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Visão geral

1� Conteúdo da embalagem

Botão inteligente (x1) Fita dupla-face (x1)

Informações regulatórias (x1) Guia de início rápido (x1)

2� Elementos básicos

Botão

Saliência de encaixe da tampa
Ranhura de encaixe da tampa
Anel antideslizante

Parte dianteira Parte traseira

Botão de 
redefinição

Tira de isolamento
Bateria
Indicador de LED

Nome Descrição

Botão Pressione uma vez, duas vezes ou segure o botão para executar as 
operações personalizadas ou cenas no aplicativo.

Botão de 
redefinição

Pressione e segure o botão de redefinição por mais de 5 s. Com 
isso, o botão inteligente irá reiniciar e entrar no modo de adição de 
dispositivo.

Indicador de 
LED

•	 Piscando rápido em azul: entra no modo de adição de dispositivo.
•	 Piscando rápido em azul e depois desliga: adicionado ao gateway 

com sucesso.
•	 Piscando rápido em azul e depois desliga em 180 segundos: 

falha ao ser adicionado ao gateway.
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Obtenha o aplicativo EZVIZ 
1. Conecte seu celular à rede Wi-Fi (sugerido). 
2. Baixe e instale o aplicativo EZVIZ pesquisando por „EZVIZ“ na App Store ou 

no Google PlayTM.
3. Abra o aplicativo e crie uma conta de usuário do EZVIZ.

Aplicativo EZVIZ

Se você já usou o aplicativo, verifique se possui a última versão. Para ver se há uma 
atualização disponível, acesse a loja de aplicativos e pesquise por "EZVIZ".

Preparativos

1� Remova a tampa
Remova a tampa do botão inteligente girando o anel antideslizante no sentido 
anti-horário, como mostrado na figura abaixo.

2� Remova a tira de isolamento
Remova a tira de isolamento da bateria, como mostrado na figura abaixo.

Tira de isolamento

• Se precisar trocar a bateria, adquira uma CR2032 de 210 mAh.
• Ao trocar a bateria, coloque-a com o polo positivo voltado para cima.
• Mantenha as mãos secas e limpas ao tocar na placa de circuito.
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Adicionar dispositivo

O botão inteligente deve ser usado junto com o gateway inteligente Zigbee EZVIZ (a seguir 
chamado de "gateway"). Adicione o gateway à EZVIZ Cloud consultando o manual do 
usuário do gateway e, em seguida, adicione o botão inteligente ao gateway.

1� Método 1: adicionar pela leitura do código QR
1. Faça login na sua conta pelo aplicativo EZVIZ e toque no ícone de adição de 

dispositivo. Com isso, a interface de leitura do código QR será exibida.

2. Faça a leitura do código QR no manual do usuário e adicione o sensor ao 
gateway.

Scan QR Code

3. Siga o assistente no aplicativo para adicionar o botão inteligente ao gateway.

4. Alinhe a saliência de encaixe da tampa com a respectiva ranhura, como 
mostrado na figura abaixo. Gire a tampa no sentido horário para apertá-la.

2� Método 2: adicionar pelo gateway

Ao adicionar o dispositivo pelo gateway, aproxime um do outro o máximo possível.

1. Faça o gateway entrar no modo de adição de dispositivo, conforme as 
instruções do manual do usuário do gateway. 

2. Pressione o botão de redefinição por mais de 5 segundos até que o indicador 
no botão inteligente fique piscando rápido em azul e o botão inteligente entre 
no modo de adição.

3. O botão inteligente será adicionado ao gateway automaticamente.
4. Alinhe a saliência de encaixe da tampa com a respectiva ranhura, como 

mostrado na figura abaixo. Gire a tampa no sentido horário para apertá-la.
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Instalação

• O botão inteligente pode ser colocado sobre uma mesa ou colado em qualquer superfície 
com a fita dupla-face na tampa do botão. 

• Ao escolher a instalação em parede, instale o dispositivo abaixo de 1,5 metro.

1� Colocar sobre a mesa

Fig� 1 Coloque sobre a mesa

2� Colar em qualquer superfície

Fig� 2 Cole em qualquer superfície
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• Não instale o botão inteligente em portas de metal, pois o metal pode obstruir o sinal. 
Você pode instalá-lo em paredes ao lado de portas de metal.

• Recomenda-se que a distância entre o botão inteligente e o gateway seja inferior a 20 m. 
Pode haver no máximo duas paredes entre eles.

• Antes de fixar o botão inteligente, limpe a poeira da superfície. Não cole o botão 
inteligente em paredes lavadas com cal.

Operações no aplicativo EZVIZ

A interface do aplicativo pode variar devido às atualizações de versões, e a interface do 
aplicativo instalado no seu telefone deve prevalecer.

1� Página inicial
Inicie o aplicativo EZVIZ e abra a página inicial do gateway relacionado para poder 
gerenciar seu detector conforme necessário na página.

Log (Registro) Registro de detecção do detector.

2� Configurações

Parâmetro Descrição
Device Name  
(Nome do dispositivo)

Personalize o nome do dispositivo.

Emergency Button  
(Botão de emergência)

Quando habilitado, o dispositivo mudará para o 
modo de chamada de emergência e o botão original 
de armar e desarmar será desabilitado.

Related Devices  
(Dispositivos relacionados)

Você pode ver o gateway conectado ao seu detector.

Device Information 
(Informações do dispositivo)

Aqui você pode ver as informações do dispositivo.

Share (Compartilhar) Compartilhe seu dispositivo.
Delete Device  
(Excluir dispositivo)

Toque para excluir o detector da EZVIZ Cloud.
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