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LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, 
AND AMONG OTHERS.
REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS,  THE USE OF 
PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE 
ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR 
OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS 
INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL 
PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND 
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Descrição geral
1� Conteúdo da embalagem

Monitor de Temperatura e Humidade (x1)

Fita 3M (x1) Informações sobre as normas 
reguladoras (x1) Guia de Início Rápido (x1)

2� Apresentação
O Monitor de Temperatura e Humidade deteta e apresenta a temperatura e os 
níveis de humidade no interior e, em seguida, envia os respetivos dados ao 
gateway EZVIZ associado. Depois de adicionar o Monitor à Aplicação EZVIZ, 
pode visualizar os respetivos dados no seu telefone em tempo real; além disso, 
pode acionar outros produtos inteligentes EZVIZ para lhe proporcionar uma vida 
mais inteligente.

Estrutura

Ecrã

Sensor

Vista frontal

Sensor

Marca da direção de rotação

Estrutura de apoio

Vista traseira

Botão

Pilha botão
Fita de isolamento

Diagrama interior



2

Nome Descrição

Botão

•	 Prima, sem soltar, o Botão durante 5 s - o Monitor de Temperatura 
e Humidade irá reiniciar e, depois, entrará no modo de adição de 
dispositivo; ao mesmo tempo, o ícone de sinal começará a piscar 
rapidamente no ecrã do dispositivo.

•	 Prima o Botão rapidamente para alternar a exibição dos dados entre 
graus centígrados (°C) e graus Fahrenheit (°F).

•	 Prima rapidamente o Botão duas vezes para alternar entre o Modo 
Normal e o Modo de alto desempenho. 

Ecrã

Humidade

Ícone de sinal

Temperatura  
(°C por predefinição)

Nível da bateria

Configuração
Siga os passos para configurar o seu monitor:

1. Transfira	a	aplicação	EZVIZ.	
2. Ligue o seu Monitor de Temperatura e Humidade.
3. Adicione o Monitor à sua conta EZVIZ.

1� 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".

2� Ligue o seu Monitor de Temperatura e Humidade
Passo 1 Remova a tampa traseira
Remova a tampa traseira do Monitor de Temperatura e Humidade girando-a no 
sentido	contrário	ao	dos	ponteiros	do	relógio,	conforme	indicado	na	figura	abaixo.	

É recomendável segurar o Monitor de Temperatura e Humidade nas mãos para o premir 
e girar com a palma da sua mão. 
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Passo 2 Remova a fita isolante
Retire	a	fita	isolante	da	pilha	com	a	sua	mão.

Fita de isolamento

•	 Substitua a pilha atempadamente, quando receber avisos de bateria fraca no seu telefone. 
•	 Se necessitar de substituir a pilha, substitua-a por uma pilha CR2450.
•	 Quando substituir a pilha, insira-a com o lado positivo virado para cima.

3� Adicione o seu Monitor de Temperatura e Humidade
O Monitor 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 Monitor ao 
gateway seguindo os passos abaixo.

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. Prima, sem soltar, o Botão do Monitor durante mais de 5 s até o ícone de 
sinal piscar no ecrã do Monitor e, em seguida, o Monitor entrará no modo de 
adição de dispositivos.

Botão

O Monitor sairá automaticamente do modo de adição de dispositivos após 3 minutos.

3. Leia o código QR no lado interno da tampa ou no manual de utilizador e, em 
seguida, adicione o Monitor de Temperatura e Humidade ao gateway.

4. Adicione o Monitor de Temperatura e Humidade ao gateway seguindo as 
instruções do assistente na aplicação.

5. Gire	firmemente	a	tampa	traseira	do	Monitor	de	Temperatura	e	Humidade	no	
sentido dos ponteiros do relógio até alinhar a marca  na tampa traseira com 
a marca  na tampa dianteira.
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Método dois: Adicionar através do gateway
Quando adicionar o Monitor de Temperatura e Humidade através do gateway, coloque-o o 
mais perto possível do gateway.

1. Prima o Botão de Função do gateway para que este entre no modo de adição 
de dispositivos. 

2. Prima, sem soltar, o Botão do Monitor durante mais de 5 s até o ícone de 
sinal piscar no ecrã do Monitor e, em seguida, o Monitor entrará no modo de 
adição de dispositivos.

Botão

3. O Monitor foi adicionado ao gateway com sucesso, e o gateway apresenta 
avisos de adição com sucesso.

4. Depois de adicionar o Monitor de Temperatura e Humidade com sucesso, gire 
a tampa traseira do mesmo no sentido dos ponteiros do relógio até a marca 
de alinhamento  na tampa traseira estar alinhada com a marca  na tampa 
dianteira. 

Instalação
•	 O metal provoca uma atenuação do sinal de ZigBee, pelo que não deve instalar o Monitor numa 

porta metálica; é recomendável instalá-lo na parede junto à porta. 
•	 Não instale o Monitor em ambientes corrosivos ou com campos magnéticos intensos. 
•	 Recomenda-se que a distância entre o Monitor e o gateway seja inferior a 20 m. Se existirem 

paredes entre eles, o número de paredes não deve ser superior a 2.
•	 É recomendável utilizar o Monitor numa casa com uma área máxima de 200 m2; se a sua casa for 

maior, compre dois ou mais Monitores para uma experiência de utilização mais positiva.
•	 Antes de colar a fita 3M, limpe o pó da superfície de instalação para otimizar a aderência da fita; 

não cole em paredes com cal.

Coloque o Monitor numa secretária conforme necessário, ou pode colá-lo numa 
parede, a uma altura inferior a 1 metro, com a fita 3M.

Coloque em secretária
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Cole na posição necessária (com fita 3M)

Especificações
Temperatura de funcionamento -10 °C~60 °C
Humidade de funcionamento HR de 0%~99%
Protocolo sem fios ZigBee 3.0
Tipo de bateria CR2450
Duração da bateria 12 meses

Para informação adicional acerca do dispositivo, visite www.ezviz.com/eu.

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 Monitor de Temperatura e Humidade de acordo com as suas necessidades 
nesta página.

Registo Registo de deteção do Monitor.

2� Definições
Parâmetro Descrição
Nome do dispositivo Personalize o nome do seu dispositivo.
Alarme de temperatura/
humidade

Quando ativado, o dispositivo enviará uma mensagem de 
alarme para o avisar de que a temperatura ou humidade 
excede os valores definidos.

Unidade de temperatura Pode verificar a unidade de temperatura atual do Monitor.
Modo de desempenho Pode verificar o modo de desempenho atual do Monitor.
Dispositivos associados Pode ver o gateway ligado ao seu detetor.
Informações do 
dispositivo

Pode ver as informações do dispositivo aqui.

Partilhar Partilhe o seu dispositivo.
Apagar dispositivo Toque para apagar o detetor da EZVIZ Cloud.
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