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Översikt

1� Innehåll i förpackningen

Vattensensor (1 st.)

Gällande föreskrifter (1 st.) Snabbstartsguide (1 st.)

2� Grundläggande information
Efter att vattensensorn har placerats på avsedd yta kommer den att utlösas när 
vattennivån övergår 0,5 mm. Samtidigt skickar den länkade EZVIZ-nätslussen 
ett ljud- och ljuslarm och EZVIZ-appen tar emot en larmnotifiering. Du kan 
kontrollera enhetens vattenfyllningsstatus på EZVIZ-appen.

Märke för 
rotationsriktning

Inriktningsmärke

Detekteringsstift

Detekteringsstift

Öppningsskåra

Vy bakifrån

Knapp

Isoleringsremsa
Batteri

Lysdiodsindikering

Diagram av insida

Namn Beskrivning

Knapp Tryck på knappen och håll in i fem sekunder så att vattensensorn 
startas om och sedan går in i läget för tillägg av enhet.

Lysdiodsindikering

•	 Blinkar snabbt: Startar läget för tillägg av enhet.
•	 Blinkar snabbt blått och släcks sedan: Tillagd i nätslussen 

eller misslyckades.
•	 Blinkar snabbt blått och släcks sedan efter 180 sekunder: 

Inget svar från enheten som ska läggas till, systemet 
avslutas automatiskt.

•	 Blått i en sekund och släcks sedan: Enheten startas eller ett 
tryck på knappen.



2

Konfiguration
Följ	stegen	nedan	för	att	konfigurera	detektorn:

1. Ladda ned EZVIZ-appen och logga in på ditt EZVIZ-appkonto. 
2. Slå på vattensensorn.
3. Lägg till vattensensorn i ditt EZVIZ-konto.

1� 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.

2� Slå på vattensensorn
Steg 1 Ta bort baklocket
Ta bort vattensensorns baklock genom att rotera moturs med ett smalt verktyg 
(t.ex. ett mynt smalare än 2 mm) såsom visas på bilden nedan. 

• Det rekommenderas att trycka in det smala verktyget i skåran och rotera eller placera 
vattensensorn mellan händerna och vrida på den med handflatan. 

Steg 2 Avlägsna isoleringsremsan
Avlägsna isoleringsremsan för batteriet på det sätt som visas i bilden nedan.

Isoleringsremsa

• Köp ett batteri av typen CR2032, 210 mAh om du behöver byta batteri.
• Sätt i batteriet med pluspolen uppåt när du byter batteri.
• Se till att dina händer är torra och rena när du vidrör kretskortet.
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3� Lägga till vattensensorn
Vattensensorn används tillsammans med en smart EZVIZ Zigbee-nätsluss (hädanefter 
kallad ”nätsluss”). Lägg till nätslussen i EZVIZ Cloud genom att följa nätslussens 
bruksanvisning. Lägg sedan till vattensensorn i nätslussen.

Metod 1: Lägga till genom att skanna QR-koden
1. Logga in i ditt konto via EZVIZ-appen, tryck på symbolen för att lägga till en 

enhet, så visas gränssnittet för skanning av QR-kod.

Scan QR Code

2. Ta bort vattensensorns baklock genom att rotera moturs med ett smalt 
verktyg (t.ex. ett mynt smalare än 2 mm) såsom visas på bilden nedan. Det 
rekommenderas att trycka in det smala verktyget i skåran och rotera eller 
placera vattensensorn mellan händerna och vrida på den med handflatan.

3. Skanna QR-koden på insidan av locket eller på bruksanvisningen och lägg 
sedan till vattensensorn i nätslussen.

4. Lägg till vattensensorn i nätslussen genom att följa guiden i appen.

5. Rotera baklocket på vattensensorn medurs tills inriktningsmärket  på 

baklocket är inriktat med märket  på det främre höljet.

Rotera baklocket på vattensensorn genom att trycka in myntet i skåran och vrida.
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Metod 2: Lägga till via nätsluss

Placera vattensensorn så nära nätslussen som möjligt när du lägger till sensorn i 
nätslussen.

1. Öppna läget för tillägg av enhet i nätslussen enligt anvisningarna i 
nätslussens bruksanvisning. 

2. Ta bort vattensensorns baklock genom att rotera moturs med ett smalt 
verktyg (t.ex. ett mynt smalare än 2 mm) såsom visas på bilden nedan. Det 
rekommenderas att trycka in det smala verktyget i skåran och rotera eller 
placera vattensensorn mellan händerna och vrida på den med handflatan.

3. Tryck på knappen på vattensensorn och håll in i fem sekunder för att öppna 
läget för tillägg av enhet.

Knapp

4. När indikatorn på vattensensorn blinkar blått och sedan släcks anger detta 
att vattensensorn har blivit tillagd i nätslussen.

5. Efter att vattensensorn har lagts till ska du rotera sensorns baklock medurs 
för att dra åt det, tills inriktningsmärket  på baklocket är inriktat med 

märket  på det främre höljet. 
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Montering
Du kan placera vattensensorn på valfri yta i vardagsrummet, verandan, köket, 
lagerutrymme el.dyl. 

• Installera vattensensorn på ytor som är utsatta för vattenläckage.
• Installera inte vattensensorn på platser som redan är fyllda med vatten.
• Installera inte vattensensorn på platser med mycket persontrafik för att undvika förluster.
• Installera inte vattensensorn i korrosiva miljöer eller miljöer med starka magnetfält. 
• Håll vattensensorn på avstånd från små barn när den används för att undvika oavsiktligt intag eller 

andra risker.
• Rekommenderat avstånd mellan vattensensorn och nätslussen är mindre än 20 m. Om det finns 

väggar mellan dem ska det vara högst två.
• Om huset är stort rekommenderas att köpa två eller fler EZVIZ-enheter för bästa möjliga 

prestanda.
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Funktioner i appen EZVIZ

Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till 
appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

1� Startsida
Starta appen EZVIZ, öppna startsidan för den gateway det gäller, så kan du 
administrera detektorn efter behov på sidan.

Log (Logg) Detektorns detekteringslogg.

2� Inställningar

Parameter Beskrivning
Device Name  
(enhetens namn)

Anpassa namnet på din enhet.

Emergency Button 
(nödknapp)

Vid aktivering, kommer enheten att växla till 
nödsamtalsläge och den vanliga knappen för till- och 
frånkoppling kommer att inaktiveras.

Related Devices 
(relaterade enheter)

Du kan se vilken gateway som är ansluten till din detektor.

Device Information 
(enhetsinformation)

Du kan se enhetens information här.

Share (dela) Dela din enhet.
Delete Device  
(radera enhet)

Tryck för att radera detektorn från EZVIZ Cloud.
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