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Configure o seu sistema
1 Breve apresentação
Pode usufruir das várias funcionalidades avançadas do produto com a aplicação EZVIZ.
Funcionamento geral:
Remoção de dispositivo:
• Ligue ou desligue a alimentação • Remova o dispositivo da
através da aplicação EZVIZ
aplicação EZVIZ.
• Visualize o estado de
funcionamento
• Contagem decrescente
• Temporização

Estatísticas de consumo de eletricidade
de hoje:
• Consumo de eletricidade de hoje
• Tempo de utilização de hoje
• Potência atual
Atualmente, apenas o dispositivo
com o modelo de produto T30-10BEU suporta esta funcionalidade.

2 Conteúdo da embalagem

Ficha inteligente (x1)

Informações sobre as normas
reguladoras (x1)

Guia de início rápido (x1)

O aspeto do dispositivo depende do modelo adquirido.

3 Apresentação
Código QR

Botão/Indicador LED

Entrada de alimentação
Dianteira

Nome
Botão

Traseira

Descrição
•
•
•
•
•

Prima para ligar ou desligar a alimentação.
Prima este botão durante 5 segundos para iniciar a configuração da rede Wi-Fi.
Indicador LED
Azul sólido: O dispositivo está ligado.
Apagado: O dispositivo está desligado.
A piscar rapidamente a azul: O dispositivo está pronto para a configuração da
rede Wi-Fi.
• A piscar lentamente a azul: A rede está desligada.
Código QR
Faça a leitura do código QR através da aplicação EZVIZ para adicionar o
dispositivo à sua conta.
Entrada de alimentação 230 V CA

Instalar a aplicação EZVIZ
1. Pesquise “EZVIZ” na App Store ou Google Play(TM).
2. Transfira e instale a aplicação EZVIZ.
3. Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.
• Se já for um utilizador da aplicação, certifique-se de que utiliza a versão mais recente.
• Para verificar se está disponível uma atualização, visite a App Store e pesquise "EZVIZ".
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Configuração
Siga os seguintes passos para configurar o seu dispositivo:
1. Ligue o seu dispositivo.
2. Inicie sessão na sua conta de utilizador da aplicação EZVIZ.
3. Ligue o seu dispositivo à Internet.
4. Adicione o seu dispositivo à sua conta EZVIZ.

1 Ligue o seu dispositivo
Ligue o dispositivo a uma tomada elétrica. Quando o indicador LED piscar rapidamente a azul, indica
que está pronto para ligar à rede Wi-Fi.
Tomada elétrica
Indicador LED

Mantenha o botão premido durante 5 segundos para iniciar a configuração da rede Wi-Fi se o
indicador LED não estiver a piscar rapidamente a azul.
Não insira um no outro.

2 Ligue-se à Internet
Passos:
1. Inicie sessão na sua conta utilizando a aplicação EZVIZ.
2. No ecrã inicial, toque em “+” no canto superior direito para avançar para a interface Leitura do
código QR.

3. Faça a leitura do código QR na capa do Guia de início rápido ou na parte traseira do dispositivo.

4. Siga o assistente da aplicação EZVIZ para concluir a configuração da rede Wi-Fi.
O dispositivo funciona com sinais de 2,4 GHz da rede Wi-Fi. Se tiver um router de banda dupla com
redes de 2,4 GHz e 5 GHz separadas, certifique-se de que o seu telefone se encontra ligado à rede
de 2,4 GHz.
Opte por ligar o seu dispositivo à mesma rede Wi-Fi que o seu telemóvel.
Se não conseguir ligar o seu dispositivo à rede Wi-Fi, prima o botão durante 5 segundos até o
indicador piscar rapidamente a azul e, em seguida, repita os passos acima.
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3 Ligue a aplicação EZVIZ
Utilizar o assistente Amazon Alexa
Estas instruções irão ajudá-lo a controlar os seus dispositivos EZVIZ utilizando o assistente Amazon
Alexa. Se, durante o processo, se deparar com algum problema, consulte a secção Resolução de
problemas.
Antes de começar, certifique-se de que:
1. os dispositivos EZVIZ estão ligados à aplicação EZVIZ;
2. possui um dispositivo com o assistente Alexa ativado (ou seja, Echo Spot, Ehco-Show, All-new EchoShow, Fire TV (todas as gerações), Fire TV stick (apenas segunda geração), TV inteligente Fire TV
Edition);
3. a aplicação do assistente Amazon Alexa já se encontra instalada no seu dispositivo inteligente e já
criou uma conta.
Para controlar os dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa:
1. Abra a aplicação Alexa e selecione "Skills and Games" (competências e jogos) a partir do menu.
2. No ecrã de "competências e jogos", pesquise "EZVIZ" e encontrará as competências "EZVIZ".
3. Selecione a competência do dispositivo EZVIZ e, em seguida toque em "ENABLE TO USE" (ativar
para usar).
4. Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe EZVIZ e toque em "Sign in" (iniciar sessão).
5. Toque no botão "Authorize" (autorizar) para autorizar o assistente Alexa a aceder à sua conta
EZVIZ, para, assim, poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
6. Irá visualizar a mensagem "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ ligado com sucesso) e, em
seguida, toque em "DISCOVER DEVICES" (detetar dispositivos) para permitir que o assistente Alexa
detete todos os seus dispositivos EZVIZ.
7. Regresse ao menu da aplicação Alexa e selecione "Devices" (dispositivos), e poderá visualizar todos
os seus dispositivos EZVIZ.
Comando de voz
Detete um dispositivo inteligente novo através do menu "Smart Home" na aplicação do assistente
Alexa ou do controlo por voz Alexa.
Depois de detetar o dispositivo, poderá controlá-lo através da sua voz. Emita comandos simples para o
assistente Alexa.
Eis alguns exemplos:
"Alexa, turn on plug." (Alexa, liga a tomada.)
"Alexa, turn off plug." (Alexa, desliga a tomada.)
Resolução de problemas
O que devo fazer se o assistente Alexa não conseguir detetar o meu dispositivo?
Verifique se existem problemas relacionados com a ligação à Internet.
Tente reiniciar o dispositivo inteligente e procurar novamente o dispositivo no assistente Alexa.
Porque é que o estado do dispositivo está indicado como "Offline" no assistente Alexa?
É possível que a sua ligação sem fios tenha sido perdida. Reinicie o dispositivo inteligente e procure
novamente o dispositivo no assistente Alexa.
O acesso à Internet no router pode estar indisponível. Verifique se o seu router se encontra ligado à
Internet e tente novamente.
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Utilizar o Google Assistant
Com a integração do Google Assistant, poderá ativar o seu dispositivo EZVIZ e usufruir da visualização
em direto através da emissão de comandos de voz para o Google Assistant.
São necessários os seguintes dispositivos e aplicações:
1. uma aplicação EZVIZ funcional;
2. uma TV com Chromecast funcional ligado à mesma;
3. aplicação do Google Assistant no seu telefone.
Para começar, siga os seguintes passos:
1. Configure o dispositivo EZVIZ e certifique-se de que estes funcionam corretamente na aplicação;
2. Transfira a aplicação Google Home através da App Store ou Google Play(TM) e inicie sessão na sua
conta Google.
3. No ecrã "Myhome", toque em “+” no canto superior esquerdo, e selecione "Set up device" (configurar
dispositivo) a partir da lista do menu para avançar para a interface configuração.
4. Toque em "Works with Google" (funciona com Google) e pesquise "EZVIZ"; encontrará as
competências "EZVIZ".
5. Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe EZVIZ e toque em "Sign in" (iniciar sessão).
6. Toque no botão "Authorize" (autorizar) para autorizar o Google Assistant a aceder à sua conta
EZVIZ, para, assim, poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em "Return to app" (regressar à aplicação).
8. Siga os passos acima para concluir a autorização; quando a sincronização for concluída, o serviço
EZVIZ constará na sua lista de serviços. Para ver uma lista dos dispositivos compatíveis na sua
conta EZVIZ, toque no ícone do serviço EZVIZ.
Os utilizadores podem gerir dispositivos enquanto entidade singular ou em grupo. Adicionar
dispositivos a uma divisão - se adicionar um dispositivo a uma divisão, os utilizadores poderão
controlar um grupo de dispositivos simultaneamente, utilizando um só comando.
Siga o link para obter mais informações:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
Para obter informações detalhadas, visite www.ezviz.eu.
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