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Configurar seu sistema
1 Breve introdução
Você pode usufruir dos diversos recursos avançados do produto com o aplicativo EZVIZ.
Funções principais:
Remover dispositivo:
• Ligar ou desligar a energia por meio do
• Remova o dispositivo do aplicativo EZVIZ.
aplicativo EZVIZ
• Mostrar o status do funcionamento
• Contagem regressiva
• Timer

2 Conteúdo da embalagem

1 plugue inteligente

1 informações regulamentares

1 Guia de Início Rápido

A aparência do dispositivo pode variar de acordo com o modelo adquirido.

3 Elementos básicos

Botão liga desliga/
Indicador de LED

Código QR Entrada de energia

Nome

Descrição

Botão liga desliga

• Pressione para ligar ou desligar a energia.
• Pressione este botão por 5 segundos para iniciar a configuração do Wi-Fi.
• Azul fixo: o dispositivo está ligado.
• Desligado: o dispositivo está desligado.
• Azul piscando rapidamente: o dispositivo está pronto para a configuração do Wi-Fi.
• Azul piscando lentamente: a rede está desconectada.
Leia o código QR com o aplicativo EZVIZ para adicionar o dispositivo à sua conta.
125 VCA

Indicador de LED

Código QR
Entrada de energia

Baixar o aplicativo EZVIZ
1. Pesquise por "EZVIZ" na App Store ou no Google Play(TM).
2. Baixe e instale o aplicativo EZVIZ.
3. Abra o aplicativo e crie uma conta de usuário do EZVIZ.
• Se você já utiliza o aplicativo, verifique se está usando a versão mais recente.
• Para ver se há uma atualização disponível, acesse a loja de aplicativos e pesquise por EZVIZ.
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Configuração
Siga os passos para configurar seu dispositivo:
1. Ligue o seu dispositivo.
2. Faça login na sua conta de usuário do aplicativo EZVIZ.
3. Conecte o dispositivo à internet.
4. Adicione o dispositivo à sua conta do EZVIZ.

1 Ligar o dispositivo
Conecte o dispositivo a uma tomada. Quando o
indicador de LED piscar rapidamente em azul,
ele estará pronto para a conexão Wi-Fi.

Tomada

Se o indicador de LED não estiver piscando Indicador de LED
rapidamente em azul, segure o botão por
5 segundos para iniciar a configuração do
Wi-Fi.
Não insira um no outro.

2 Conexão com a internet
Passos:
1. Faça login na sua conta usando o aplicativo EZVIZ.
2. Na tela inicial, toque em "+" no canto superior direito para acessar a interface Scan QR Code
(Ler código QR).

3. Leia o código QR localizado na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo do dispositivo.

4. Siga as instruções do assistente do aplicativo EZVIZ para concluir a configuração do Wi-Fi.
O dispositivo funciona com sinais Wi-Fi de 2,4 GHz. Se você tiver um roteador de banda dupla com
redes separadas de 2,4 GHz e 5 GHz, verifique se o telefone está conectado à de 2,4 GHz.
Conecte o dispositivo à mesma rede Wi-Fi usada para conectar seu telefone celular.
Se você não conseguir conectar o dispositivo ao Wi-Fi, pressione o botão por 5 segundos até que o
indicador pisque rapidamente em azul. Em seguida, repita os passos acima.
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3 Conexão com o EZVIZ
Usar a Amazon Alexa
Estas instruções ajudarão você a controlar seus dispositivos EZVIZ com a Amazon Alexa. Se você tiver
dificuldades durante o processo, consulte a seção de Solução de problemas.
Antes de começar, certifique-se de que:
1. Os dispositivos EZVIZ estejam conectados ao aplicativo EZVIZ.
2. Você tenha um dispositivo compatível com a Alexa (ou seja, Echo Spot, Echo Show, novo Echo
Show, Fire TV [todas as gerações], Fire TV Stick [apenas segunda geração], smart TVs da edição
Fire TV).
3. O aplicativo Amazon Alexa já esteja instalado no seu dispositivo inteligente e você tenha criado
uma conta.
Para controlar dispositivos EZVIZ com a Amazon Alexa:
1. Abra o aplicativo Alexa e selecione "Skills and Games" (Skills e jogos) no menu.
2. Na tela Skills e jogos, pesquise por "EZVIZ" e você encontrará as skills do "EZVIZ".
3. Selecione a skill do seu dispositivo EZVIZ e toque em ENABLE TO USE (ATIVAR PARA USO).
4. Digite seu nome de usuário e senha do EZVIZ e toque em Sign in (Entrar).
5. Toque no botão Authorize (Autorizar) para autorizar a Alexa a acessar sua conta do EZVIZ para que
possa controlar seus dispositivos EZVIZ.
6. Após ver a mensagem "EZVIZ has been successfully linked" (O EZVIZ foi vinculado com sucesso),
toque em DISCOVER DEVICES (DESCOBRIR DISPOSITIVOS) para permitir que a Alexa descubra
todos os seus dispositivos EZVIZ.
7. Retorne ao menu do aplicativo Alexa e selecione "Devices" (Dispositivos) para exibir todos os seus
dispositivos EZVIZ.
Comandos de voz
Descubra o novo dispositivo inteligente pelo menu "Smart Home" (Casa inteligente) do aplicativo Alexa
ou usando o controle por voz da Alexa.
Após o dispositivo ser encontrado, você poderá controlá-lo com a sua voz. Diga comandos simples
para a Alexa.
Por exemplo:
"Alexa, turn on plug." (Alexa, ligue o plugue.)
"Alexa, turn off plug." (Alexa, desligue o plugue.)
Resolução de problemas
O que eu faço se a Alexa não conseguir descobrir meu dispositivo?
Verifique se há algum problema de conexão com a internet.
Tente reiniciar o dispositivo inteligente e redescobri-lo na Alexa.
Por que o dispositivo aparece com status "off-line" na Alexa?
Sua conexão sem fio pode ter sido perdida. Reinicie o dispositivo inteligente e redescubra-o na Alexa.
O acesso à internet do seu roteador pode estar indisponível. Verifique se o roteador está conectado à
internet e tente novamente.
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Usar o Google Assistente
Por meio da integração com o Google Assistente, você pode ativar seu dispositivo EZVIZ e assistir ao
vivo usando comandos de voz do Google Assistente.
Os seguintes dispositivos e aplicativos são necessários:
1. Um aplicativo EZVIZ que esteja funcionando.
2. Uma TV conectada a um Chromecast que esteja funcionando.
3. O aplicativo Google Assistente no seu telefone.
Para começar, siga os passos abaixo:
1. Configure o dispositivo EZVIZ e verifique se ele está funcionando corretamente no aplicativo.
2. Baixe o aplicativo Google Home na App Store ou no Google Play(TM) e faça login na sua conta do
Google.
3. Na tela inicial, toque em "+" no canto superior esquerdo e selecione "Set up device" (Configurar
dispositivo) na lista do menu para acessar a interface de configuração.
4. Toque em "Works with Google" (Funciona com o Google) e procure por "EZVIZ" para encontrar suas
skills do EZVIZ.
5. Digite seu nome de usuário e senha do EZVIZ e toque em Sign in (Entrar).
6. Toque no botão Authorize (Autorizar) para autorizar o Google a acessar sua EZVIZ para que possa
controlar seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em "Return to app" (Voltar ao aplicativo).
8. Siga os passos acima para concluir a autorização. Quando a sincronização estiver concluída, o
serviço do EZVIZ irá constar na sua lista de serviços. Para ver uma lista de dispositivos compatíveis
na sua conta do EZVIZ, toque no ícone do serviço do EZVIZ.
Os usuários podem gerenciar dispositivos como uma entidade individual ou em um grupo. Adicionar
dispositivos a um cômodo - A adição de um dispositivo a um cômodo permite que os usuários
controlem um grupo de dispositivos ao mesmo tempo usando um comando.
Consulte o link para saber mais:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
Para obter informações detalhadas, acesse www.ezvizlife.com.
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