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“AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, 
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NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, 
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OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, 
OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF 
THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. 
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ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR 
OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS 
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PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND 
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NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE 
PURPOSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE 
LAW, THE LATTER PREVAILS.
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Prezentare generală

1� Conţinutul pachetului

Buton inteligent (1 buc.) Bandă cu două părţi (2 buc.)

Ştift (1 buc.)
Informaţii de reglementare (1 

buc.)
Ghid de pornire rapidă (1 

buc.)

Ştift (pin) furnizat exclusiv pentru dispozitivul cu orificiu de resetare.

2� Noţiuni de bază

Buton

Detaşarea capacului convex
Canelura de detaşare a capacului

Inel antiderapant

Frontal Înapoi

Orificiu 
RESETARE

Bandă 
izolatoare

Baterie

Indicator 
LED

 

Structura 1 (cu orificiu de resetare)

 

Butonul 
RESETARE

Bandă 
izolatoare
Baterie
Indicator 
LED

Structura 2 (cu buton de resetare)

Denumire Descriere

Buton Apăsaţi butonul o dată, de două ori sau ţineţi apăsat butonul, 
operaţiile personalizate sau scenele din aplicaţie pot fi efectuate.
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Orificiu de 
resetare 
(buton de 
resetare)

Utilizați creionul tactil pentru a menține apăsat orificiul RESETARE 
timp de 2 secunde (dacă dispozitivul are un buton de resetare, 
țineți apăsat butonul RESETARE timp de peste 5 secunde), butonul 
inteligent va reporni și apoi va intra în modul de adăugare a 
dispozitivului.

Indicator LED

• Albastru intermitent rapid: Intră în modul de adăugare a 
dispozitivului.

• Albastru intermitent rapid şi apoi oprit: Adăugat la Gateway cu 
succes.

• Albastru intermitent rapid şi apoi oprit în 180 de secunde: 
Adăugarea la gateway nu a reuşit.

Obţineţi aplicaţia EZVIZ 
1. Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat). 
2. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau 

Google PlayTM.
3. Lansaţi aplicaţia şi înregistraţi un cont de utilizator EZVIZ.

Aplicaţia EZVIZ

Dacă aţi folosit deja aplicaţia, asiguraţi-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru 
a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi 
"EZVIZ".

Pregătiri

1� Scoateţi capacul

Scoateţi capacul butonului inteligent rotind inelul antiderapant în sens invers 

acelor de ceasornic, așa cum se arată în figura de mai jos.

2� Îndepărtaţi banda izolatoare
Scoateţi banda de izolaţie a bateriei așa cum se arată în figura de mai jos.

Bandă 
izolatoare

  
Bandă 
izolatoare

Structura 1 (cu orificiu de resetare)   Structura 2 (cu buton de resetare)

• Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, vă rugăm să achiziţionaţi una de tip CR2032 210mAh.
• Când înlocuiţi bateriile, vă rugăm să introduceţi cu partea pozitivă orientată în sus.
• Păstraţi-vă mâinile uscate şi curate atunci când atingeţi placa de circuit.
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Adăugare dispozitiv

Butonul inteligent trebuie utilizat împreună cu poarta de acces inteligentă EZVIZ Zigbee 
(denumită în continuare „poartă de acces”). Vă rugăm să adăugaţi poarta de acces la EZVIZ 
Cloud, consultând manualul de utilizare al porții de acces, apoi adăugaţi butonul inteligent la 
poarta de acces.

1� Prima metodă: Adăugaţi prin scanarea codului QR
1. Conectaţi-vă la contul dvs. prin intermediul aplicaţiei EZVIZ, atingeţi 

pictograma de adăugare a dispozitivului și apoi va fi afișată interfaţa de 
scanare a codului QR.

2. Scanaţi codul QR din manualul de utilizare, apoi adăugaţi senzorul la gateway.

Scan QR Code

3. Adăugaţi butonul inteligent la gateway urmând expertul din aplicaţie.
4. Aliniaţi capacul de detașare a convexului cu canelura de detașare a capacului, 

așa cum se arată în figura de mai jos. Rotiţi capacul în sensul acelor de 
ceasornic pentru a strânge capacul.

2� Metoda a doua: Adăugaţi de Gateway

Când adăugaţi dispozitiv de gateway, plasaţi dispozitivul cât mai aproape de gateway.

1. Faceţi gateway-ul să intre în modul de adăugare a dispozitivului, conform 
instrucţiunilor din manualul de utilizare al gateway-ului 

2. Utilizați creionul tactil pentru a ține apăsat orificiul RESETARE timp de 2 
secunde (dacă butonul inteligent are un buton de resetare în loc de orificiul 
de resetare, țineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde) până când 
indicatorul de pe butonul inteligent devine albastru intermitent, iar butonul 
inteligent intră în modul de adăugare.

3. Butonul inteligent va fi adăugat automat la gateway.
4. Aliniaţi capacul de detașare a convexului cu canelura de detașare a capacului, 

așa cum se arată în figura de mai jos. Rotiţi capacul în sensul acelor de 
ceasornic pentru a strânge capacul.
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Instalare

• Butonul inteligent poate fi pus pe masă sau poate fi lipit pe locul dorit prin banda dublă 
de pe capacul butonului inteligent. 

• Dacă alegeți montarea pe perete, vă rugăm să montați dispozitivul pe perete sub 1,5 
metri.

1� Punerea pe masă

Fig. 1 Punerea pe masă

2� Lipiţi acolo unde doriţi

Fig. 2 Lipiţi acolo unde doriţi
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• Nu instalaţi butonul inteligent pe uşi metalice, deoarece metalul va cauza atenuarea 
semnalului. Puteţi să-l instalaţi pe pereţi lângă uşile metalice.

• Se recomandă ca distanţa dintre butonul inteligent şi gateway să fie mai mică de 20 m. 
Dacă între acestea sunt pereţi, numărul pereţilor trebuie să fie maximum 2.

• Înainte de a lipi butonul inteligent, curăţaţi mai întâi praful de pe suprafaţă. Nu lipiţi butonul 
inteligent pe pereţii spălaţi cu lapte de var.

Operaţiuni în aplicaţia EZVIZ

Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe 
care aţi instalat-o pe telefon va prevala.

1� Pagina principală
Lansaţi aplicaţia EZVIZ, deschideţi pagina de pornire a gateway-ului aferent, puteţi 
gestiona detectorul după cum este necesar pe pagină.

Log (Conectare) Jurnalul de detecţie al detectorului.

2� Setări

Parametru Descriere
Device Name  
(Nume dispozitiv)

Personalizaţi numele dispozitivului dvs.

Emergency Button  
(Buton de urgenţă)

Când este activat, dispozitivul va trece la modul de 
apel de urgenţă, iar butonul original de armare şi 
dezarmare vor fi dezactivate.

Related Devices  
(Dispozitive conexe)

Puteţi vedea gatewayul conectat la detector.

Device Information  
(Informaţii despre dispozitiv)

Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.

Share (Distribuire) Partajaţi dispozitivul.
Delete Device  
(Ştergere dispozitiv)

Atingeţi pentru a şterge detectorul din EZVIZ Cloud.
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