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Descrição geral

1� Conteúdo da embalagem

Sensor de água (x1)

Informações sobre as normas 
reguladoras (x2) Guia de Início Rápido (x1)

2� Apresentação
Depois de o sensor de água ser colocado na área designada, este será acionado 
quando o nível de água atingir um valor superior a 0,5 mm. Ao mesmo tempo, o 
gateway EZVIZ associado enviará um alarme de som e luz e a App EZVIZ também 
receberá uma notificação de alarme. Pode verificar o estado da água na App EZVIZ.

Marca da direção de 
rotação

Marca de alinhamento

Pino de deteção

Pino de deteção

Ranhura de 
abertura

Vista traseira

Botão

Fita de isolamento
Bateria

Indicador LED

Diagrama interior

Nome Descrição

Botão Prima sem soltar o botão durante 5 segundos, o sensor de água irá 
reiniciar e entrar no modo de adição de dispositivo.

Indicador 
LED

•	 Azul intermitente rápido: Entrou no modo de adição de dispositivo.
•	 Pisca rapidamente a azul e depois apaga-se: Adicionado com 

sucesso ao gateway, ou com falha.
•	 Pisca rapidamente a azul e apaga-se 180 segundos depois: Sem 

resposta ao adicionar dispositivo; o sistema sai automaticamente.
•	 Azul durante 1 segundo e apaga-se: O dispositivo inicia ou prima o 

botão 1 vez.
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Configuração
Siga	os	passos	para	configurar	o	seu	detetor:

1. Obtenha a aplicação EZVIZ e inicie sessão na sua conta da aplicação EZVIZ. 
2. Ligue o seu sensor de água.
3. Adicione o seu sensor de água à sua conta EZVIZ.

1� Obter a aplicação EZVIZ 
1. Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi (sugerido). 
2. Transfira e instale a aplicação EZVIZ procurando por “EZVIZ” na App Store 

ou Google PlayTM.
3. Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.

Aplicação EZVIZ

Se já tiver utilizado a aplicação, certifique-se de que dispõe da versão mais recente. 
Para verificar se está disponível uma atualização, visite a App Store e pesquise 
"EZVIZ".

2� Ligar o sensor de água
Passo 1 Remova a tampa traseira
Remova a tampa traseira do sensor de água girando-a no sentido contrário ao 
dos pontos do relógio com ferramentas finas (como uma moeda, com menos de 
2 mm de espessura), conforme indicado na figura abaixo. 

• É recomendável premir a ferramenta para o interior da ranhura e, depois, girar a mesma, 
ou pode colocar o sensor de água nas suas mãos e premir e abaná-lo com a palma da 
sua mão. 

Passo 2 Remover	a	fita	de	isolamento
Remova a fita de isolamento da pilha, conforme demonstrado na figura abaixo.

Fita de 
isolamento

• Se precisar de substituir a pilha, adquira uma CR2032 210mAh.
• Quando substituir a pilha, insira-a com o lado positivo virado para cima.
• Mantenha as mãos secas e limpas quando tocar na placa de circuito.
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3� Adicionar o sensor de água
O sensor de água deve ser utilizado juntamente com o Gateway Inteligente EZVIZ 
Zigbee (doravante denominado "gateway"). Adicione o gateway à EZVIZ Cloud seguindo 
as instruções do manual de utilizador do gateway e, em seguida, adicione o sensor de 
água ao gateway.

Método um: Adicionar através da leitura do código QR
1. Inicie sessão na sua conta através da aplicação EZVIZ, toque no ícone de 

adicionar dispositivo e a interface de leitura de código QR será apresentada.

Scan QR Code

2. Remova a tampa traseira do sensor de água girando-a no sentido contrário 
ao dos pontos do relógio com ferramentas finas (como uma moeda, com 
menos de 2 mm de espessura), conforme indicado na figura abaixo. É 
recomendável premir a ferramenta para o interior da ranhura e, depois, girar 
a mesma, ou pode colocar o sensor de água nas suas mãos e premir e 
abaná-lo com a palma da sua mão.

3. Leia o código QR no lado interno da tampa ou no manual de utilizador e, em 
seguida, adicione o sensor de água ao gateway.

4. Adicione o sensor de água ao gateway seguindo as instruções do assistente 
na aplicação.

5. Gire firmemente a tampa traseira do sensor de água no sentido dos 

ponteiros do relógio até alinhar a marca  na tampa traseira com a marca  

na tampa dianteira.
Quando girar a tampa traseira do sensor de água, prima a moeda para a ranhura e, depois, 
gire-a.
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Método dois: Adicionar através do gateway

Se adicionar o sensor de água através do gateway, coloque o sensor de água o mais 
próximo possível do gateway.

1. Coloque o gateway no modo de adição de dispositivo de acordo com as 
instruções do manual de utilizador do gateway. 

2. Remova a tampa traseira do sensor de água girando-a no sentido contrário 
ao dos pontos do relógio com ferramentas finas (como uma moeda, com 
menos de 2 mm de espessura), conforme indicado na figura abaixo. É 
recomendável premir a ferramenta para o interior da ranhura e, depois, girar 
a mesma, ou pode colocar o sensor de água nas suas mãos e premir e 
abaná-lo com a palma da sua mão.

3. Mantenha o botão do sensor de água premido durante mais de 5 segundos e, 
em seguida, o sensor de água entra no modo de adição de dispositivo.

Botão

4. Quando o indicador do sensor de água pisca rapidamente a azul e depois 
apaga-se, significa que o sensor de água foi adicionado ao gateway com 
sucesso.

5. Depois de adicionar o sensor de água com sucesso, gire a tampa traseira do 
sensor no sentido dos ponteiros do relógio até a marca de alinhamento  na 

tampa traseira estar alinhada com a marca  na tampa dianteira. 
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Instalação
O sensor de água pode ser instalado em quaisquer superfícies planas de casas de 
banho, varandas, cozinhas, armazéns, etc. 

• Instale o sensor de água em zonas propensas a fugas de água.
• Não instale o sensor de água em locais já inundados com água.
• Não instale o sensor de água em locais com entrada e saída de pessoas, a fim de evitar perdas.
• Não instale o sensor de água em ambientes corrosivos ou com campos magnéticos intensos. 
• Para evitar uma ingestão acidental ou outros riscos, mantenha o sensor de água afastado de 

bebés e crianças sempre que estiver a ser utilizado.
• Recomenda-se que a distância entre o sensor de água e o gateway seja inferior a 20 m. Se 

existirem paredes entre eles, o número de paredes não deve ser superior a 2.
• Se a sua casa tiver uma grande área, compre dois ou mais dispositivos EZVIZ para obter um 

melhor efeito.
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Operações na aplicação EZVIZ

A interface da app pode ser diferente devido a uma atualização da versão, pelo que 
prevalecerá sempre a interface da app instalada no seu telefone.

1� Página inicial
Inicie a aplicação EZVIZ e abra a página inicial do gateway associado; pode gerir o 
seu detetor de acordo com as suas necessidades nesta página.

Log (Registo) Registo de deteção do detetor.

2� Definições

Parâmetro Descrição
Device Name  
(Nome do dispositivo)

Personalize o nome do seu dispositivo.

Emergency Button  
(Botão de emergência)

Se ativado, o dispositivo muda para o modo de 
chamada de emergência e o botão original de 
armar e desarmar é desativado.

Related Devices  
(Dispositivos associados)

Pode ver o gateway ligado ao seu detetor.

Device Information 
(Informações do dispositivo)

Pode ver as informações do dispositivo aqui.

Share (Partilhar) Partilhe o seu dispositivo.
Delete Device  
(Apagar dispositivo)

Toque para apagar o detetor da EZVIZ Cloud.
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