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PURPOSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE 
LAW, THE LATTER PREVAILS.



Índice

Visão geral ������������������������������������������������������ 1
1� Conteúdo da embalagem ������������������������������������������������������������������1
2� Elementos básicos ���������������������������������������������������������������������������1

Obtenha o aplicativo EZVIZ  ����������������������������� 2

Preparativos ���������������������������������������������������� 2
1� Remova a tampa �������������������������������������������������������������������������������2
2� Remova a tira de isolamento�������������������������������������������������������������2

Adicionar dispositivo ��������������������������������������� 3
1� Método 1: adicionar pela leitura do código QR ����������������������������������3
2� Método 2: adicionar pelo gateway ����������������������������������������������������3

Instalação ������������������������������������������������������� 4
1� Montagem na parede a 1,8 m ������������������������������������������������������������4
2� Use a tampa protetora (opcional)  �����������������������������������������������������5

Operações no aplicativo EZVIZ ������������������������� 7
1� Página inicial ������������������������������������������������������������������������������������7
2.	 Configurações ����������������������������������������������������������������������������������7



1

Visão geral

1� Conteúdo da embalagem

Sensor PIR Tampa protetora Fita dupla-face

Informações regulatórias Guia de início rápido

2� Elementos básicos

Corpo do detector

Tampa

Base

Lente
Com o indicador de LED interno

Marca de instrução de instalação

Tampa protetora

Nome Descrição

Indicador de 
LED

•	 Piscando rápido em azul: o detector entra no modo de adição de 
dispositivo.

•	 Azul piscando rapidamente três vezes: alterando o modo de 
operação.

•	 Azul por 1 segundo: o sinal PIR acionou/ativou o dispositivo 
pressionando o botão de redefinição/alarme de violação acionado.

Tampa 
protetora Fixe-a na lente para limitar a faixa de detecção.
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Botão de redefinição

Nome Descrição

Botão de 
redefinição

Mantenha pressionado por cerca de 5 segundos; o dispositivo entrará 
no modo de adição de dispositivo.
Pressione duas vezes para alterar o modo de operação (o intervalo 
entre cada pressão deve ser inferior a 1 segundo).
•	 Factory Mode (Modo de fábrica): detecte objetos a cada 10 segundos.
•	 Energy-saving Mode (Modo de economia de energia): detecte 

objetos a cada 1 minuto.

Obtenha o aplicativo EZVIZ 
1. Conecte seu celular à rede Wi-Fi (sugerido). 
2. Baixe e instale o aplicativo EZVIZ pesquisando por „EZVIZ“ na App Store ou 

no Google PlayTM.
3. Abra o aplicativo e crie uma conta de usuário do EZVIZ.

Aplicativo EZVIZ

Se você já usou o aplicativo, verifique se possui a última versão. Para ver se há uma 
atualização disponível, acesse a loja de aplicativos e pesquise por "EZVIZ".

Preparativos

1� Remova a tampa
Remova a tampa do detector girando-a em sentido anti-horário conforme 
mostrado na figura abaixo.

2� Remova a tira de isolamento
Mantenha pressionada a bateria e remova a fita isolante da bateria.
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Tira de isolamento

• Depois de remover a fita isolante, antes de realizar qualquer operação, aguarde por 
cerca de 2-3 minutos, o que tornará mais estável o desempenho da detecção PIR.

• Quando o nível de bateria é baixo, a notificação de bateria fraca será enviada por push 
ao app EZVIZ para lembrar você de substituir as baterias.

• Se precisar substituir as baterias, adquira duas baterias CR2450 de 620mAh.
• Ao trocar a bateria, coloque-a com o polo positivo voltado para cima.
• Mantenha as mãos secas e limpas ao tocar na placa de circuito.

Adicionar dispositivo

O detector deve ser usado juntamente com o Gateway inteligente EZVIZ (chamado a partir 
de agora de "gateway"). Adicione o gateway à EZVIZ Cloud e adicione o detector ao gateway 
utilizando um dos dois métodos a seguir.

1� Método 1: adicionar pela leitura do código QR
1. Faça login na sua conta pelo aplicativo EZVIZ e toque no ícone de adição de 

dispositivo. Com isso, a interface de leitura do código QR será exibida.
2. Leia o código QR no lado interno da tampa ou no manual do usuário e 

adicione o detector ao gateway.

Scan QR Code

3. Gire a tampa no sentido horário até que a marca de instrução de instalação e 
o logotipo da EZVIZ estejam alinhados.

2� Método 2: adicionar pelo gateway
Ao adicionar o detector por meio do gateway, posicione o detector o mais próximo possível 
do gateway.

1. Faça o gateway entrar no modo de adição de dispositivo, conforme as 
instruções do manual do usuário do gateway. 

2. Mantenha pressionado o botão de redefinição por mais de cinco segundos 
até que o indicador no detector pisque rapidamente em azul, e então o 
detector entrará no modo de adição.

3. O detector será adicionado ao gateway automaticamente, e o indicador de 
LED estará desligado.

4. Gire a tampa no sentido horário até que a marca de instrução de instalação e 
o logotipo da EZVIZ estejam alinhados.



4

Instalação

O detector pode ser colocado na mesa ou colado onde desejado por meio da fita dupla 
face na parte inferior do detector. As posições e os ângulos de instalação a seguir são 
apenas para referência.

1� Montagem na parede a 1,8 m
Para obter um melhor efeito de detecção, deixe o lado com a marca de instrução de 
instalação e o logotipo da EZVIZ voltado para o chão conforme mostrado na figura 
abaixo.

 

10°

0°

1 2 31.8 m

Todos nós 
fomos 

descobertos!

Nós 
também!

Fig� 1 Vista lateral da faixa de detecção

• Depois de ter instalado o detector, você precisará ajustar o ângulo para obter o intervalo 
de detecção apropriado.

• O ângulo de detecção do detector é de 90° vertical e horizontalmente.
• O detector deve ser posicionado voltado para uma área em que as pessoas circulam com 

frequência, e não deve haver obstáculos na frente do detector.
• Não instale o detector em locais com intensa luz direta do sol ou locais em que haja 

grande variação de temperatura (próximo a ares-condicionados, geladeiras, ventiladores, 
fornos, janelas etc.).

• Antes de colar o detector, limpe a superfície. Não cole o detector em paredes caiadas.
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Faixa de detecção

Fig� 2 Vista superior da faixa de detecção

2� Use a tampa protetora (opcional) 
Para obter um melhor efeito de detecção, deixe o lado com a marca de instrução de 
instalação e o logotipo da EZVIZ voltado para o chão conforme mostrado na figura 
abaixo.

A tampa protetora pode ser usada em situações como as abaixo:
• Para impedir os alarmes falsos causados por animais domésticos.

1 2

2
 

 

0°
Alarmes 
acionados!?

Não 
detectado

Tampa protetora

Fig� 1 Vista lateral da faixa de detecção

• A tampa protetora impedirá que parte do detector receba radiação solar emitida pelo 
movimento de objetos, limitando assim a faixa de detecção do detector. Isso pode impedir 
os alarmes falsos, principalmente os causados por animais domésticos.

• Se você tem animais domésticos, a altura da instalação=altura do animal+0,5 m; se a 
altura do animal é ≤ 0,5 m, a altura de instalação recomendada é 1 m.

• Depois de usar a tampa protetora, a distância de detecção máxima do detector será 5 m.
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• Pequena faixa de detecção esperada.
Para obter um melhor efeito de detecção, deixe o lado com a marca de instrução de 
instalação e o logotipo da EZVIZ voltado para o chão conforme mostrado na figura abaixo.

45°

Zona sem detecção

Faixa de detecção

Fig� 2 Vista superior da faixa de detecção
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Operações no aplicativo EZVIZ

A interface do aplicativo pode variar devido às atualizações de versões, e a interface do 
aplicativo instalado no seu telefone deve prevalecer.

1� Página inicial
Inicie o aplicativo EZVIZ e abra a página inicial do gateway relacionado para poder 
gerenciar seu detector conforme necessário na página.

Log (Registro) Registro de detecção do detector.

Dismiss (Descartar) Limpe os alarmes do detector.

2� Configurações

Parâmetro Descrição
Device Name (Nome 
do dispositivo)

Personalize o nome do dispositivo.

Alarm Settings 
(Ajustes de Alarme)

É possível definir os parâmetros de notificação conforme 
necessário.

Linkage Camera 
(Câmera de 
vinculação)

Selecione a câmera a ser conectada ao detector. Depois 
de conectada, a câmera se voltará para a direção em que 
ocorreu uma detecção de pessoa.

Energy-saving mode 
(Modo de economia 
de energia)

Pressione duas vezes para alterar o modo de operação (o 
intervalo entre cada pressão deve ser inferior a 1 segundo).
•	 Factory Mode (Modo de fábrica): detecte objetos a cada 

10 segundos.
•	 Energy-saving mode (Modo de economia de energia): 

detecte objetos a cada 1 minuto.
Related Devices 
(Dispositivos 
relacionados)

Você pode ver o gateway conectado ao seu detector.

Device Information 
(Informações do 
dispositivo)

Aqui você pode ver as informações do dispositivo.

Share (Compartilhar) Compartilhe seu dispositivo.
Delete Device (Excluir 
dispositivo)

Toque para excluir o detector da EZVIZ Cloud.
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