat telefonul.

5. Completaţi adăugarea lacătului la EZVIZ prin intermediul aplicaţiei.

2� Calibrarea broaştei
Calibrarea automată

După adăugarea broaştei la EZVIZ va trebui să calibraţi starea de instalare conform instrucţiunilor din pagină.
1. Deschideţi uşa şi ţineţi limba broaştei retrasă, apoi faceţi clic pe Pasul următor.

Nu opriţi sau folosiţi broasca când aceasta se calibrează automat.

2. Aşteptaţi până când se iniţiază calibrarea automată a broaştei.
Calibrarea este finalizată atunci când limba broaştei se menţine retrasă, iar inelul indicator cu LED clipeşte în 
albastru aprins.

3. Verificaţi starea limbii broaştei. 
Dacă limba nu este retrasă, recalibraţi sau iniţiaţi modul de calibrare manuală, care este mai precis.
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ROCalibrarea manuală
Urmaţi instrucţiunile din pagină şi finalizaţi calibrarea manual.
1. Verificaţi broasca şi confirmaţi că este blocată sau deblocată când mânerul sferic al broaştei uşii este rotit în 

sens orar.

2. Rotiţi mânerul sferic al uşii şi înregistraţi numărul de rotaţii necesare pentru deblocare (limba broaştei retrasă).

3� Instalarea senzorului uşii
Vă rugăm să instalaţi senzorul de uşă în conformitate cu aplicaţia EZVIZ.
1. Staţi pe partea interioară a uşii şi montaţi senzorul pe tocul uşii şi închideţi broasca. Vă rugăm să reţineţi că 

centrul senzorului uşii ar trebui să fie paralel cu sigla EZVIZ de pe capac, precum în figura de mai jos. Distanţa 
dintre senzorul uşii şi broască nu trebuie să fie mai mare de 5 cm. Părţile inferioare ale senzorului de uşă şi ale 
lacătului trebuie să fie aliniate cât mai mult posibil.

Senzor uşă

Tocul uşii

< 5 cm

< 5 cm

Tocul uşii

Senzor uşă

Vedere frontală Vedere de sus
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RORO Dacă uşa dvs. este proiectată în afara tocului, se recomandă să montaţi senzorul uşii pe partea cealaltă a 
tocului. Vă rugăm să reţineţi că centrul senzorului uşii ar trebui să fie paralel cu sigla EZVIZ de pe capac, 
precum în figura de mai jos. Distanţa dintre senzorul uşii şi broască nu trebuie să fie mai mare de 5 cm.

Tocul uşii

Senzor uşă

< 5 cm

Tocul uşii

Senzor uşă

Vedere laterală Vedere de sus

2. Calibraţi senzorul uşii conform instrucţiunilor din pagină. Broasca va înregistra 3 stări diferite ale senzorului uşii 
şi va stabili dacă uşa este deschisă sau închisă corespunzător.

Deschidere

45°~90°

ÎnchidereÎntredeschis

4� Finalizarea instalării

• Dacă aţi cumpărat deja accesoriul tastaturii, apăsaţi şi legaţi accesoriul. Pentru mai multe informaţii, 
vă rugăm să consultaţi capitolul Gestionarea accesoriilor.

• Dacă nu dispuneţi de accesoriul tastaturii, instalarea broaştei este finalizată. 

După finalizarea instalării puteţi debloca uşa din aplicaţia EZVIZ din exteriorul uşii.
Lansaţi aplicaţia EZVIZ, atingeţi broaca şi glisaţi spre dreapta pentru a debloca precum în figura de mai jos.
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Gestionarea cheilor bluetooth
1� Adăugarea de chei bluetooth
Adăugaţi chei bluetooth pentru membrii familiei sau oaspeţi, astfel încât şi aceştia să poată debloca uşa din 
aplicaţia EZVIZ.
Este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:
1. Asiguraţi-vă că membrii familiei sau oaspeţii au instalat aplicaţia şi s-au conectat la aceasta.
2. Folosiţi aplicaţia EZVIZ aproape de broască.

Urmaţi chiar dvs. paşii de mai jos:
1. Apăsaţi pe Gestionare chei bluetooth şi Adăugare chei bluetooth şi intraţi în contul EZVIZ al familiei sau oaspeţilor dvs.
2. Setaţi numele membrilor familiei sau ale oaspeţilor şi apăsaţi pe Pasul următor.
3. Setaţi termenul de valabilitate şi apăsaţi pe Pasul următor.
4. Obţineţi codul de potrivire bluetooth şi faceţi cunoscut codul membrilor familiei sau oaspeţilor.

Ajutaţi familia sau oaspeţii să finalizeze operaţia următoare.
1. Membrii familiei sau oaspeţii primesc dispozitivul pe telefoanele lor.
2. Reîmprospătaţi pagina de pornire, găsiţi cardul de blocare şi apăsaţi pentru a intra.
3. Plasaţi telefonul membrului familiei sau al oaspetelui aproape de broască şi introduceţi codul de potrivire 

bluetooth pentru verificare. După verificare, telefonul poate fi legat cu succes şi funcţia de deblocare este 
acceptată de telefon.

• Plasaţi telefonul aproape de broască şi asiguraţi-vă că telefonul este conectat prin bluetooth la broască.
• Asiguraţi-vă că codul de gestionare este corect.
• Reîncercaţi de la pasul 1.

2� Gestionarea cheilor bluetooth
Lansaţi aplicaţia EZVIZ în raza de acţiune a bluetooth şi asiguraţi-vă că telefonul este conectat prin bluetooth la 
broască. Apăsaţi pe butonul Mai multe din spatele numelui. Puteţi seta termenul de valabilitate şi şterge cheia 
bluetooth corespunzătoare.

Gestionarea accesoriilor
Achiziţionaţi tastatură pentru parole sau tastatură pentru parole şi carduri separat.

1� Adăugare accesoriu

Vă rugăm să confirmaţi că accesoriul este în starea de iniţializare. Dacă nu, scoateţi bateriile accesoriului, 
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.

Broasca poate lega o singură tastatură pentru parole sau tastatură pentru carduri şi parole. Procesul este acelaşi.
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RORO 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta de discreţie, apoi introduceţi bateriile în locaşul aferent. În caz contrar, va trebui să 
anulaţi alarma din aplicaţia EVZIZ după ce legaţi tastatura la broască.

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

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

4. 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

5. 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.

2� Gestionare accesoriu
Lansaţi aplicaţia EZVIZ în raza de acţiune a bluetooth şi asiguraţi-vă că telefonul este conectat prin bluetooth la 
broască. Atingeţi broasca şi selectaţi Setare -> Gestionare accesorii. Puteţi gestiona parole (pentru informaţii 
detaliate, vă rugăm să consultaţi capitolul Gestionarea cardurilor şi parolelor), anulaţi legătura şi upgradaţi 
tastatura în această pagină.

Gestionarea cardurilor şi parolelor
1� Pentru tastatura pentru parole
Lansaţi aplicaţia EZVIZ în raza de acţiune a bluetooth şi asiguraţi-vă că telefonul este conectat prin bluetooth la 
broască. Atingeţi broasca şi selectaţi Setare -> Gestionare accesorii -> Gestionare parole. Puteţi gestiona parole 
urmând instrucţiunile din aplicaţie. 
2� Pentru tastatură pentru parole şi carduri
Lansaţi aplicaţia EZVIZ în raza de acţiune a bluetooth şi asiguraţi-vă că telefonul este conectat prin bluetooth 
la broască. Atingeţi broasca şi selectaţi Setare -> Gestionare accesorii -> Gestionare carduri şi parole. 
Puteţi gestiona parole şi carduri urmând instrucţiunile din aplicaţie. 

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

Utilizare lacăt
1� Deblocare
Deblocarea din interior
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că broasca este deblocată.

Deblocarea din exterior

Deblocare aplicaţie Deblocare parolă Deblocare card Deblocare cheie

• Deblocarea cu card/parolă necesită utilizarea accesoriului (vândut separat).
• Pentru deblocarea cu cheie este necesar un cilindru reglabil (vândut separat).

2� Blocare
Blocarea din interior
Apăsaţi pe tasta de potrivire a broaştei. Când LED-ul devine albastru aprins înseamnă că broasca este blocată.

Blocarea din exterior

Blocare automată Blocare cheieBlocare aplicaţieBlocare temporizată

• Blocarea automată necesită utilizarea senzorului uşii. Pentru informaţii detaliate, vă rugăm să consultaţi 
capitolul Adăugarea broaştei la EZVIZ -> Instalarea senzorului uşii.

• Lacătul cu cheie necesită un cilindru reglabil (se vinde separat).

3� Funcţionare şi gestionare
Modul de conectare prin bluetooth
Ţinând seama de viteza de răspuns şi consumul de energie, broasca furnizează 3 moduri de conectare prin 
bluetooth diferite. Îl puteţi ajusta după nevoi în aplicaţie.
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RORO 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 Setare -> Mod de conectare prin bluetooth şi setaţi modul de care aveţi nevoie.

Instalarea bateriilor
Instalarea bateriilor: apăsaţi pe butonul din partea inferioară şi îndepărtaţi capacul frontal, trageţi de curea şi 
bateriile vor sări afară. Instalaţi 4 baterii AA în locaş, apoi împingeţi capacul bateriilor. 

• 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.

Restabiliţi la setările din fabrică
Scoateţi bateriile, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de potrivire şi instalaţi înapoi bateriile. Ţineţi apăsată tasta 
de potrivire timp de 5s până când inelul indicator LED este portocaliu continuu, toţi parametrii vor fi readuşi la 
setările din fabrică.

Alarme

Puteţi respinge alarma în aplicaţia EZVIZ.

1. 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. 

2. Alarmă de joasă tensiune
Odată ce tensiunea bateriei este mai mică de 18%, mesajul vocal vă va reaminti să înlocuiţi bateriile.
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Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe care aţi 
instalat-o pe telefon va prevala.

1� Pagina principală
Când lansaţi aplicaţia EZVIZ şi atingeţi broasca, gestionaţi broasca după cum este necesar în pagina de pornire.

Glisaţi spre dreapta pentru a debloca.

Gestionarea cheilor bluetooth Atingeţi pentru a gestiona cheile bluetooth pentru familia sau oaspeţii dvs.
Stocarea bateriilor Verificaţi stocarea bateriilor broaştei.
Toate evenimentele Verificaţi toate evenimentele suferite de broască.

2� Setări
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DL01S(XXXXXXXXX)

Parametru Descriere
Modul de conectare 
Bluetooth

Alegeţi viteza de conectare prin bluetooth între telefon şi dispozitivul de blocare. 
Lacătul are cea mai lungă durată de viaţă a bateriei în modul de viteză redusă.

Poarta de acces aferentă Puteţi descrie o poartă de acces aici.
Gestonarea accesoriilor Gestionaţi cardurile şi parolele accesoriului legat.
Calibrarea lacătului Puteţi încerca calibrarea manuală dacă calibrarea automată nu este precisă.
Instalarea şi  calibrarea 
senzorului de uşă

Urmaţi ghidul pentru a finaliza instalarea senzorului de uşă.

Baterie Verificaţi modul de depozitare a bateriei de la lacăt.
Setări de securitate • Blocare temporizată: atunci când este activată, lacătul va fi blocat automat în 

intervalul de timp stabilit după ce a fost deblocat.
• Modul de confidenţialitate: atunci când este activat, uşa poate fi deblocată numai 

cu o cheie mecanică, iar lacătul va rămâne tăcut şi va verifica dacă acesta este 
blocat automat.

• Blocarea prin încercare şi eroare: atunci când este activată, sistemul va fi blocat 
timp de 3 minute şi nu puteţi utiliza cheia electronică pentru a debloca atunci când 
erorile de deblocare au atins 5 în decurs de 5 minute.

• Salvaţi codul de gestionare: atunci când este activat, codul va fi salvat pentru 
verificarea automată a cheilor bluetooth, a cardurilor, a parolelor, astfel încât nu 
este necesară introducerea manuală.

• Modificarea codului de gestionare: puteţi modifica codul, dacă este necesar.
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ROInformaţii despre dispozitiv Puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv aici.
Ştergere dispozitiv Apăsaţi pentru a şterge dispozitivul din aplicaţia EZVIZ.

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.
• Aplicaţi o cantitate mică de pulbere de grafit sau pulbere de creion în slotul cilindrului lacătului, pentru a vă 

asigura că cheia este introdusă şi îndepărtată fără probleme în mod regulat (o dată la un an sau şase luni). Cu 
toate acestea, nu aplicaţi niciun gresant pentru a lubrifia în cazul lipirii de arcul de paie.

2� ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Problemă Cauză Soluţie

Uşa nu poate fi deschisă 
cu succes prin verificări 
cu ajutorul cheii bluetooth, 
al aplicaţiei, 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.

Bateria este aproape descărcată. Înlocuiţi bateriile broaştei sau accesoriului.
Cheia bluetooth a expirat.

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

S-a verificat cu succes 
cu parolă şi card, însă 
motorul nu funcţionează 
şi uşa nu poate fi 
deschisă.

Cauza o reprezintă cheia mecanică 
aflată în broască. Verificaţi broasca şi înlocuiţi componentele 

avariate.
Motor deteriorat.

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.

Broasca rămâne deschisă 
şi nu poate fi deschisă în 
mod normal.

Defecţiune componente ambreiaj. Cereţi profesioniştilor să verifice lacătul.
Senzorul uşii nu funcţionează 
corespunzător. Calibraţi senzorul uşii din nou.

Senzorul de uşă calibrat 
funcţionează anormal, 
provocând eşecul blocării 
automate după închiderea 
uşii sau blocarea 
anormală la deschiderea 
uşii.

Poziţia relativă a lacătului şi a 
senzorului de uşă s-a modificat.

Asiguraţi-vă că lacătul şi senzorul de uşă au 
fost fixate ferm, apoi recalibraţi senzorul de 
uşă.

Există interferenţe ale câmpului 
magnetic în jurul lacătului.

Recalibraţi senzorul de uşă după ce vă 
asiguraţi că nu există nicio interferenţă de 
schimbare bruscă a câmpului magnetic în 
mediul înconjurător.

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