
COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
Toda e qualquer informação, incluindo, entre outros, os termos, imagens e gráficos, é da propriedade 
da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (doravante designada por "EZVIZ"). Este manual do utilizador 
(doravante designado por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, 
parcial ou totalmente, através de quaisquer meios, sem o consentimento prévio e por escrito da 
EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não oferece quaisquer garantias ou declarações, 
implícitas ou explícitas, em relação ao Manual.
Acerca deste Manual
O Manual inclui instruções para utilizar e gerir o produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e 
todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e 
informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, 
devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. A versão mais recente pode ser consultada 
no website da ™ (http://www.ezviz.com).
Registo de revisão
Novo lançamento – Janeiro de 2022
Reconhecimento de marcas comerciais

 ™,  ™, e outros logótipos e marcas comerciais da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em 
vários territórios. Outras marcas comerciais e logótipos abaixo mencionados são propriedade dos 
respetivos proprietários.
Exclusão de responsabilidade legal
NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, O PRODUTO DESCRITO, COM 
O SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", COM TODAS AS 
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DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODAS AS LEIS RELEVANTES NO 
SEU TERRITÓRIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO DE FORMA A GARANTIR QUE O UTILIZA DE 
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA CASO ESTE 
PRODUTO SEJA UTILIZADO DE FORMA ILEGAL. 
NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE AS INFORMAÇÕES ACIMA E A 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.
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Descrição geral
1� Conteúdo da embalagem

Router (x1)

Adaptador de alimentação (x1) Cabo de rede (x1) Informação regulatória (x2) Guia de Início Rápido (x1)

• O aspeto do adaptador de alimentação está sujeito ao aspeto real do produto adquirido; não pode ser utilizado no exterior.
• Temperatura de funcionamento do adaptador de alimentação: 0-40 °C.

2� Apresentação

Indicador LED

Vista frontal

Nome Descrição

Indicador LED Verde intermitente: a iniciar. 

Azul fixo: rede desligada.

Verde fixo: rede ligada.

Azul intermitente: o Acesso de tecla única está ativado.

Azul e verde intermitente: a repor as definições de fábrica.

Cinzento fixo: desligado ou o indicador está desligado.
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Botão de REINICIALIZAÇÃO

Porta de alimentação(CC 12 V 1,5 A)

Porta LAN

Porta WAN

Ligar/desligar

Vista traseira

Nome Descrição

Botão de 
REINICIALIZAÇÃO

Prima sem soltar durante mais de 7 segundos para reiniciar e definir todas 
as predefinições.
Prima uma vez para ativar a Rede em grelha, ou ative o Acesso de tecla 
única. Consulte a secção relacionada para obter detalhes.

Porta de alimentação 
elétrica Utilize o adaptador de alimentação incluído (CC 12 V 1,5 A).

Ligar e ligação à Internet
1. Ligue o router à tomada elétrica através do adaptador de alimentação.
2. Ligue a porta WAN do router à Internet através do cabo de rede. 

ligar à tomada elétrica

ligar à Internet

Configuração
Quando utilizar o router pela primeira vez, deve configurar os parâmetros através do computador ou do telemóvel. Mostramos o 
exemplo do telemóvel.

- Confirme se o dispositivo foi ligado corretamente, se tem alimentação e se o indicador LED está verde sólido.
- Ligue o seu telemóvel à rede sem fios do dispositivo (Nome da rede: ezviz_ XXXXXX,sem palavra-passe por predefinição). 
- Abra o navegador do seu telemóvel, escreva "wifi.ezvizlife.com" e aceda à página de configuração.
- Configure os parâmetros tais como a palavra-passe de gestão do dispositivo, o nome e a palavra-passe do Wi-Fi, etc.
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Acesso de tecla única
Depois do router configurar a rede, a(s) câmara(s) smart home da EZVIZ pode(m) ligar-se ao Wi-Fi do router através da função de 
Acesso de tecla única.
Ligue a(s) câmara(s) e, quando a(s) câmara(s) estiver(em) no estado de espera para configurar a rede Wi-Fi, prima uma vez o 
botão de REINICIALIZAÇÃO para iniciar a deteção da(s) sua(s) câmara(s). A(s) câmara(s) irá(ão) estabelecer ligação ao Wi-Fi do 
router e o router sairá automaticamente do Acesso de tecla única após 120 segundos.

Rede em grelha
• Número de dispositivos na rede: é recomendado não mais do que 8.
• Router principal: um dispositivo que estabelece ligação à rede com sucesso através da porta WAN, ou que completa a configuração dos 

parâmetros através do assistente de configuração.

A rede em grelha é suportada pelos métodos seguintes.
Método de hardware:

• Quando o routers secundários estão no estado de reinicialização, apenas precisa de premir o botão de REINICIALIZAÇÃO 
no router principal para criar automaticamente a rede em grelha.

• Para um dispositivo que não tenha aderido à rede em grelha, apenas precisa de premir o botão de REINICIALIZAÇÃO 
do dispositivo (o router principal ou os routers secundários) que aderiu à rede em grelha para que o dispositivo que não 
aderiu à rede em grelha adira automaticamente à rede em grelha existente.

Método de software:
- Inicie sessão na página de configuração do navegador do seu computador ou telemóvel, ou inicie sessão na sua 

aplicação EZVIZ que adicionou o router principal.
- Aceda a Painel de controlo > Gestão de routers > Adicionar routers, o router detetado irá aderir à rede em grelha.   
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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".

Adicionar à aplicação EZVIZ
- Inicie sessão na sua conta EZVIZ.
- No ecrã de Início, toque em "+" no canto superior direito para entrar na interface Ler código QR.
- Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo do dispositivo.

Scan QR Code

- Siga o assistente para adicionar o seu dispositivo à aplicação EZVIZ.
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Operações na Aplicação EZVIZ
A interface da aplicação pode ser diferente devido a uma atualização da versão, pelo que prevalecerá sempre a interface da 
aplicação instalada no seu telefone.

1� Página inicial
Quando inicia a aplicação EZVIZ, a página inicial do router principal é apresentado como mostrado abaixo.
Pode escolher aceder à interface do Painel de controlo, da Gestão de terminais ou às Ferramentas.

Ícone Descrição

Definições. Visualize ou altere as definições do dispositivo.

Painel de controlo. Faça a gestão do dispositivo.

Gestão de terminais. Veja e faça a gestão dos terminais ligados ao 
dispositivo.

Ferramentas. Toque para selecionar ferramentas para configurar 
parâmetros relevantes para o seu dispositivo, conforme necessário. 

2� Definições
Pode definir os parâmetros do dispositivo na página de definições.

Parâmetro Descrição

Informações do 
dispositivo Pode ver as informações do dispositivo aqui.

Apagar dispositivo Toque para apagar o dispositivo da sua conta EZVIZ.
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