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SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND  
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TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN 
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ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR 
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Tổng quan
1� Chi tiết bộ sản phẩm

Cảm biến đóng/mở Băng dính hai mặt

Thông tin Quy định Hướng dẫn sử dụng nhanh

2� Thông tin cơ bản

Bộ dò

Nam châm

Nút RESET

Đèn báo LED

Tên Mô tả

Nút RESET Nhấn và giữ nút trong hơn 5 giây để làm cho cảm biến vào chế độ thêm 
thiết bị.

Đèn báo LED
• Nháy nhanh màu xanh dương: Cảm biến vào chế độ thêm thiết bị.
• Nháy nhanh màu xanh dương một lần: Tín hiệu đóng/mở cửa được kích 

hoạt.

Tải ứng dụng EZVIZ 

1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Wi-Fi (được đề xuất). 
2. Tải về và cài đặt ứng dụng EZVIZ bằng cách tìm kiếm “EZVIZ” trong App Store hoặc 

Google PlayTM.
3. Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản người dùng trên EZVIZ.
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Ứng dụng EZVIZ

Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng từ trước, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng bản 
mới nhất. Để biết có bản cập nhật hay không, truy cập Cửa hàng Ứng dụng và tìm 
EZVIZ.

Chuẩn bị

1� Tháo nắp
Tháo nắp của cảm biến tại rãnh tháo.

Rãnh tháo

Nắp

2� Loại bỏ dải cách điện
Tháo dải cách điện của pin như hướng dẫn trong hình bên dưới.

Dải cách điện

Pin

• Khi mức pin yếu, thông báo pin yếu sẽ được chuyển đến ứng dụng EZVIZ để nhắc bạn thay pin.
• Nếu bạn cần thay pin, vui lòng mua hai pin CR1632.
• Khi thay pin, vui lòng lắp cực dương của pin hướng lên trên.
• Giữ tay khô và sạch khi chạm vào bảng mạch.
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Thêm thiết bị

Cảm biến đóng/mở nên được sử dụng cùng với bộ kết nối trung tâm thông minh EZVIZ (sau đây 
được gọi là "bộ kết nối trung tâm"). Vui lòng thêm bộ kết nối trung tâm vào EZVIZ Cloud, sau đó 
thêm cảm biến vào cổng bằng hai phương pháp sau.

1� Phương pháp một: Thêm bằng cách quét mã QR
1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn thông qua ứng dụng EZVIZ, nhấp vào biểu tượng 

thêm thiết bị và sau đó giao diện quét mã QR sẽ được hiển thị.

2. Quét mã QR ở mặt trong của nắp hoặc trên sách hướng dẫn sử dụng, sau đó thêm 
cảm biến vào cổng.

Scan QR Code

3. Đặt cảm biến như hiển thị trong hình bên dưới.

4. Đặt nắp trở lại.

2� Phương pháp hai: Thêm bằng bộ kết nối trung tâm

Khi thêm cảm biến bằng cổng, hãy đặt cảm biến càng gần bộ kết nối trung tâm càng tốt.

1. Đặt bộ kết nối trung tâm vào chế độ thêm thiết bị theo hướng dẫn của hướng dẫn 
sử dụng bộ kết nối trung tâm. 

2. Nhấn và giữ nút RESET trong hơn 5 giây cho đến khi đèn báo trên cảm biến nhấp 
nháy nhanh màu xanh lam, sau đó cảm biến sẽ vào chế độ thêm.

3. Cảm biến sẽ tự động được thêm vào bộ kết nối trung tâm.
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Lắp đặt
• Cảm biến phải được đặt cách xa từ trường và khi cửa ra vào hoặc cửa sổ đang đóng, khoảng cách 

giữa cảm biến và nam châm phải nhỏ hơn 20mm.
• Trước khi dán cảm biến, trước tiên hãy làm sạch bụi trên bề mặt cửa ra vào hoặc cửa sổ. Không 

dán cảm biến lên tường quét vôi.
• Các rãnh hướng dẫn lắp đặt trên cảm biến và nam châm phải được đặt gần nhau và thẳng hàng (như 

hiển thị trong hình bên dưới).
• Chiều cao lắp đặt không vượt quá 1,8m.
• Phạm vi nhiệt độ làm việc của cảm biến là -10°C~55°C.

1. Chọn một nơi có thể lắp đặt cảm biến.

2. Cố định cảm biến vào vị trí bạn đã chọn bằng băng dính hai mặt.

3. Giữ chặt cảm biến trong khoảng 20 giây.

<20mm

Rãnh hướng dẫn lắp đặt
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Hoạt động trên Ứng dụng EZVIZ

Giao diện ứng dụng có thể khác nhau do cập nhật phiên bản và giao diện ứng dụng bạn đã cài đặt 
trên điện thoại của mình sẽ được ưu tiên.

1� Trang chủ
Khởi chạy ứng dụng EZVIZ, mở trang chủ của bộ kết nối trung tâm liên quan, bạn có thể 
quản lý bộ dò của mình khi cần trên trang.

Log (Nhật ký) Nhật ký dò của bộ dò.

Dismiss (Bỏ) Xóa báo động của bộ dò.

2� Cài đặt

Thông số Mô tả
Device Name  
(Tên thiết bị)

Tùy chỉnh tên thiết bị của bạn.

Alarm Settings  
(Cài đặt báo động)

Khi được bật, cảnh báo sẽ phát ra nếu sự tiếp xúc với cửa được 
kích hoạt.
Bạn có thể thiết lập các thông số thông báo khi cần thiết.

Linkage Camera  
(Camera liên kết)

Chọn camera của bạn để kết nối với bộ dò. Sau khi kết nối, 
camera sẽ quay đến vị trí lắp đặt khi bộ dò được mở hoặc đóng.

Related Devices  
(Thiết bị liên quan)

Bạn có thể thấy bộ kết nối trung tâm kết nối với bộ dò của mình.

Device Information 
(Thông tin thiết bị)

Bạn có thể xem thông tin thiết bị tại đây.

Share (Chia sẻ) Chia sẻ thiết bị của bạn.

Delete Device  
(Xóa thiết bị)

Nhấn để xóa bộ dò khỏi EZVIZ Cloud.
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