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DAMAGES. 
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL 
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Descrição geral

1� Conteúdo da embalagem

Botão inteligente Fita adesiva de dupla face

Informações sobre as normas 
reguladoras Guia de Início Rápido

2� Apresentação

Botão

Tampa removível convexa
Ranhura da tampa removível
Aro antiderrapante

Dianteira Traseira

Botão de 
REINICIALIZAÇÃO

Fita de isolamento
Bateria
Indicador LED

Nome Descrição

Botão
Prima o uma vez o botão, duas vezes, ou mantenha o botão 
premido e as operações ou cenas personalizadas poderão ser 
realizadas na aplicação.

Botão de 
REINICIALIZAÇÃO

Prima sem soltar o botão de REINICIALIZAÇÃO durante  
5 segundos, o botão inteligente reinicia e entra no modo de 
adição de dispositivo.

Indicador LED

•	 Pisca rapidamente a azul: Entrou no modo de adição de 
dispositivo.

•	 Pisca rapidamente a azul e depois apaga-se: Adicionado 
com sucesso ao gateway.

•	 Pisca rapidamente a azul e apaga-se 180 segundos depois: 
Falha ao ser adicionado ao gateway.
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Obter a aplicação EZVIZ 
1. Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi (sugerido). 
2. Transfira e instale a aplicação EZVIZ procurando por “EZVIZ” na App Store 

ou Google PlayTM.
3. Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.

Aplicação EZVIZ

Se já tiver utilizado a aplicação, certifique-se de que dispõe da versão mais recente. 
Para verificar se está disponível uma atualização, visite a App Store e pesquise 
"EZVIZ".

Preparativos

1� Remover a tampa
Remova a tampa do botão inteligente, rodando o aro antiderrapante no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio, conforme demonstrado na figura abaixo.

2� Remover	a	fita	de	isolamento
Remova a fita de isolamento da pilha, conforme demonstrado na figura abaixo.

Fita de isolamento

• Se precisar de substituir a pilha, adquira uma CR2032 210mAh.
• Quando substituir a pilha, insira-a com o lado positivo virado para cima.
• Mantenha as mãos secas e limpas quando tocar na placa de circuito.
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Adicionar o dispositivo

O botão deve ser utilizado juntamente com o Gateway Inteligente EZVIZ Zigbee (doravante 
denominado "gateway"). Adicione o gateway à EZVIZ Cloud seguindo as instruções do 
manual de utilizador do gateway e, em seguida, adicione o botão inteligente ao gateway.

1� Método um: Adicionar através da leitura do código QR
1. Inicie sessão na sua conta através da aplicação EZVIZ, toque no ícone de 

adicionar dispositivo e a interface de leitura de código QR será apresentada.

2. Leia o código QR no manual de utilizador e, em seguida, adicione o sensor ao 
gateway.

Scan QR Code

3. Adicione o botão inteligente ao gateway seguindo as instruções do assistente 
na aplicação.

4. Alinhe a tampa removível convexa com a ranhura da tampa removível, 
conforme demonstrado na figura abaixo. Rode a tampa no sentido dos 
ponteiros do relógio para a apertar.

2� Método dois: Adicionar através do gateway

Se adicionar o dispositivo através do gateway, coloque-o o mais próximo possível do gateway.

1. Coloque o gateway no modo de adição de dispositivo de acordo com as 
instruções do manual de utilizador do gateway. 

2. Prima sem soltar botão de REINICIALIZAÇÃO durante 5 segundos até o 
indicador no botão inteligente piscar rapidamente a azul e o botão inteligente 
entrar no modo de adição.

3. O botão inteligente é adicionado automaticamente ao gateway.
4. Alinhe a tampa removível convexa com a ranhura da tampa removível, 

conforme demonstrado na figura abaixo. Rode a tampa no sentido dos 
ponteiros do relógio para a apertar.
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Instalação

O botão inteligente pode ser colocado em cima de uma mesa ou colado onde quiser com a 
fita adesiva de dupla face na tampa. 

1� Colocado em cima de uma mesa

Fig� 1 Colocado em cima de uma mesa

2� Colado onde quiser

Fig� 2 Colado onde quiser
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• Não instale o botão inteligente em portas metálicas porque o metal atenua o sinal. Pode 
instalá-lo em paredes ao lado de portas metálicas.

• Recomenda-se que a distância entre o botão inteligente e o gateway seja inferior a 20 m. 
Se houver paredes entre eles, o número de paredes não pode ser superior a 2.

• Antes de colar o botão inteligente, limpe primeiro o pó da superfície de instalação. Não 
cole o botão inteligente em paredes caiadas.

Operações na aplicação EZVIZ

A interface da app pode ser diferente devido a uma atualização da versão, pelo que 
prevalecerá sempre a interface da app instalada no seu telefone.

1� Página inicial
Inicie a aplicação EZVIZ e abra a página inicial do gateway associado; pode gerir o 
seu detetor de acordo com as suas necessidades nesta página.

Log (Registo) Registo de deteção do detetor.

2� Definições

Parâmetro Descrição
Device Name  
(Nome do dispositivo)

Personalize o nome do seu dispositivo.

Emergency Button  
(Botão de emergência)

Se ativado, o dispositivo muda para o modo de 
chamada de emergência e o botão original de 
armar e desarmar é desativado.

Related Devices  
(Dispositivos associados)

Pode ver o gateway ligado ao seu detetor.

Device Information 
(Informações do dispositivo)

Pode ver as informações do dispositivo aqui.

Share (Partilhar) Partilhe o seu dispositivo.
Delete Device  
(Apagar dispositivo)

Toque para apagar o detetor da EZVIZ Cloud.
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