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Áttekintés

1� A csomag tartalma

PIR-érzékelő (1 db) Árnyékoló fedél (1 db) Kétoldalas szalag (1 db)

Tű (1 db)
Szabályozással kapcsolatos 

információk (1 db)
Rövid használatba vételi 

útmutató (1 db)

A tű csak olyan eszközök tartozéka, amelyeken alaphelyzetbe állításra szolgáló nyílás 
található.

2� Alap

Érzékelőtest

Borítás

Talp

Objektív
Belső LED kijelzővel

Szerelési útmutató jelzése

Árnyékoló fedél

Név Leírás

LED kijelzők

•	 Gyorsan	villogó	kék: Az érzékelő eszközhozzáadási 
üzemmódba lép.

•	 Gyorsan	villogó	kék	fény,	háromszor: Üzemmód módosítása.
•	 Kék	fény	1	másodpercig: PIR jel kiváltása / a készülék 

felébresztése a VISSZAÁLLÍTÁS gomb megnyomásával / 
szabotázsriasztás kiváltása.

Árnyékoló fedél Rögzítse az objektívre az érzékelési tartomány korlátozásához.
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VISSZAÁLLÍTÁS nyílás
1.	struktúra	(alaphelyzetbe	állításra	való	lyukkal)	

VISSZAÁLLÍTÁS gomb
2.	struktúra	(alaphelyzetbe	állításra	való	gombbal)

Név Leírás

VISSZAÁLLÍTÁS 
nyílás
(VISSZAÁLLÍTÁS 
gomb)

A tűt tartsa benyomva 2 másodpercig az alaphelyzetbe 
állításra szolgáló nyílásban (ha az eszközén alaphelyzetbe 
állító gomb található, akkor azt tartsa nyomva 5 másodpercig), 
ezután az eszköz belép az eszközhozzáadási módba.
Kétszeres megnyomás az Üzemmód módosításához (a két 
megnyomás között kevesebb, mint 1 másodperc teljen el).
•	 Energiatakarékos	mód	bekapcsolva	(alapértelmezés	
szerint)

     Objektumok észlelése 1 percenként.
•	 Energiatakarékos	mód	kikapcsolva	/	Hibakeresési	mód 

Objektumok észlelése 10 másodpercenként.
*A sikeres hálózati csatlakozás után az eszköz belép a 
hibakeresési módba; 5 perc elteltével az eszköz automatikusan 
belép az energiatakarékos módba.

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése 
1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt). 
2. Az App Store-ban vagy a Google Play™-ben keresse meg az „EZVIZ” 

alkalmazást, töltse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

EZVIZ alkalmazás

Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a 
legújabb verzió. Ha ellenőrizni akarja, hogy van-e elérhető frissítés, látogasson el az 
App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ alkalmazásra.
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Előkészítés
1� Fedél	eltávolítása

A fedél elfordításával az óramutató járásával ellentétes irányba vegye le az 
érzékelő fedelét az ábrán látható módon.

2� Szigetelőcsík	eltávolítása
Nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátort, majd távolítsa el az akkumulátor 
szigetelőcsíkját.

Szigetelőcsík

1.	struktúra	(alaphelyzetbe	állításra	való	lyukkal)	

Szigetelőcsík

2.	struktúra	(alaphelyzetbe	állításra	való	gombbal)
• A szigetelőscsík eltávolítása után várjon körülbelül 2-3 percet, mielőtt bármilyen 

műveletet végezne; így stabilabbá teszi a PIR érzékelési teljesítményét.
• Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az alacsony töltöttségi szintről 

szóló értesítés megjelenik az EZVIZ alkalmazásban, hogy emlékeztesse Önt az 
akkumulátorok cseréjére.

• Ha ki kell cserélni az elemeket, kérjük hogy CR2450 620mAh típusú elemet vásároljon.
• Az elemek cseréjekor kérjük, hogy azokat a pozitív oldalukkal felfelé helyezze be.
• Tartsa kezét szárazon és tisztán, amikor az áramköri lapot megérinti.

Eszköz hozzáadása

Az érzékelőt az EZVIZ intelligens átjáróval (a továbbiakban: „átjáró”) együtt kell használni. 
Adja hozzá az átjárót az EZVIZ Cloudhoz, majd adja hozzá az érzékelőt az átjáróhoz a 
következő két módszerrel.

1� Első	módszer:	Hozzáadás	a	QR-kód	beolvasásával
1. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazáson keresztül, koppintson a 

készülék hozzáadása ikonra, ekkor megjelenik a QR-kód beolvasófelület.
2. Szkennelje be fedél belső oldalán vagy a használati útmutatóban található 

QR-kódot, majd adja hozzá az érzékelőt az átjáróhoz.
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Scan QR Code

3. Forgassa a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a 
szerelési utasítás jelzése és az EZVIZ logó egy vonalba nem kerülnek.

2� Második	módszer:	Hozzáadás	az	átjárónál
Ha az érzékelőt az átjáró mellett adja hozzá, akkor az érzékelőt a lehető legközelebb 
helyezze el az átjáróhoz.

1. Az átjárót az átjáró használati útmutatójában leírtak szerint állítsa be az 
eszköz hozzáadási üzemmódba. 

2. A tűt tartsa az alaphelyzetbe állításra szolgáló nyílásba nyomva 2 
másodpercig (ha az okosgombon alaphelyzetbe állításra való gomb van, 
akkor azt tartsa nyomva 5 másodpercig), amíg az érzékelő jelzőfénye el nem 
kezd gyorsan, kéken villogni, és ekkor az érzékelő belép a hozzáadási módba.

3. Az érzékelő automatikusan hozzáadódik az átjáróhoz, és a LED-kijelző 
kialszik.

4. Forgassa a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a 
szerelési utasítás jelzése és az EZVIZ logó egy vonalba nem kerülnek.

Telepítés

Az érzékelőt az asztalra lehet helyezni, vagy az érzékelő alján található kétoldalas 
ragasztószalag segítségével fel lehet ragasztani a kívánt helyre. Az alábbi beépítési 
pozíciók és szögek csak tájékoztató jellegűek.

1� 1,8 méter Falra szerelés
A jobb érzékelési hatás érdekében kérjük, hogy a szerelési útmutató jelzéssel és az 
EZVIZ logóval ellátott oldal a talaj felé nézzen az alábbi ábrán látható módon.
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10°

0°

1 2 31.8 m

Mindannyiunkat 
felfedeznek!!!

Így vagyunk  
mi is!!!

1� ábra Az érzékelési tartomány oldalnézete

• Az érzékelő felszerelése után be kell állítania az érzékelő szögét a megfelelő érzékelési 
tartomány eléréséhez.

• Az érzékelő érzékelési szöge függőlegesen és vízszintesen egyaránt 90°.
• Az érzékelőt olyan terület felé kell elhelyezni, ahol gyakran járnak át emberek; ügyeljen rá, 

hogy az érzékelő előtt ne legyenek akadályok.
• Ne telepítse az érzékelőt olyan helyre, ahol intenzív közvetlen napfény éri, vagy ahol a 

hőmérséklet nagymértékben változik (légkondicionáló, hűtőszekrény, elektromos ventilátor, 
sütő, ablakok stb. közelében).

• Az érzékelő felragasztása előtt először tisztítsa meg a felületet. Ne ragassza az érzékelőt 
meszelt falakra.

Észlelési tartomány

2.	ábra	Az	érzékelési	tartomány	felülnézete

2� Árnyékoló	fedél	használata	(opcionális)	
A jobb érzékelési hatás érdekében kérjük, hogy a szerelési útmutató jelzéssel és az 
EZVIZ logóval ellátott oldal a talaj felé nézzen az alábbi ábrán látható módon.

Az árnyékoló fedél az alábbi helyzetekben használható:
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• A háziállatok által keltett hamis riasztások megelőzése érdekében.

1 2

2
 

 

0°
Riasztás 
kiváltva!?

Nem 
észlelt~

Árnyékoló fedél

1� ábra Az érzékelési tartomány oldalnézete

• Az árnyékoló fedél megakadályozza, hogy az érzékelő bizonyos részei érzékeljék a mozgó 
tárgyak által kibocsátott hősugárzást, így korlátozza az érzékelő érzékelési tartományát. 
Ez megakadályozhatja a hamis riasztásokat, különösen a háziállatok által okozott téves 
riasztásokat.

• Ha van háziállat, akkor a telepítési magasság megegyezik a háziállat magassága + 0,5 méter 
értékkel; ha a háziállat magassága ≤ 0,5 m, akkor az ajánlott telepítési magasság 1 méter.

• Az árnyékoló fedél használata után az érzékelő maximális érzékelési távolsága 5 méter.

• Az érzékelési tartomány várhatóan kicsi.
A jobb érzékelési hatás érdekében kérjük, hogy a szerelési útmutató jelzéssel és az EZVIZ 
logóval ellátott oldal a talaj felé nézzen az alábbi ábrán látható módon.

45°

Nem észlelési zóna

Észlelési tartomány

2.	ábra	Az	érzékelési	tartomány	felülnézete
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Működtetés	az	EZVIZ	Appról

Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás 
felülete fog érvényesülni.

1� Kezdőlap
Indítsa el az EZVIZ alkalmazást, majd nyissa meg a kapcsolódó átjáró kezdőlapját, 
az oldalon szükség szerint kezelheti az érzékelőt.

Log (Naplófájl) Az érzékelő észlelési naplója.

Dismiss (Elutasítás) Érzékelő riasztásainak törlése.

2� Beállítások

Paraméter Leírás
Device Name  
(Eszköz neve)

Testreszabhatja a készülék nevét.

Alarm Settings  
(Riasztási beállítások)

Az értesítési paramétereket szükség szerint állíthatja 
be.

Linkage Camera  
(Kamera összekapcsolása)

Válassza ki az érzékelőhöz csatlakoztatandó 
kamerát. A csatlakoztatás után a kamera abba az 
irányba fordul, ahol az emberek észlelése megtörtént.

Energy-saving Mode 
(Energiatakarékos 
üzemmód)

Kétszeres megnyomás az Üzemmód módosításához 
(a két megnyomás között kevesebb, mint  
1 másodperc teljen el).
•	 Factory	Mode	(Gyári	üzemmód): Objektumok 

észlelése 10 másodpercenként.
•	 Energy-saving	Mode	(Energiatakarékos	
üzemmód): Objektumok észlelése 1 percenként.

Related Devices 
(Kapcsolódó eszközök)

Láthatja az érzékelőhöz csatlakoztatott átjárót.

Device Information 
(Eszközinformáció)

Itt tekintheti meg a készülék adatait.

Share (Megosztás) A készülék megosztása.
Delete Device  
(Eszköz törlése)

Érintse meg az érzékelő törléséhez az EZVIZ Cloudból.
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