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EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE 
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Visão geral
1� Conteúdo da embalagem

Monitor de temperatura e umidade (x1)

Fita 3M (x1) Informações regulamentares (x1) Guia de início rápido (x1)

2� Elementos básicos
O Monitor de temperatura e umidade detecta e exibe a temperatura e a umidade 
internas e envia os dados relacionados ao gateway da EZVIZ vinculado. Depois 
de adicionar o Monitor ao aplicativo da EZVIZ, você pode visualizar os dados 
relacionados em seu telefone em tempo real; além disso, isso pode acionar 
outros produtos inteligentes da EZVIZ para proporcionar a você uma vida 
doméstica inteligente.

Estrutura

Tela

Sensor

Visão frontal

Sensor

Marca da direção de rotação

Quadro de suporte

Visão traseira

Botão

Bateria botão
Tira de isolamento

Diagrama interno
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Nome Descrição

Botão

•	 Mantenha pressionado o botão por 5s, o Monitor de temperatura e 
umidade será reiniciado e entrará no modo de adição de dispositivo; 
ao mesmo tempo, o ícone de sinal na tela do dispositivo piscará 
rapidamente.

•	 Pressione brevemente o botão para alternar a exibição de dados entre 
graus centígrados (°C) e graus fahrenheit (°F).

•	 Pressione rapidamente o botão duas vezes para alternar entre o Modo 
normal e o Modo de alto desempenho. 

Tela

Umidade

Ícone de sinal

Temperatura  
(°C por padrão)

Carga elétrica

Configuração
Siga os passos para configurar o monitor:

1. Obtenha o aplicativo EZVIZ. 
2. Ligue o Monitor de temperatura e umidade.
3. Adicione o Monitor à conta do EZVIZ.

1� 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".

2� Ligue o Monitor de temperatura e umidade
Passo 1 Remover a tampa traseira
Remova a tampa traseira do Monitor de temperatura e umidade para girá-lo no 
sentido	anti-horário	conforme	mostrado	na	figura	abaixo.	

É recomendável segurar o Monitor de temperatura e umidade com uma das mãos para 
pressionar e girá-lo com a palma da outra mão. 
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Passo 2 Remova a tira de isolamento
Puxe a tira de isolamento.

Tira de isolamento

•	 Substitua a bateria no tempo devido quando receber o aviso de energia baixa em seu 
telefone. 

•	 Se precisar substituir a bateria, adquira uma bateria CR2450.
•	 Ao trocar a bateria, coloque-a com o polo positivo voltado para cima.

3� Adicione o Monitor de temperatura e umidade
O Monitor deve ser usado junto com o gateway inteligente Zigbee EZVIZ (doravante 
chamado de "gateway"). Adicione o gateway à EZVIZ Cloud consultando o manual do 
usuário do gateway e, em seguida, adicione o monitor ao gateway seguindo os passos a 
seguir.

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. Mantenha pressionado o botão do Monitor por mais de 5s até que o ícone 
de sinal na tela do Monitor pisque e o Monitor entre no modo de adição de 
dispositivo.

Botão

O Monitor sairá do modo de adição de dispositivo automaticamente depois de 3 minutos.

3. Leia o código QR no lado interno da tampa ou na capa do manual do usuário 
e adicione o Monitor de temperatura e umidade ao gateway.

4. Adicione o Monitor de temperatura e umidade ao gateway seguindo o 
assistente no aplicativo.

5. Gire	firmemente	a	tampa	traseira	do	Monitor	de	temperatura	e	umidade	no	
sentido horário até que a marca de alinhamento  na tampa traseira esteja 
alinhada com a marca  na tampa frontal.
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Método 2: adicionar pelo gateway
Ao adicionar o Monitor de temperatura e umidade por meio do gateway, posicione o Monitor 
o mais próximo possível do gateway.

1. Pressione o botão de função no gateway para fazer com que ele entre no 
modo de adição de dispositivo. 

2. Mantenha pressionado o botão do Monitor por mais de 5s até que o ícone 
de sinal na tela do Monitor pisque e o Monitor entre no modo de adição de 
dispositivo.

Botão

3. O Monitor foi adicionado ao gateway com sucesso, e o gateway informa que 
a adição foi bem-sucedida.

4. Depois que o Monitor de temperatura e umidade for adicionado com sucesso, 
gire a tampa traseira do sensor no sentido horário para apertar a tampa 
traseira até que a marca de alinhamento  na tampa traseira esteja alinhada 
com a marca  na tampa frontal. 

Instalação
•	 Material metálico causa a atenuação do sinal ZigBee; portanto, não instale o Monitor em uma 

porta de metal. É recomendável instalá-lo na parede próxima à porta. 
•	 Não instale o Monitor em um ambiente com corrosão ou campos magnéticos intensos. 
•	 Recomenda-se que a distância entre o Monitor e o gateway seja inferior a 20 m. Pode haver no 

máximo duas paredes entre eles.
•	 É recomendável usar o Monitor em uma casa com uma área de no máximo 200 metros 

quadrados; se sua casa for muito grande, adquira dois ou mais Monitores para ter uma melhor 
experiência de uso.

•	 Antes de grudar a fita 3M, limpe a poeira na superfície de instalação para aprimorar a aderência 
da fita, não a cole em uma parede de gesso.

Coloque o Monitor sobre uma mesa, conforme necessário, ou cole-o na parede um 
metro abaixo com fita 3M.

Coloque o monitor sobre uma mesa
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Cole no lugar necessário (com fita 3M)

Especificações
Temperatura de funcionamento -10 °C a 60 °C
Umidade de funcionamento 0% a 99% UR
Protocolo sem fio ZigBee 3.0
Tipo de bateria CR2450
Duração da bateria 12 meses

Para informações adicionais sobre o dispositivo, consulte www.ezviz.com.

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 o Monitor de temperatura e umidade conforme necessário na página.

Registro Registro de detecção do monitor.

2� Configurações
Parâmetro Descrição
Nome do dispositivo Personalize o nome do dispositivo.
Alarme de temperatura/
umidade

Quanto ativado, o dispositivo enviará uma mensagem 
de alarme para avisar você de que a temperatura ou a 
umidade excederam os valores definidos.

Unidade de temperatura E possível verificar a unidade de temperatura atual do 
monitor.

Modo de desempenho E possível verificar o modo de desempenho atual do 
monitor.

Dispositivos relacionados Você pode ver o gateway conectado ao seu detector.
Informações do 
dispositivo

Aqui você pode ver as informações do dispositivo.

Compartilhar Compartilhe seu dispositivo.
Excluir dispositivo Toque para excluir o detector da EZVIZ Cloud.
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