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Overzicht

1� Inhoud van de verpakking

WaterSensor (1x)

Informatie met betrekking tot regelgeving (1x) Snelstartgids (1x)

2� Basis
Nadat de watersensor op het aangewezen gebied is geplaatst, wordt de watersensor 
geactiveerd wanneer het waterpeil hoger komt dan 0,5 mm. Tegelijkertijd verstuurt 
de gekoppelde EZVIZ-gateway een geluids- en lichtalarm en ontvangt de EZVIZ-
app de alarmmelding. U kunt de status van de wateroverlast van het apparaat 
controleren in de EZVIZ-app.

Draairichting markering

Uitlijnmarkering

Detectiepin

Detectiepin

Openingsgroef

Achteraanzicht

Toets

Isolatiestrookje
Batterij

Led-indicator

Aanzicht binnenzijde

Naam Omschrijving

Toets Houd de knop 5 seconden ingedrukt. De watersensor herstart en 
gaat vervolgens naar de modus voor het toevoegen van apparaten.

Led-indicator

•	 Knippert snel blauw: Gaat naar de modus voor toevoegen van 
apparaten.

•	 Knippert snel blauw en gaat dan uit: Toevoegen aan de gateway 
gelukt of mislukt.

•	 Knippert snel blauw en gaat dan uit na 180 seconden: Geen reactie 
voor het toevoegen van apparaat, het systeem sluit automatisch af.

•	 1 seconde blauw en dan uit: Apparaat start op of druk de knop 1 keer 
in.
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Instellen
Volg de volgende stappen om uw watersensor in te stellen:

1. Download de EZVIZ-app en log in op uw account in de EZVIZ-app. 
2. Schakek uw watersensor in.
3. Voeg uw watersensor toe aan uw EZVIZ-account.

1� 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.

2� Watersensor inschakelen
Stap 1 Verwijder het deksel aan de achterzijde
Verwijder het deksel aan de achterzijde van de watersensor door het linksom te 
draaien met een plat stuk gereedschap (zoals een muntstuk van maximaal 2 mm 
dik) zoals aangegeven op de onderstaande afbeelding. 

• Het wordt aanbevolen het gereedschap in de groef te drukken en het dan te draaien, 
of u kunt de watersensor in uw handen houden en het met uw handpalm indrukken en 
draaien. 

Stap 2 Isolatiestrookje verwijderen
Verwijder het isolatiestrookje van de batterij zoals weergegeven in de 
onderstaande afbeelding.

Isolatiestrookje

• Vervang de batterij met CR2032 210mAh-batterij.
• Plaats batterijen bij het vervangen met de positieve kant naar boven.
• Zorg dat uw handen droog en schoon zijn wanneer u de printplaat aanraakt.
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3� Watersensor toevoegen
De watersensor moet worden gebruikt in combinatie met de EZVIZ Zigbee Smart 
Gateway (hierna "gateway" genoemd). Voeg een gateway toe aan de EZVIZ Cloud 
door de gebruikershandleiding van de gateway te raadplegen en voeg vervolgens de 
watersensor toe aan de gateway.

Methode één: Toevoegen door de QR-code te scannen
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.

Scan QR Code

2. Verwijder het deksel aan de achterzijde van de watersensor door het linksom 
te draaien met een plat stuk gereedschap (zoals een muntstuk van maximaal 
2 mm dik) zoals aangegeven op de onderstaande afbeelding. Het wordt 
aanbevolen het gereedschap in de groef te drukken en het dan te draaien, 
of u kunt de watersensor in uw handen houden en het met uw handpalm 
indrukken en draaien.

3. Scan de QR-code aan de binnenkant van het deksel of in de 
gebruikershandleiding en voeg vervolgens de watersensor toe aan de gateway.

4. Voeg de watersensor toe aan de gateway door de wizard in de app te volgen.
5. Draai de deksel aan de achterkant van de watersensor rechtsom tot de 

uitlijnmarkering  op het deksel aan de achterkant uitgelijnd is met de 

markering  op het deksel aan de voorkant.

Wanneer u het deksel aan de achterkant van de watersensor draait, drukt u het muntstuk in 
de groef en draait u het vervolgens.
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Methode twee: Toevoegen via de gateway

Wanneer u een watersensor toevoegt via de gateway, plaatst u de watersensor zo dicht 
mogelijk bij de gateway.

1. Zet de gateway in de modus voor het toevoegen van apparaten zoals 
beschreven in de gebruikershandleiding van de gateway. 

2. Verwijder het deksel aan de achterzijde van de watersensor door het linksom 
te draaien met een plat stuk gereedschap (zoals een muntstuk van maximaal 
2 mm dik) zoals aangegeven op de onderstaande afbeelding. Het wordt 
aanbevolen het gereedschap in de groef te drukken en het dan te draaien, 
of u kunt de watersensor in uw handen houden en het met uw handpalm 
indrukken en draaien.

3. Houd de watersensorknop 5 seconden ingedrukt zodat de watersensor naar 
de modus voor het toevoegen van apparaten gaat.

Toets

4. Wanneer de watersensorindicator snel blauw knippert en daarna uit gaat, is 
de watersensor aan de gateway toegevoegd.

5. Nadat de watersensor is toegevoegd, draait u het deksel aan de achterkant 
van de sensor rechtsom om het deksel aan de achterkant vast te draaien tot 
de uitlijnmarkering  op het deksel aan de achterkant is uitgelijnd met de 

markering  op het deksel aan de voorkant. 
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Installatie
De watersensor kan worden aangebracht op alle vlakke oppervlakken van een toilet, 
veranda, keuken, magazijn en enz. 

• Installeer de watersensor op plaatsen met kans op waterlekkage.
• Installeer de watersensor niet op plaatsen waar er al water overstroomd is.
• Installeer de watersensor niet op plaatsen waar veel mensen komen om diefstal te voorkomen.
• Installeer de watersensor niet in een omgeving met corrosie of sterke magnetische velden. 
• Houd de watersensor uit de buurt van baby's en kinderen wanneer deze in gebruik is, om te 

voorkomen dat deze per ongeluk wordt ingeslikt of andere risico's te voorkomen.
• Er wordt een afstand van minder dan 20 meter tussen de watersensor en de gateway aanbevolen. 

Er mogen zich maximaal 2 muren tussen de watersensor en de gateway bevinden.
• Als u een huis met een groot oppervlak heeft, schaf dan twee of meer EZVIZ-apparaten aan voor 

een beter gebruikseffect.
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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.

1� Startpagina
Start de EZVIZ-app, open de startpagina van de bijbehorende gateway. Hier kunt u 
uw detector naar behoefte beheren.

Log (Logboek) Detectielogboek van de detector.

2� Instellingen

Parameter Omschrijving
Device Name 
(Apparaatnaam)

Wijzig de naam van uw apparaat.

Emergency Button 
(Noodknop)

Indien ingeschakeld, schakelt het apparaat over naar 
de noodoproepmodus en wordt de oorspronkelijke 
(de)activeringsknop uitgeschakeld.

Related Devices 
(Toegeschreven apparaten)

U kunt de gateway zien die op uw detector is 
aangesloten.

Device Information 
(Apparaatgegevens)

Hier kunt u de apparaatgegevens zien.

Share (Delen) Deel uw apparaat.
Delete Device  
(Apparaat verwijderen)

Tik om de detector uit de EZVIZ Cloud te 
verwijderen.
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