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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.



Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση ���������������������������������������������������� 1
1. Περιεχόμενα συσκευασίας ��������������������������������������������������������������1
2. Βασικά ���������������������������������������������������������������������������������������������1

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής EZVIZ 
������������������������������������������������������������������������ 2

Επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας ������������������� 2

Σύνδεση με παροχή ρεύματος ������������������������ 3

Σύνδεση σε δίκτυο ������������������������������������������ 3

Προσθήκη συσκευής ��������������������������������������� 3
1. Προσθήκη πύλης ������������������������������������������������������������������������������3
2. Προσθήκη δευτερευουσών συσκευών ��������������������������������������������4

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ ����������������� 5
1. Αρχική σελίδα ����������������������������������������������������������������������������������5
2. Ρυθμίσεις ����������������������������������������������������������������������������������������5



1

Επισκόπηση

1� Περιεχόμενα συσκευασίας

Αρχική σελίδα Πύλης Τροφοδοτικό

Καλώδιο USB Ρυθμιστικές πληροφορίες
Οδηγός γρήγορης 

εκκίνησης

 Η εμφάνιση του τροφοδοτικού εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

2� Βασικά

Ενδεικτικός 
δακτύλιος LED

Πλήκτρο Λειτουργίας

Ηχείο

Θύρα τροφοδοσίας

Οπή επαναφοράς

Θύρα δικτύου

Αντιολισθητική 
επιφάνεια

Όνομα Περιγραφή

Πλήκτρο 
Λειτουργίας

• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περισσότερο από 
4 δευτερόλεπτα για να εισέλθει η πύλη στη λειτουργία 
διαμόρφωσης Wi-Fi.

• Πατήστε το κουμπί μία φορά. Η πύλη εισέρχεται στη λειτουργία 
προσθήκης συσκευής. Πατήστε ξανά. Η πύλη εξέρχεται από τη 
λειτουργία προσθήκης συσκευής.

• Εάν η πύλη στέλνει συναγερμούς, πατήστε το κουμπί για να 
διαγράψετε τους συναγερμούς.
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Ενδεικτικός 
δακτύλιος 
LED

Λευκό
• Σταθερή: Λειτουργεί σωστά και έχει συνδεθεί με το EZVIZ 

Cloud.
• Αναβοσβήνει αργά: Είσοδος στη λειτουργία προσθήκης 

συσκευής.
• Αναβοσβήνει γρήγορα: Διαμόρφωση δικτύου.

Πορτοκαλί
• Σταθερή: Εκκίνηση ή αναβάθμιση.
• Αναβοσβήνει αργά: Εκτός σύνδεσης.
• Αναβοσβήνει γρήγορα: Προκύπτουν βλάβες ή παράγονται 

συναγερμοί.

Οπή 
επαναφοράς

Ενώ η πύλη λειτουργεί , ανοίξτε την οπή με βελόνες ή κλιπ 
εξαγωγής κάρτας SIM για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα. 
Η πύλη προχωρά σε επανεκκίνηση και η διαμόρφωση Wi-Fi, οι 
τοπικές εγγραφές, η τρέχουσα κατάσταση συναγερμού και όλες 
οι δευτερεύουσες συσκευές διαγράφονται. Μετά την επαναφορά 
της πύλης, ακούγεται μια φωνητική οδηγία.

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής EZVIZ 

1. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνό σας στο Wi-Fi (προτείνεται). 
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ 

αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google PlayTM.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

Εφαρμογή EZVIZ

Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι έχετε την 
τελευταία έκδοσή της. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, 
μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

Επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας
• Η πύλη πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.
• Για να διασφαλίσετε ότι η σύνδεση μεταξύ της πύλης και των δευτερευουσών 

συσκευών είναι σταθερή, τοποθετήστε την πύλη στο κέντρο των δευτερευουσών 
συσκευών με την απόσταση μεταξύ της πύλης και του δρομολογητή να είναι ≤6 
μέτρα.

• Δεν πρέπει να υπάρχουν μεταλλικά εμπόδια και τοίχοι μεταξύ της πύλης και 
των δευτερευουσών συσκευών και μεταξύ της πύλης και του δρομολογητή.

• Μην τοποθετείτε την πύλη ή τον ανιχνευτή επάνω στον δρομολογητή.

Δρομολογητής
Πύλη

≤6m
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Σύνδεση με παροχή ρεύματος
Συνδέστε την πύλη στην παροχή ρεύματος. Κατά την πρώτη εκκίνηση της 
πύλης, η ενδεικτική λυχνία LED αλλάζει από σταθερό πορτοκαλί σε λευκό που 
αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η πύλη έχει εισέλθει στη λειτουργία 
διαμόρφωσης δικτύου.

Τροφοδοτικό

Πρίζα

Σύνδεση σε δίκτυο

• Συνιστάται ενσύρματο δίκτυο. Πρέπει να συνδέσετε την πύλη στη θύρα LAN του 
δρομολογητή με καλώδιο δικτύου (αγοράζεται ξεχωριστά) όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα.

Δρομολογητής

• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ασύρματο δίκτυο. Σαρώστε τον κωδικό QR 
στο κάτω μέρος της πύλης με την εφαρμογή EZVIZ και, στη συνέχεια, συνδέστε την 
πύλη στο Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν η σύνδεση Wi-Fi αποτύχει ή θέλετε να συνδέσετε την πύλη σε άλλο Wi-Fi, πρέπει πρώτα 
να αποσυνδέσετε την πύλη. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερο 
από 4 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τη φωνητική οδηγία και, στη συνέχεια, συνδέστε την 
πύλη στο Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Προσθήκη συσκευής

1� Προσθήκη πύλης
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής EZVIZ, πατήστε το 

εικονίδιο προσθήκης συσκευής και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η διεπαφή 
Σάρωση κωδικού QR.
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2. Σαρώστε τον κωδικό QR στο κάτω μέρος της πύλης ή στο εξώφυλλο του 
οδηγού χρήστη.

Scan QR Code

3. Προσθέστε την πύλη ακολουθώντας τον οδηγό της εφαρμογής.

2� Προσθήκη δευτερευουσών συσκευών

1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας της πύλης μία φορά για να κάνετε την 
πύλη να εισέλθει στη λειτουργία προσθήκης συσκευής. Ο ενδεικτικός 
δακτύλιος LED αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.

2. Εκτελέστε είσοδο των δευτερευουσών συσκευών στη λειτουργία προσθήκης 
συσκευής, όπως υποδεικνύεται στον οδηγό χρήστη των συσκευών.

3. Μια φωνητική οδηγία θα σας υπενθυμίσει ότι οι δευτερεύουσες συσκευές 
έχουν προστεθεί αυτόματα στην πύλη.
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Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. 
Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1� Αρχική σελίδα
Όταν ξεκινάτε την εφαρμογή EZVIZ, μπορείτε να διαχειρίζεστε την πύλη και τις 
δευτερεύουσες συσκευές από την αρχική σελίδα.

Sub devices (Δευτερεύουσες 
συσκευές)

Κάντε κλικ στις δευτερεύουσες συσκευές. 
Μπορείτε να τις βλέπετε και να τις διαχειρίζεστε 
ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Add smart sub-devices 
(Προσθήκη έξυπνων 
δευτερευουσών συσκευών)

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να 
προσθέσετε τη δευτερεύουσα συσκευή σας στην 
πύλη.

Dismiss (Ματαίωση) Διαγραφή των συναγερμών όλων των 
δευτερευουσών συσκευών.

2� Ρυθμίσεις

Παράμετρος Περιγραφή
Device Name  
(Όνομα συσκευής)

Προσαρμόστε το όνομα της συσκευής σας.

Sub-devices upgrade 
automatically 
(Αυτόματη αναβάθμιση 
δευτερευουσών 
συσκευών)

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, οι 
δευτερεύουσες συσκευές αναβαθμίζονται αυτόματα 
μετά τη λήψη πακέτων αναβάθμισης.

Alarm Settings  
(Ρυθμίσεις συναγερμού)

Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους ειδοποιήσεων 
ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Light Setting  
(Ρύθμιση φωτισμού)

Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο 
ενδεικτικός δακτύλιος είναι σβηστός.

Network Settings 
(Ρυθμίσεις δικτύου)

Μπορείτε να δείτε το όνομα του Wi-Fi και την 
κατάσταση σύνδεσης.

Device Information 
(Πληροφορίες συσκευής)

Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.

Delete Device  
(Διαγραφή συσκευής)

Αγγίξτε για να διαγράψετε την πύλη από το EZVIZ 
Cloud.
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