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Descrição geral

1� Conteúdo da embalagem

Sensor PIR (x1) Cobertura de proteção (x1) Fita adesiva de dupla face 
(x1)

Pino (x1)
Informações sobre as normas 

reguladoras (x1)
Guia de Início Rápido 

(x1)

O pino é fornecido apenas para o dispositivo com orifício de reiniciar.

2� Apresentação

Corpo do detetor

Tampa

Base

Lente
Com indicador LED no interior

Marca de instrução de instalação

Cobertura de proteção

Nome Descrição

Indicador LED

•	 Pisca rapidamente a azul: O detetor entra no modo de adição 
de dispositivo.

•	 Pisca rapidamente a azul 3 vezes: a mudar o modo de 
funcionamento.

•	 Azul durante 1 segundo: sinal PIR acionado/dispositivo 
ativado ao premir o botão de REINICIALIZAÇÃO/alarme de 
violação acionado.

Cobertura de 
proteção Fixe-a na lente para limitar o alcance de deteção.
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Orifício de redefinir
Estrutura	1	(com	orifício	de	redefinir)

Botão de REINICIALIZAÇÃO
Estrutura	2	(com	botão	de	redefinir)

Nome Descrição

Orifício de redefinir 
(botão de redefinir)

Utilize o pino para manter premido o orifício REDEFINIR 
durante 2 s (se o seu dispositivo tiver um botão de redefinir, 
mantenha premido o botão REDEFINIR durante mais de 5 s) e 
então o dispositivo entra no modo de adição de dispositivo.
Prima duas vezes para mudar o modo de funcionamento  
(o intervalo entre as duas pressões deve ser inferior a 1 segundo).
•	 Modo	de	economia	de	energia	ligado	(por	predefinição)

     Deteta objetos a cada 1 minuto.
•	Modo de economia de energia desligado / Modo de 

depuração
     Deteta objetos a cada 10 segundos.
*Após a ligação bem sucedida à rede, o dispositivo entra em 
modo de depuração; 5 minutos depois, o dispositivo entra 
automaticamente em modo de economia de energia.

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".
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Preparativos
1� Remover a tampa

Remova a tampa do detetor rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio, conforme demonstrado na figura abaixo.

2� Remover	a	fita	de	isolamento

Prima sem soltar a pilha e remova a fita de isolamento.

Fita de isolamento

Estrutura	1	(com	orifício	de	redefinir)

Fita de isolamento

Estrutura	2	(com	botão	de	redefinir)

• Depois de remover a fita de isolamento e antes de realizar qualquer operação, 
aguarde cerca de 2-3 minutos, isto fará com que o desempenho da deteção PIR seja 
mais estável.

• Quando a bateria estiver fraca, será enviada uma notificação de bateria fraca para a 
aplicação EZVIZ para o lembrar de substituir as pilhas.

• Se precisar de substituir pilhas, adquira pilhas do tipo CR2450 620mAh.
• 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.

Adicionar o dispositivo

O detetor deve ser utilizado juntamente com o Gateway Inteligente EZVIZ (chamado 
doravante "gateway"). Adicione o gateway à EZVIZ Cloud e, em seguida, adicione o detetor 
ao gateway seguindo qualquer um dos dois métodos a seguir.

1� 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.
2. Leia o código QR no lado de dentro da tampa ou no manual de utilizador e, 

em seguida, adicione o detetor ao gateway.
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Scan QR Code

3. Rode a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que a 
marca de instrução de instalação e o logótipo da EZVIZ estejam alinhados.

2� Método dois: Adicionar através do gateway

Quando adicionar o detetor através do gateway, coloque-o o mais perto 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. Utilize o pino para introduzir no orifício REDEFINIR durante cerca de 2 s (se o 
seu botão inteligente tiver um botão de redefinir em vez do orifício de reiniciar, 
mantenha premido o botão de redefinir durante 5 s) até o indicador no detetor 
ficar azul intermitente rápido, e então o detetor entra no modo de adição.

3. O detetor é adicionado ao gateway automaticamente e o indicador LED 
apaga-se.

4. Rode a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que a 
marca de instrução de instalação e o logótipo da EZVIZ estejam alinhados.

Instalação

O detetor pode ser colocado em cima de uma mesa ou colado onde quiser com a fita 
adesiva de dupla face na parte de baixo. As posições e os ângulos de instalação a 
seguir são apenas para sua referência.

1� Montagem na parede 1,8 m
Para conseguir o melhor efeito de deteção possível, vire o lado com a marca de 
instrução de instalação e o logótipo da EZVIZ para o chão, conforme demonstrado na 
figura abaixo.
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10°

0°

1 2 31.8 m

Somos todos 
detetados!!!

Nós 
também!!!

Fig� 1 Vista lateral do alcance de deteção

• Depois de instalar o detetor, é necessário ajustar o seu ângulo para conseguir o alcance 
de deteção apropriado.

• O ângulo de deteção do detetor é de 90° verticalmente e horizontalmente.
• O detetor deve ser colocado virado para uma área por onde as pessoas passem 

normalmente, não devendo haver obstáculos em frente do mesmo.
• Não instale o detetor em locais com luz solar direta intensa ou em locais com grandes 

oscilações de temperatura (próximo de aparelhos de AC, frigoríficos, ventoinhas, fornos, 
janelas, entre outros).

• Antes de colar o detetor, limpe primeiro a superfície. Não cole o detetor em paredes 
pintadas.

Alcance de deteção

Fig� 2 Vista superior do alcance de deteção

2� Usar a cobertura de proteção (Opcional) 
Para conseguir o melhor efeito de deteção possível, vire o lado com a marca de 
instrução de instalação e o logótipo da EZVIZ para o chão, conforme demonstrado na 
figura abaixo.
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A cobertura de proteção pode ser usada nas situações a seguir:
• Evitar falsos alarmes gerados por animais de estimação.

1 2

2
 

 

0°
Alarmes 

acionados!?

Não 
detetado~

Cobertura de proteção

Fig� 1 Vista lateral do alcance de deteção

• A cobertura de proteção impedirá que parte do detetor receba a radiação de calor emitida 
por objetos em movimento, limitando assim o alcance de deteção do detetor. Isto pode 
prevenir falsos alarmes, especialmente os gerados por animais de estimação.

• Se tiver animais de estimação, a altura de instalação é = à altura do animal + 0,5 m; se a 
altura do animal for ≤ 0,5 m, a altura de instalação recomendada é de 1 m.

• Depois de usar a cobertura de proteção, a distância de deteção máxima do detetor é de 5 m.

• Pequeno intervalo de deteção esperado.
Para conseguir o melhor efeito de deteção possível, vire o lado com a marca de instrução 
de instalação e o logótipo da EZVIZ para o chão, conforme demonstrado na figura abaixo.

45°

Zona de não-deteção

Alcance de deteção

Fig� 2 Vista superior do alcance de deteção
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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.

Dismiss (Ignorar) Limpe os alarmes do detetor.

2� Definições

Parâmetro Descrição
Device Name  
(Nome do dispositivo)

Personalize o nome do seu dispositivo.

Alarm Settings 
(Definições de alarme)

Pode definir os parâmetros de notificação conforme 
necessário.

Linkage Camera 
(Vinculação da câmara)

Selecione a sua câmara para a ligar ao detetor. Depois 
de ligada, a câmara irá rodar em direção para onde é 
detetada presença humana.

Energy-saving mode 
(Modo de poupança  
de energia)

Prima duas vezes para mudar o modo de funcionamento 
(o intervalo entre as duas pressões deve ser inferior a  
1 segundo).
•	 Factory Mode (Modo de fábrica): deteta objetos a 

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

deteta objetos a cada 1 minuto.
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.


	Descrição geral
	1.	Conteúdo da embalagem
	2.	Apresentação

	Obter a aplicação EZVIZ 
	Preparativos
	1.	Remover a tampa
	2.	Remover a fita de isolamento

	Adicionar o dispositivo
	1.	Método um: Adicionar através da leitura do código QR
	2.	Método dois: Adicionar através do gateway

	Instalação
	1.	Montagem na parede 1,8 m
	2.	Usar a cobertura de proteção (Opcional) 

	Operações na aplicação EZVIZ
	1.	Página inicial
	2.	Definições


