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Περιεχόμενα συσκευασίας

Κουδούνι πόρτας (x1)

Πλακέτα τοποθέτησης 
(x2)

Διαλέξτε αυτήν που 
προσφέρει την καλύτερη 

γωνία επίβλεψης.

Αφρολέξ πλακέτας (x1)
Σταθεροποιήστε την 

πλακέτα τοποθέτησης, 
κατά την εγκατάστασή της 

σε τραχιές επιφάνειες.

Κιτ τροφοδοσίας (x1)
Κεφαλή τρυπανιού 

(x1) Κατσαβίδι (x1)

Βίδα τοποθέτησης (x3)

Ούπα (x3)

Σύνδεσμος καλωδίου (x4)

Βίδα ασφαλείας (x1)

Βίδα στερέωσης (x2)

Δέσμη καλωδίων (x1)

Καλώδιο με ασφάλεια (x1) Καλώδιo σχήματος U (x2)

Ρυθμιστικές πληροφορίες (x2) Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1)

Εργαλεία που μπορεί να χρειαστείτε

Τρυπάνι (x1)
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Βασικά

Πλήκτρο 
Επαναφοράς

MIC

Κουδούνι πόρτας

Ενδεικτική λυχνία 
LED

Κωδικός QR

Πρόσοψη Φακός

Θύρα κάρτας Micro SD 
(Πίσω από το κάλυμμα)

Ηχείο

Τερματικά

Όνομα Περιγραφή
Ενδεικτική λυχνία 
LED

Κόκκινη • Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: Γίνεται 
εκκίνηση του κουδουνιού πόρτας.

• Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: Εξαίρεση 
κουδουνιού πόρτας (π.χ. σφάλμα κάρτας Micro SD).

Μπλε • Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα: Το κουδούνι 
πόρτας λειτουργεί κανονικά.

• Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Το κουδούνι 
πόρτας είναι έτοιμο για σύνδεση Wi-Fi.

Κάρτα Micro 
SD (πωλείται 
ξεχωριστά)

Αρχικοποιήστε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη 
χρησιμοποιήσετε.

Πλήκτρο 
Επαναφοράς

Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά και 
είσοδο σε λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων Wi-Fi.

Π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ τ ε  λ ή ψ η  τ η ς 
εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνό σας στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή στο Google PlayTM.
3. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή EZVIZ.
4. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη 

EZVIZ.
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Επισκόπηση καλωδίωσης
Κουδούνι πόρτας EZVIZ με συσκευή ήχου ειδοποίησης

Αν έχετε μηχανική συσκευή ήχου ειδοποίησης ή ηλεκτρονική συσκευή 
ήχου ειδοποίησης στο σπίτι σας, εγκαταστήστε το κιτ τροφοδοσίας και 
το κουδούνι πόρτας και συνδέστε τα καλώδια όπως φαίνεται στην εικόνα 
παρακάτω.

12VAC έως 24VAC 

12VAC έως 24VAC 

12VAC έως 24VAC 

110 έως 240VAC

ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΜετασχηματιστής

Κουδούνι πόρτας

Μηχανική συσκευή ήχου ειδοποίησης / Ηλεκτρονική συσκευή ήχου ειδοποίησης

Κιτ 
τροφοδοσίας

Coil of the
 

door chime

0

3

Κουδούνι πόρτας EZVIZ χωρίς συσκευή ήχου ειδοποίησης
Εάν δεν έχει εγκατασταθεί συσκευή ήχου ειδοποίησης, παρακάμψτε την 
εγκατάσταση του κιτ τροφοδοσίας, εγκαταστήστε το κουδούνι πόρτας και 
συνδέστε τα καλώδια όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

Καλώδιο με ασφάλεια

12VAC έως 24VAC 

12VAC έως 24VAC 

110 έως 240VAC

ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

Κουδούνι πόρτας

Μετασχηματιστής

• Συνιστούμε την εγκατάσταση καινούριου μετασχηματιστή ώστε η 
παροχή ρεύματος να είναι από 12 έως 24 βολτ.

• Συμβουλευτείτε τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης της συσκευής ήχου 
ειδοποίησης ή του μετασχηματιστή συσκευής ήχου ειδοποίησης ή τις 
λεπτομέρειες εγκατάστασης μετασχηματιστή.
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Εγκατάσταση κιτ τροφοδοσίας
Το κιτ τροφοδοσίας διασφαλίζει ότι το κουδούνι πόρτας σας λαμβάνει το ρεύμα 
που χρειάζεται. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι έχει εγκατασταθεί πριν εγκαταστήσετε το 
κουδούνι πόρτας σας.

1 Διακόψτε την παροχή ρεύματος στον διακόπτη που ελέγχει το 
κύκλωμα του κουδουνιού πόρτας.

2 Εισαγάγετε το ένα άκρο της δέσμης καλωδίων στο κιτ 
τροφοδοσίας.

3 Αφαιρέστε το κάλυμμα από τη μηχανική συσκευή ήχου 
ειδοποίησης.

4 Αφαιρέστε τα υπάρχοντα καλώδια της συσκευής μελωδίας από τα 
τερματικά με τις ονομασίες TRANS και FRONT.

TRANSF RONTREAR REAR
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5 Συνδέστε τη δέσμη καλωδίων στα τερματικά της συσκευής μελωδίας 
με τις ονομασίες TRANS και FRONT.

 

6 Τοποθετήστε το καλώδιο της υφιστάμενης συσκευής μελωδίας και 
το άλλο άκρο της δέσμης καλωδίων στον σύνδεσμο καλωδίων και 
σφίξτε καλά. Επαναλάβετε αυτό το βήμα και για το άλλο καλώδιο της 
συσκευής μελωδίας.

Σύνδεσμος καλωδίων

Δέσμη καλωδίων
Καλώδιο συσκευής 

μελωδίας

7 Τοποθετήστε το κιτ τροφοδοσίας στο πλάι της συσκευής μελωδίας. 

8 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της συσκευής μελωδίας.
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Εγκατάσταση κουδουνιού πόρτας
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης: 1,2 μέτρα από το έδαφος.

1 Διακόψτε την παροχή ρεύματος στον διακόπτη που ελέγχει το 
κύκλωμα του κουδουνιού πόρτας.

2 (Προαιρετικά) Αν ο τοίχος είναι ανομοιόμορφος, κολλήστε το αφρολέξ 
πλακέτας στην πλακέτα τοποθέτησης.

3 Χρησιμοποιώντας την πλακέτα τοποθέτησης ως πρότυπο, σημειώστε 
τη θέση των δύο οπών τοποθέτησης στον τοίχο σας, και εισαγάγετε τα 
ούπα. Κατόπιν στερεώστε την πλακέτα τοποθέτησης στον τοίχο.

ΟύπαΒίδα τοποθέτησης

Προτεινόμενο βάθος τρύπας: 25 έως 30 χιλιοστά.
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4 Εάν διαθέτετε εγκατεστημένη συσκευή μελωδίας, 
ακολουθήστε την Επιλογή A. Αν όχι, ακολουθήστε την 
Επιλογή B.

Επιλογή A Συνδέστε το κουδούνι πόρτας με τα υπάρχοντα καλώδια 
κουδουνιού πόρτας.

Τροφοδοσία: 12 έως 24 VAC

Καλώδιο σχήματος U

Βίδα στερέωσης

Επιλογή B Συνδέστε το καλώδιο με την ασφάλεια με το υπάρχον 
καλώδιο κουδουνιού.

Καλώδιο με ασφάλεια

Βίδα 
στερέωσης

Τροφοδοσία: 12 έως 24 VAC

5 Τοποθετήστε το κουδούνι πόρτας στην πλακέτα τοποθέτησης.
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6 Εισαγάγετε τη βίδα ασφαλείας στο πάνω μέρος της πλακέτας 
τοποθέτησης για να ασφαλίσετε το κουδούνι πόρτας.

7 Επαναφέρετε την παροχή ρεύματος στον διακόπτη.

Το κουδούνι τροφοδοτείται όταν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε 
χρώμα. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί 
και ελέγξτε την καλωδίωση. Εάν συμβαίνει αυτό, προχωρήστε στη ρύθμιση του 
κουδουνιού πόρτας.

Ρύθμιση κουδουνιού πόρτας
Προσθέστε το κουδούνι  πόρτας σας στην 
εφαρμογή EZVIZ.

1. Αφαιρέστε την πρόσοψη του κουδουνιού πόρτας. 
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2. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
3. Στην αρχική οθόνη, πατήστε «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να 

μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.

4. Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή ή στο εξώφυλλο του παρόντος 
οδηγού γρήγορης εκκίνησης όταν η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει με 
μπλε χρώμα.

5. Ακολουθήστε τον οδηγό για να προσθέσετε το κουδούνι πόρτας στην 
εφαρμογή EZVIZ.

Εάν θέλετε να αλλάξετε το Wi-Fi με το οποίο έχει συνδεθεί το κουδούνι 
πόρτας σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επαναφοράς για 5 
δευτερόλεπτα και επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

6. Τοποθετήστε και πάλι στη θέση της την πρόσοψη.

Διαλέξτε τον αντίστοιχο τύπο συσκευής ήχου 
ειδοποίησης.

1. Στην εφαρμογή EZVIZ, πατήστε το Chime Type (Τύπος συσκευής ήχου 
ειδοποίησης) στο μενού Ρυθμίσεις συσκευής, για να μεταβείτε στη 
διεπαφή Τύπος συσκευής ήχου ειδοποίησης.

2. Επιλέξτε τον τύπο συσκευής ήχου ειδοποίησης που έχετε 
εγκαταστήσει στο σπίτι σας.
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Τοποθετήστε την κάρτα Micro SD (Προαιρετικό)

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα στο πλάι του κουδουνιού πόρτας με το 
κατσαβίδι.

2. Τοποθετήστε μια κάρτα micro SD (πωλείται ξεχωριστά) στην 
υποδοχή μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ».

3. Βάλτε και πάλι το κάλυμμα στη θέση του, και σφίξτε τις βίδες με το 
κατσαβίδι.

           
Αφού τοποθετήστε την κάρτα micro SD, αρχικοποιήστε την στην εφαρμογή 
EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Αρχικοποίηση κάρτας Micro SD

1. Στην εφαρμογή EZVIZ, πατήστε το Storage Status (Κατάσταση 
αποθήκευσης) στο μενού Ρυθμίσεις συσκευής για να ελέγξετε την 
κατάσταση της κάρτας micro SD.

2. Εάν η κατάσταση της κάρτας εμφανίζεται ως Uninitialized (Μη 
αρχικοποιημένη), πατήστε για να την αρχικοποιήσετε. 

3. Η κατάσταση θα αλλάξει σε Normal (Κανονική) και η κάρτα θα μπορεί 
να αποθηκεύει βίντεο.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

1 Εγκατέστησα το κουδούνι πόρτας μου, αλλά η συσκευή ήχου 
ειδοποίησης δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχει χρησιμοποιηθεί το σωστό εύρος τάσης 

εισόδου (12V έως 24V). Το κουδούνι πόρτας σας έχει σχεδιαστεί 
για να λειτουργεί με τουλάχιστον 12 βολτ εναλλασσόμενου 
ρεύματος, το οποίο συνάδει με την πλειονότητα των τυπικών 
συστημάτων κουδουνιών πόρτας. Κουδούνι πόρτας που 
λειτουργεί σε χαμηλότερη τάση (ή λειτουργεί με συνεχές αντί 
για εναλλασσόμενο ρεύμα) μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία 
της συσκευής ήχου ειδοποίησης.

2. Επιλέξτε τον σωστό τύπο συσκευής ήχου ειδοποίησης (όπως 
αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος) στην εφαρμογή 
EZVIZ.

3. Βεβαιωθείτε ότι το μοντέλο συσκευής ήχου ειδοποίησης που 
χρησιμοποιείται στο σπίτι σας είναι συμβατό με το κουδούνι 
πόρτας. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας στη διεύθυνση www.
ezvizlife.com.

4. Ενεργοποιήστε το κουδούνι πόρτας, περιμένετε από 10 λεπτά 
έως 3 ώρες, και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

2 Δεν μπορώ να συνδέσω το κουδούνι πόρτας στο Wi-Fi.

1. Βεβαιωθείτε ότι το κουδούνι πόρτας δεν αποκλείεται από το 
τείχος προστασίας ή λόγω άλλων περιορισμών στο δίκτυό σας.

2. Μην συνδέετε υπερβολικά πολλές συσκευές στο δρομολογητή.
3. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση στατικής διεύθυνσης IP είναι 

απενεργοποιημένη και ότι ο δρομολογητής μπορεί να 
εκχωρήσει διεύθυνση IP στη συσκευή σας (η επιλογή DHCP είναι 
ενεργοποιημένη).

3 Το κουδούνι μου είναι συχνά εκτός σύνδεσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το κουδούνι λαμβάνει ισχυρό και σταθερό σήμα 
Wi-Fi.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και η σύνδεση στο διαδίκτυο 
λειτουργούν κανονικά.

3. Το κουδούνι χρειάζεται ταχύτητα φόρτωσης τουλάχιστον 2 
Mbps. Βεβαιωθείτε ότι το εύρος ζώνης του δικτύου είναι 
επαρκές και μην συνδέετε υπερβολικά πολλές συσκευές στο 
δρομολογητή.

4. Εάν το πρόβλημα παραμένει και μετά τις παραπάνω διαδικασίες 
αντιμετώπισης προβλημάτων, διαγράψτε τη συσκευή από 
το λογαριασμό σας EZVIZ, πραγματοποιήστε επαναφορά και 
προσθέστε την ξανά.
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EZVIZ Connect

1� Χρήση της Amazon Alexa
Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές 
EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε 
δυσκολίες στη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην 
ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:
1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή 

EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή 

«Κρυπτογράφηση βίντεο» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, 

Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire 
TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire 
TV Edition).

4. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην 
έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon 
Alexa:
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε «Skills and 

Games» (Δεξιότητες και παιχνίδια) από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητες και παιχνίδια, αναζητήστε 

τον όρο «EZVIZ» και εντοπίστε τις δεξιότητες «EZVIZ».
3. Επιλέξτε τη δεξιότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη 

συνέχεια, πατήστε ENABLE TO USE (Ενεργοποίηση για 
χρήση).

4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης EZVIZ και πατήστε Sign in (Είσοδος).

5. Πατήστε το κουμπί Authorize (Εξουσιοδότηση) για να 
εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον 
λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις 
συσκευές EZVIZ σας. 

6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «EZVIZ has been successfully 
linked» (Επιτυχής ζεύξη EZVIZ). Στη συνέχεια, πατήστε 
DISCOVER DEVICES (Ανακάλυψη συσκευών) για να 
επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές 
EZVIZ σας.

7. Επιστρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε 
«Devices» (Συσκευές). Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις 
συσκευές EZVIZ σας.
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Φωνητικές εντολές
Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού «Smart 
Home» (Έξυπνο σπίτι) στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της 
λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος της Alexa.
Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε 
φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

Το όνομα της συσκευής σας, για παράδειγμα: «show xxxx camera» 
(Εμφάνιση κάμερας xxxx), μπορεί να τροποποιηθεί από την 
εφαρμογή EZVIZ. Κάθε φορά που αλλάζετε το όνομα της συσκευής, 
θα χρειαστεί να την ανακαλύπτετε ξανά για ενημέρωση του 
ονόματός της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Τι μπορώ να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο 
Διαδίκτυο.
Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την έξυπνη συσκευή και να 
επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Γιατί η κατάσταση συσκευής είναι «Offline» (Εκτός σύνδεσης) 
στην Alexa;
Ενδέχεται να αποσυνδέθηκε η ασύρματη σύνδεσή σας. 
Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη 
διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.
Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στον δρομολογητή 
σας. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο 
Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες που υποστηρίζουν τη 
χρήση της Amazon Alexa, επισκεφτείτε τον ιστότοπό της.

2� Χρήση του Βοηθού Google
Με τον Βοηθό Google, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή 
EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας 
φωνητικές εντολές στον Βοηθό Google.

Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:
1. Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή 

«Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή 
«Ήχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».

3. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
4. Η εφαρμογή Βοηθός Google στο τηλέφωνό σας.
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Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα:
1. Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 

σωστά στην εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google Home από 

το App Store ή το Google Play StoreTM συνδεθείτε στον 
λογαριασμό σας στο Google.

3. Από την οθόνη myhome, πατήστε «+» στην επάνω αριστερή 
γωνία και επιλέξτε «Set up device» (Ρύθμιση συσκευής) από 
τη λίστα μενού για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.

4. Πατήστε «Works with Google» (Λειτουργεί με το Google) 
και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ». Εκεί θα εντοπίσετε τις 
δεξιότητες «EZVIZ».

5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης EZVIZ και πατήστε Sign in (Είσοδος).

6. Πατήστε το κουμπί Authorize (Εξουσιοδότηση) για να 
εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον 
λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις 
συσκευές EZVIZ σας.

7. Πατήστε «Return to app» (Επιστροφή στην εφαρμογή).
8. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε 

την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, 
η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών 
σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον 
λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας 
EZVIZ.

9. Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα της 
κάμερας που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές 
μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα 
δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών 
ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.
Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες 
πληροφορίες:
https://support.google.com/googlehome/
answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε 
στη διεύθυνση www.ezviz.eu.
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Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς  γ ι α  τ η  χ ρ ή σ η 
προϊόντων βίντεο
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα EZVIZ.
Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, αντιλαμβανόμαστε ολοένα 
και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία 
στη βελτίωση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας και της 
ποιότητας ζωής. Ωστόσο, ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμαστε και 
τις πιθανές βλάβες της ανάρμοστης χρήσης της τεχνολογίας. 
Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν 
πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες. Αυτό προσφέρει 
υψηλή αξία αναδρομικά στη διατήρηση στοιχείων σε πραγματικό 
χρόνο. Ωστόσο, μπορεί επίσης να οδηγήσει στην καταπάτηση 
νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων σε περίπτωση 
ανάρμοστης διανομής,  χρήσης ή/και επεξεργασίας των 
δεδομένων βίντεο. Βασισμένη στη φιλοσοφία «Η τεχνολογία 
για καλό σκοπό», η EZVIZ απαιτεί από κάθε τελικό χρήστη της 
τεχνολογίας βίντεο και των προϊόντων βίντεο που παράγει να 
συμμορφώνεται με κάθε ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους 
κανονισμούς, καθώς και τους δεοντολογικούς κανόνες, με στόχο 
την από κοινού δημιουργίας μιας καλύτερης κοινότητας.
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πρωτοβουλίες:
1. Όλοι έχουν εύλογο δικαίωμα στο απόρρητο και η εγκατάσταση 

προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με 
αυτήν την εύλογη προσδοκία. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να 
παρέχεται μια προειδοποίηση με εύλογο και αποτελεσματικό 
τρόπο, διευκρινίζοντας το εύρος παρακολούθησης, κατά την 
εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους. Για μη 
δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων 
θα αξιολογούνται κατά την εγκατάσταση των προϊόντων βίντεο, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων 
βίντεο μόνο μετά από την εξασφάλιση της συναίνεσης των 
ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων 
βίντεο που είναι σε μεγάλο βαθμό μη ορατά.
2 .  Σκοπός των προϊόντων βίντεο είναι  η  καταγραφή 

πραγματικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο 
και σε συγκεκριμένες συνθήκες. Επομένως, κάθε χρήστης θα 
ορίζει κατ’ αρχάς εύλογα τα δικαιώματά του στο συγκεκριμένο 
εύρος, προκειμένου να αποφεύγεται η καταπάτηση δικαιωμάτων 
εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων 
μερών.
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3. Κατά τη διάρκεια της χρήσης προϊόντων βίντεο, τα δεδομένα 
εικόνας βίντεο που λαμβάνονται από πραγματικές σκηνές θα 
συνεχίσουν να δημιουργούνται, συμπεριλαμβανομένης μεγάλης 
ποσότητας βιολογικών δεδομένων (όπως εικόνες προσώπου) και 
τα δεδομένα θα μπορούν στη συνέχεια εφαρμοστούν περαιτέρω 
ή να υποβληθούν σε εκ νέου επεξεργασία. Τα ίδια τα προϊόντα 
βίντεο δεν μπορούν να προσφέρουν διάκριση μεταξύ του ορθού 
και του ανάρμοστου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων, με 
βάση αποκλειστικά τις εικόνες που καταγράφονται από προϊόντα 
βίντεο. Το αποτέλεσμα της χρήσης δεδομένων εξαρτάται από τη 
μέθοδο και τον σκοπό της χρήσης από τους ελεγκτές δεδομένων. 
Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να 
συμμορφώνονται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και των 
κανονισμών, καθώς και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά 
και να τηρούν τα διεθνή πρότυπα, την κοινωνική δεοντολογία, 
τους κανόνες ηθικής, τις κοινές πρακτικές και άλλες μη 
υποχρεωτικές απαιτήσεις και να σέβονται το ατομικό απόρρητο, 
την εικόνα και άλλα δικαιώματα και συμφέροντα.
4. Τα δικαιώματα, οι αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων 

ενδιαφερόμενων θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
επεξεργασία δεδομένων βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από 
προϊόντα βίντεο. Κατά αυτήν την έννοια, η ασφάλεια προϊόντων 
και η ασφάλεια δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντικές. 
Επομένως, κάθε τελικός χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα 
λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να 
εξασφαλίζουν την ασφάλεια δεδομένων και να αποφεύγουν τη 
διαρροή τους, την ανάρμοστη γνωστοποίηση και την ανάρμοστη 
χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχων 
πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου 
(Διαδίκτυο ή Intranet) όπου θα συνδέονται τα προϊόντα βίντεο και 
της εξασφάλισης και διαρκούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας 
δικτύου.
5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση 

της κοινωνικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι 
τα ίδια προϊόντα θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και σε πολλές 
άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής. Οποιαδήποτε κατάχρηση των 
προϊόντων βίντεο σε παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
ή η οποία οδηγεί σε ποινικές δραστηριότητες είναι αντίθετη 
στην αρχική πρόθεση της τεχνολογικής καινοτομίας και της 
ανάπτυξης προϊόντων. Επομένως, κάθε χρήστης θα δημιουργεί 
έναν μηχανισμό αξιολόγησης και παρακολούθησης σχετικά με την 
εφαρμογή του προϊόντος, ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν 
χρησιμοποιείται με ορθό και εύλογο τρόπο και καλόπιστα.
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