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INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL 
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Overzicht

1� Inhoud van de verpakking

PIR-sensor Afschermkapje Dubbelzijdige tape

Informatie met betrekking tot regelgeving Snelstartgids

2� Basis

Behuizing van de detector

Klepje

Onderkant

Lens
Bevat led-indicator

Instructiemarkering

Afschermkapje

Naam Omschrijving

Led-indicator

•	 Knippert snel blauw: Detector gaat in de modus voor het 
toevoegen van apparaten.

•	 Knippert drie keer snel blauw: Bedrijfsmodus wordt gewijzigd.
•	 1 seconde blauw: PIR-signaal geactiveerd / apparaat gewekt 

na indrukken van de RESET-knop / sabotagealarm geactiveerd.
Afschermkapje Bevestig op de lens om het detectiebereik te beperken.
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RESET-knop

Naam Omschrijving

RESET-knop

Houd ongeveer 5 seconden ingedrukt, waarna het apparaat in de 
modus voor het toevoegen van apparaten gaat.
Druk er in 1 seconde tweemaal op om de bedrijfsmodus te wijzigen.
•	 Factory Mode (Fabrieksmodus): Detecteert voorwerpen elke  

10 seconden.
•	 Energy-saving Mode (Spaarstand): Detecteert voorwerpen elke  

1 minuut.

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.

Voorbereidingen

1� Deksel verwijderen
Verwijder het kapje van de detector door het linksom te draaien, zoals 
weergegeven in de onderstaande afbeelding.

2� Isolatiestrookje verwijderen
Houd de batterij ingedrukt en verwijder vervolgens het isolatiestrookje.
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Isolatiestrookje

• Wacht ongeveer 2-3 minuten na het verwijderen van het isolatiestrookje voordat u een 
handeling uitvoert. Dit maakt de prestaties van de PIR-detectie stabieler.

• Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt de melding dat de batterij bijna leeg is naar de 
EZVIZ-app gestuurd om u eraan te herinneren de batterijen te vervangen.

• Vervang de batterij met een CR2450 620mAh-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.

Apparaat toevoegen

De detector moet worden gebruikt in combinatie met de EZVIZ Smart Gateway (hierna 
"gateway" genoemd). Voeg de gateway toe aan de EZVIZ Cloud en voeg vervolgens de 
detector op de volgende twee manieren toe aan de gateway.

1� 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.

2. Scan de QR-code aan de binnenkant van het kapje of in de gebruikershandleiding 
en voeg vervolgens de detector toe aan de gateway.

Scan QR Code

3. Draai het kapje rechtsom totdat de instructiemarkering en het EZVIZ-logo op 
één lijn liggen.

2� Methode twee: Toevoegen via de gateway
Wanneer u een detector toevoegt via de gateway, plaatst u de detector 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. Houd de RESET-knop meer dan 5 seconden ingedrukt totdat de indicator op 
de detector snel blauw knippert en de sensor de toevoegmodus ingaat.

3. De detector wordt automatisch aan de gateway toegevoegd en de led-indicator 
zal uit gaan.

4. Draai het kapje rechtsom totdat de instructiemarkering en het EZVIZ-logo op 
één lijn liggen.
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Installatie

De detector kan op tafel worden gezet of overal tegenaan worden geplakt door 
middel van de dubbelzijdige tape aan de onderkant va de detector. De volgende 
installatieposities en hoeken zijn uitsluitend ter referentie.

1� 1,8 m muurmontage
Om te zorgen voor effectievere detectie, richt u de zijde met de instructiemarkering en 
het EZVIZ-logo naar de grond, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

 

10°

0°

1 2 31.8 m

We worden 
allemaal 
ontdekt!!!

Wij ook!!!

Afb� 1 Zijaanzicht van het detectiebereik

• Pas de hoek van de detector aan nadat u de detector heeft geïnstalleerd om het juiste 
detectiebereik te krijgen.

• De detectiehoek van de detector is verticaal en horizontaal 90°.
• De detector moet tegenover een gebied worden geplaatst waar vaak mensen passeren en 

zorg dat er zich geen obstakels voor de detector bevinden.
• Installeer de detector niet op plaatsen met intens direct zonlicht of waar de temperatuur 

sterk verandert (bijv. in de buurt van airconditioners, koelkasten, elektrische ventilatoren, 
ovens, ramen, enz.).

• Maak het oppervlak schoon voordat u de detector vastplakt. Plak de detector niet op 
gekalkte muren.
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Detectiebereik

Afb� 2 Bovenaanzicht van het detectiebereik

2� Afschermkapje gebruiken (optioneel) 
Om te zorgen voor effectievere detectie, richt u de zijde met de instructiemarkering en 
het EZVIZ-logo naar de grond, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Het afschermkapje kan worden gebruikt in de onderstaande situaties:
• Om valse alarmen door huisdieren te voorkomen.

1 2

2
 

 

0°
Alarmen 

geactiveerd!?

Niet 
gedetecteerd~

Afschermkapje

Afb� 1 Zijaanzicht van het detectiebereik

• Het afschermkapje voorkomt dat een deel van de detector warmtestraling ontvangt die 
wordt uitgezonden door bewegende objecten, waardoor het detectiebereik van de detector 
wordt beperkt. Dit kan valse alarmen, voornamelijk door huisdieren, voorkomen.

• Als u huisdieren heeft, de installatiehoogte = hoogte van het huisdier + 0,5 m. Dus als de 
hoogte van het huisdier ≤ 0,5 m is, is de aanbevolen installatiehoogte 1 m.

• Als u het afschermkapje gebruikt, is de maximale detectieafstand van de detector 5 m.
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• Klein verwacht detectiebereik.
Om te zorgen voor effectievere detectie, richt u de zijde met de instructiemarkering en het 
EZVIZ-logo naar de grond, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

45°

Zone buiten 
detectieveld

Detectiebereik

Afb� 2 Bovenaanzicht van het detectiebereik
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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.

Dismiss (Uitzetten) Wist de alarmen van de detector.

2� Instellingen

Parameter Omschrijving
Device Name 
(Apparaatnaam)

Wijzig de naam van uw apparaat.

Alarm Settings 
(Alarminstellingen)

U kunt de meldingsparameters naar wens instellen.

Linkage Camera 
(Koppelingscamera)

Selecteer de camera die u wilt verbinding met de detector. 
Eenmaal aangesloten, draait de camera in de richting 
waarin een menselijke detectie is waargenomen.

Energy-saving Mode 
(Spaarstand)

Druk er in 1 seconde tweemaal op om de bedrijfsmodus 
te wijzigen.
•	 Factory Mode (Fabrieksmodus): Detecteert 

voorwerpen elke 10 seconden.
•	 Energy-saving Mode (Spaarstand): Detecteert 

voorwerpen elke 1 minuut.
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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