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Prezentare generală
1� Conţinutul pachetului

Senzor de fum (1 buc.) Capac antipraf (1 buc.) Bază de montare (1 buc.)

Baterie (1 buc.) Locaţie şablon de găurire (1 buc.) Autocolant spumă (1 buc.)

Quick Start Guide

Set de şuruburi (1 buc.) Informaţii de reglementare (2 buc.) Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

 Aspectul dispozitivului diferă în funcţie de modelul achiziţionat.

2� Noţiuni de bază
Datorită acceptării protocolului de comunicare Zigbee, Senzorul de fum (numit în continuare Senzor) poate declanşa o alarmă 
sonoră şi luminoasă atunci când detectează fum, incendiu sau alte situaţii periculoase şi apoi poate raporta informaţii referitoare 
la alarmă prin intermediul gateway-ului.
Senzorul poate fi aplicat pe scară largă la diferite scenarii, cum ar fi magazine, reşedinţă, hotel, clădiri înalte etc.

      

Sonerie

Buton/Lumină 
indicator LED

Bază de montare

Element de fixare

Şanţ de fixare

Capac baterie
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Stare dispozitiv Indicator luminos LED Sonerie
Alarma de incendiu Luminează roşu intermitent rapid Semnale sonore rapide

În aşteptare online Luminează verde intermitent o dată 
la 10 minute Dezactivare

În aşteptare offline Lumină stinsă Dezactivare

Excepţie senzor Luminează galben rapid de două ori 
la fiecare 40 de secunde Dezactivare

Tensiune scăzută Luminează galben rapid o dată la 
fiecare 40 de secunde Un semnal sonor cu lumină intermitentă

Dispozitiv pornit Lumină stinsă Un semnal sonor

Configurarea rețelei 
prin apăsarea butonului Luminează verde intermitent rapid Dezactivare

Autotest Alternativ roşu, verde şi galben 
intermitent de 2 ori 5 semnale sonore

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.

Senzor de pornire
1. Scoateţi capacul bateriei rotind în direcţia marcajului OPEN de pe capacul bateriei.

2. Îndepărtaţi folia de plastic pentru izolare a bateriei, apoi instalaţi bateria în funcţie de marcajele pentru anod şi catod.
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-

3. Instalaţi capacul bateriei rotind în direcţia marcajului CLOSE de pe capacul bateriei.

Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, achiziţionaţi o baterie CR14250 Li-Mn.

Autotest
După instalarea sau înlocuirea bateriei, testaţi senzorul înainte de instalare pentru a vă asigura că alarma sonoră şi indicatorul 
LED sunt în stare bună. Dacă nu, contactaţi furnizorul în timp util.

Adăugaţi Senzorul la EZVIZ
Metoda 1 Adăugare prin scanarea codului QR

1. Conectaţi-vă la contul dvs. prin intermediul aplicaţiei EZVIZ, atingeţi pictograma de adăugare a dispozitivului, apoi va fi 
afişată interfaţa de scanare a codului QR.

2. Scanaţi codul QR din partea inferioară a Senzorului sau de pe coperta manualului de utilizare.

Scan QR Code

3. Adăugaţi senzorul urmând indicaţiile expertului din aplicaţie.
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Metoda 2 Adăugare după gateway
1. Apăsaţi o dată tasta funcţională a gateway-ului pentru a face ca aceasta să intre în modul de adăugare dispozitiv, iar 

inelul indicator cu LED luminează lent alb intermitent.

2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Senzorului timp de 5 secunde pentru a face senzorul să intre în modul de configurare 
a reţelei, iar indicatorul LED se aprinde intermitent rapid.

3. Un avertisment vocal vă va reaminti că senzorul a fost adăugat automat la gateway sau că puteţi vizualiza Senzorul 
adăugat în aplicaţia EZVIZ.
• Dacă indicatorul LED se aprinde verde intermitent rapid timp de 3 minute, înseamnă că senzorul nu a reuşit să fie adăugat la gateway şi vă 

rugăm să repetaţi din nou paşii de mai sus.
• Dacă doriţi să ştergeţi Senzorul, alegeţi una dintre următoarele metode pentru a şterge asocierea dintre Senzor şi gateway:
- Accesaţi pagina detaliată a Senzorului în aplicaţia EZVIZ, apoi ştergeţi Senzorul;
- Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Senzorului timp de 5 secunde pentru a reseta şi apoi ştergeţi Senzorul din gateway.

Selectaţi locaţia adecvată
Atenţionare privind instalarea
• Urmaţi cu stricteţe metodele de instalare din manualul de utilizare pentru a instala senzorul.
• Pentru a evita apariţia pericolelor, vă rugăm să fixaţi senzorul în siguranţă atunci când îl instalaţi pe pereţi sau pe plafoane.
• Asiguraţi-vă că toate componentele, inclusiv senzorul din interiorul pachetului, sunt în stare bună.
• Atunci când lungimea locaţiei de instalare (cum ar fi plafonul) este mai mare de 10 metri, trebuie să folosiţi mai mulţi senzori.
• Instalaţi Senzorul după ce aţi terminat decorarea interioară, astfel încât Senzorul să nu fie poluat de mediu.
• Parametrii de instalare sunt supuşi standardului EN 14604:2005/AC:2008.
• Nu instalaţi Senzorul în următoarele locaţii:

Spaţii cu umiditate ridicată, cum ar fi bucătării, băi;
Locuri cu temperatură ridicată şi cu risc de poluare, cum ar fi sobele;
Locuri cu curenţi de convecţie puternici, cum ar fi aer condiţionat, ventilatoare, orificiu de evacuare pentru încălzire;
Magazii;
Locuri cu praf, murdărie sau cu multe insecte;
Locuri cu o distanţă mai mică de 1,5 metri faţă de lumină;
Spaţii nearisite, cum ar fi poduri, turle şi colţurile casei.

1. Pentru case cu acoperiş plat
Marginea senzorului trebuie să fie la cel puţin 500 mm distanţă de orice perete.

Zonă interzisă

Optim
Locul instalării

Adecvat
Locul instalării

500 mm

Zonă interzisă
500 mm
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2. Pentru acoperiş înclinat sau în formă de diamant

Senzorul trebuie menţinut la o anumită distanţă de acoperiş; atunci când panta acoperişului este mai mică de 30 de grade, 
distanţa corespunzătoare este de 500 mm.

Zonă interzisă
500 mm

Instalarea Senzorului
1. Fixare cu şuruburi (recomandat)

1. Lipiţi şablonul de găurire pe o suprafaţă curată şi plană de pe tavan.
2. (Numai pentru perete de ciment) Realizaţi găurile pentru şuruburi conform şablonului şi introduceţi suporturile.
3. Aliniaţi orificiile în formă de U corespunzătoare bazei de montare la ancore, apoi fixaţi baza de montare cu şuruburile.
4. Rotiţi Senzorul în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca complet elementele de fixare ale senzorului pe baza de 

montare.
5. Instalarea este finalizată.

Şablon de găurire 

Diblu

Bază de montare

Şuruburi

2. Fixare cu bandă autoadezivă
1. Lipiţi banda autoadezivă pe baza de montare.
2. Îndepărtaţi folia de protecţie de pe banda autoadezivă pentru a fixa baza de montare pe suprafaţa tavanului.
3. Rotiţi Senzorul în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca complet elementele de fixare ale senzorului pe baza de 

montare.
4. Instalarea este finalizată.
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Bază de 
montare

Autocolant 
spumă

Testarea Senzorului
1� Metoda de testare
Puneţi o ţigaretă sau alte articole care produc fum în apropierea Senzorului, direcţionaţi fumul către orificiul de admisie al 
Senzorului până când Senzorul declanşează o alarmă.

2� Rezultatul testării
După ce fumul atinge o concentraţie specificată, Senzorul va declanşa o alarmă, iar indicatorul cu LED se va aprinde rapid 
intermitent în roşu, iar alarma va emite un semnal sonor pentru o perioadă lungă de timp.

După finalizarea testării, puteţi îndepărta fumul din interiorul orificiilor de admisie ale Senzorului pentru a reduce concentraţia de fum, iar apoi 
Senzorul se va opri şi va reveni la starea de aşteptare.
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Specificaţii

Parametri Descriere

Model CS-T4C-BG

Nume Senzor de fum

Implementarea produsului
Standard

EN 14604:2005;
EN 14604:2005/AC:2008

Principiu de funcţionare Tip fotoelectric

Mod de comunicare ZigBee

Volum alarmă ≥ 85dB@3m (ponderat A)

Mod alarmă locală Alarmă sonoră şi luminoasă

Tensiune de lucru CC 3 V, baterie cu litiu CR14250

Curent în aşteptare ≤ 15 μA

Curent mediu alarmă ≤ 35 mA

Temperatură de lucru - 10 °C~ 55 °C

Umiditate de lucru Umiditate relativă: ≤95%

Durata de viaţă a bateriei 3 ani (Durata de viaţă a bateriei poate fi scurtată ca urmare a condiţiilor 
efective de utilizare.)

Dimensiune (Diametru*înălţime) Φ 87 mm x H 35 mm

Operaţii Senzor

Alarmă de fum

În modul în aşteptare, când particulele de fum din senzorul de fum ating o concentraţie specificată, alarma intră în modul de 
alarmă.
Mod alarmă: Soneria va emite un semnal sonor, iar indicatorul LED se aprinde roşu intermitent rapid.

Silenţios
În modul de alarmă, apăsaţi scurt butonul pentru a ca alarma să devină silenţioasă (perioada de alarmă silenţioasă este de 10 
minute.)
Notă: după ce alarma devine silenţioasă, în cazul în care concentraţia de fum care a declanşat alerta persistă, alarma se va 
reactiva după 10 minute.

Resetare
Când este în modul de alarmă silenţioasă, apăsaţi scurt butonul şi alarma revine în modul în aşteptare.
În modul de alarmă, dacă fumul se disipează, modul de alarmă va fi dezactivat şi alarma va reveni automat la modul în aşteptare.

Testare
Verificaţi dacă soneria şi indicatorul luminos LED funcţionează corect.
În modul în aşteptare, apăsaţi scurt butonul şi alarma intră în modul de testare.
Mod testare: Soneria emite un semnal sonor de 5 ori şi indicatorul luminos se aprinde intermitent alternativ roşu, verde şi galben 
de două ori, ceea ce indică faptul că soneria şi indicatorul LED funcţionează corect.
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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� Vizualizare live
Când lansaţi aplicaţia EZVIZ, puteţi gestiona dispozitivul după cum este necesar pe pagina de pornire.

Notificare mesaj de 
alarmă

Când detectează următoarele evenimente anormale, mesajul de alarmă va fi trimis către 
aplicaţie prin intermediul gateway-ului:
• Alarmă de fum/resetare alarmă
• Tensiune scăzută a bateriei
• Excepţie dispozitiv

Partajare Puteţi partaja dispozitivul cu membrii familiei sau cu oaspeţii.

Setări Faceţi clic pe această pictogramă, puteţi efectua setările funcţiilor şi setările generale.

Jurnal dispozitiv Aici puteţi vizualiza jurnalele recente ale dispozitivului. 

Respingere În modul de alarmă, puteţi şterge alarma apăsând butonul Respingere pe pagina 
principală a aplicaţiei.

2� Setări

Parametru Descriere
Nume dispozitiv Personalizaţi numele dispozitivului dvs.

Cameră de asociere Atingeţi pentru a asocia un dispozitiv disponibil din apropiere.

Asociere inteligentă Aici puteţi adăuga o nouă rutină.

Asociere dispozitiv Aici puteţi vedea gateway-ul asociat.

Informaţii despre 
dispozitiv Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.

Partajare dispozitiv Puteţi partaja dispozitivul cu membrii familiei sau cu oaspeţii.

Ştergere dispozitiv Atingeţi pentru a şterge camera din EZVIZ Cloud.
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