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Översikt

1� Innehåll i förpackningen

PIR-sensor Avskärmningslock Dubbelhäftande tape

Föreskrifter Snabbstartsguide

2� Grundläggande information

Detektorenhet

Kåpa

Fäste

Lins
Med lysdiodsindikering på insidan

Monteringsmarkering

Avskärmningslock

Namn Beskrivning

Lysdiodsindikering

•	 Blinkar snabbt blått: Detektorn startar läget för tillägg av enhet.
•	 Blinkar snabbt blått tre gånger: Ändrar driftläge.
•	 Lyser blått i en sekund: PIR-signal utlöst/enhet väckt genom 

att återställningsknapp tryckts in/sabotagelarm utlöst.
Avskärmningslock Monteras på linsen för att begränsa detekteringsområdet.
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Återställningsknapp

Namn Beskrivning

Återställningsknapp

Tryck på knappen och håll den intryckt i fem sekunder, för 
att enheten ska öppna läget för tillägg av enhet.
Dubbeltryck för att ändra driftläge (intervallet mellan de två 
tryckningarna får inte vara kortare än en sekund).
•	 Factory Mode (Fabriksinställt läge): Detektera objekt var 

tionde sekund.
•	 Energy-saving Mode (Energibesparingsläge): Detektera 

objekt varje minut.

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.

Förberedelser

1� Avlägsna kåpan
Avlägsna detektorns kapsling genom att vrida kapslingen moturs på det sätt 
som visas på bilden nedan.

2� Avlägsna isoleringsremsan
Tryck och håll på batteriet, när du avlägsnar batteriets isoleringsremsa.
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Isoleringsremsa

•	 Efter att du har avlägsnat isoleringsremsan, och innan du utför några andra åtgärder, 
bör du vänta två till tre minuter, för att PIR-detekteringen ska stabiliseras.

•	 När batterinivån är låg, kommer en avisering om lågt batteri att skickas till  
EZVIZ-appen för att påminna dig om att byta batterier.

•	 Köp batterier av typen CR2450, 620mAh, när du behöver byta batterier.
•	 Sätt i batteriet med pluspolen uppåt när du byter batteri.
•	 Se till att dina händer är torra och rena när du vidrör kretskortet.

Lägga till en enhet

Detektorn används tillsammans med en smart EZVIZ-gateway (hädanefter kallad "gateway"). 
Lägg till din gateway i EZVIZ Cloud, och lägg sedan till detektorn i din gateway med någon av 
följande två metoder.

1� 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.
2. Skanna QR-koden på insidan av bruksanvisningens omslag, och lägg sedan 

till detektorn i din gateway.

Scan QR Code

3. Vrid på kapslingen medurs tills installationsmarkeringen och EZVIZ-logotypen 
är i linje med varandra.

2� Metod 2: Lägga till via gateway

Placera detektorn så nära din gateway som möjligt, när du lägger till den i din gateway.

1. Öppna läget för tillägg av enhet i din gateway enligt anvisningarna i 
bruksanvisningen för gatewayen 

2. Tryck på och håll återställningsknapp intryckt i mer än fem sekunder tills 
indikeringen på detektorn börjar blinka snabbt blått och detektorn startar läget för 
tillägg.

3. Detektorn kommer automatiskt att  läggas t i l l  i  din gateway,  och 
lysdiodsindikeringen kommer att slockna.

4. Vrid på kapslingen medurs tills installationsmarkeringen och EZVIZ-logotypen är i 
linje med varandra.
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Montering

Detektorn kan läggas på bordet eller fästas på vad du vill med den dubbelhäftande 
tapen på detektorns undersida. Följande placeringar och vinklar vid montering är enbart 
avsedda som referens.

1� Väggmontering 1,8 m
För bättre detektering, måste du se till att sidan med monteringsmarkeringen och  
EZVIZ-logotypen är riktade mot marken så som visas på bilden nedan.

 

10°

0°

1 2 31.8 m

Vi blir alla 
upptäckta!!!

Vi med!!!

Fig� 1 Detekteringsområdet sett från sidan

•	 När du har monterat detektorn, måste du justera detektorns vinkel för att skapa ett 
lämpligt detekteringsområde.

•	 Detektorns detekteringsvinkel är 90° vertikalt och horisontellt.
•	 Detektorn bör placeras mot en yta där människor ofta passerar, och det får inte finnas 

några hinder framför detektorn.
•	 Placera inte detektorn på platser med intensivt direkt solljus, eller på platser med stora 

temperaturförändringar (i närheten av luftkonditionering, kylskåp, elektriska fläktar, ugnar, 
fönster med mera).

•	 Rengör ytan innan du fäster detektorn. Fäst inte detektorn på kalkputsade väggar.
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Detekteringsområde

Fig� 2 Detekteringsområdet sett ovanifrån

2� Använd avskärmningslocket (valfritt) 
För bättre detektering, måste du se till att sidan med monteringsmarkeringen och  
EZVIZ-logotypen är riktade mot marken så som visas på bilden nedan.

Avskärmningslocket kan användas i situationerna nedan:
•	 För att förhindra falska larm orsakade av husdjur.

1 2

2
 

 

0°
Larm 

utlöst!?

Inte 
detekterad~

Avskärmningslock

Fig� 1 Detekteringsområdet sett från sidan

•	 Avskärmningslocket förhindrar att delar av detektorn tar emot den värmestrålning som 
genereras av rörliga objekt, och begränsar därmed detektorns detekteringsområde. Detta 
kan förhindra falska larm, särskilt sådana som produceras av husdjur.

•	 Om du har husdjur, bär monteringshöjden vara = husdjurets höjd + 0,5 m. Om husdjuret är 
≤	0,5	m,	är	den	rekommenderade	monteringshöjden	1	m.

•	 Vid användning av avskärmningslocket, är det maximala detekteringsavståndet 5 m.
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•	 Litet förväntat detekteringsområde.
För bättre detektering, måste du se till att sidan med monteringsmarkeringen och  
EZVIZ-logotypen är riktade mot marken så som visas på bilden nedan.

45°

Område utan detektering

Detekteringsområde

Fig� 2 Detekteringsområdet sett ovanifrån
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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.

Dismiss (avvisa) Rensa detektorns larm.

2� Inställningar

Parameter Beskrivning
Device Name  
(enhetens namn)

Anpassa namnet på din enhet.

Alarm settings 
(larminställningar)

Du kan ställa in aviseringsparametrarna efter behov.

Linkage Camera 
(kameralänkning)

Välj den kamera som ska vara länkad till detektorn. 
När den har länkats, kommer kameran att vändas i den 
riktning där detektering av en människa inträffade.

Energy-saving Mode 
(Energibesparingsläge)

Dubbeltryck för att ändra driftläge (intervallet mellan de 
två tryckningarna får inte vara kortare än en sekund).
•	 Factory Mode (Fabriksinställt läge): Detektera objekt 

var tionde sekund.
•	 Energy-saving Mode (Energibesparingsläge): 

Detektera objekt varje minut.
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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