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Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

 ™,  ™, και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ 
σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω 
αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.
Νομική αποποίηση ευθύνης
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
«ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, 
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. 
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ 
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 
Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗς ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, 
Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟ-ΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.
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ELΟδηγίες
• Ο τρόπος τοποθέτησης του πληκτρολογίου EZVIZ (εφεξής το «πληκτρολόγιο») επηρεάζει τη φυσιολογική 

του λειτουργία και τη διάρκεια ζωής του. Σας συνιστούμε να αναθέσετε την τοποθέτηση σε κάποιον 
επαγγελματία.

• Το πληκτρολόγιο στερεώνεται στο εξωτερικό της εξώπορτάς σας, είτε κολλώντας το στην κάσα της πόρτας 
είναι βιδώνοντάς το στην είσοδο του σπιτιού.

• Το πληκτρολόγιο πρέπει να βρίσκεται εντός του βεληνεκούς του Bluetooth της Έξυπνης κλειδαριάς (εφεξής 
η «κλειδαριά»).

• Σε περίπτωση ανακαίνισης του σπιτιού, σας συνιστούμε να αφαιρέσετε το πληκτρολόγιο και να το τοποθετήσετε 
ξανά μετά την ανακαίνιση, προς αποφυγή ζημιάς στο πληκτρολόγιο ή μείωσης της διάρκειας ζωής του.

• Λάβετε υπόψη ότι η χρήση απολυμαντικού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο πληκτρολόγιο.
• Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή μετά από παρατεταμένη χρήση, εκπέμπεται ειδοποίηση χαμηλής 

τάσης. Αντικαταστήστε εγκαίρως την μπαταρίες προσέχοντας τον θετικό και τον αρνητικό πόλο.
• Στην κλειδαριά μπορούν να αποθηκευτούν έως 50 κωδικοί και 50 κάρτες (το πληκτρολόγιο κωδικών δεν 

υποστηρίζει κάρτες).

Περιεχόμενα συσκευασίας
Το παρόν εγχειρίδιο έχει εφαρμογή στο πληκτρολόγιο καρτών/κωδικών και στο πληκτρολόγιο κωδικών. 
Η πραγματική εμφάνιση εξαρτάται από το ίδιο το προϊόν.

 ή 

Πληκτρολόγιο ×1

Βάση τοποθέτησης ×2 Κάρτα CPU ×2
(μόνο για πληκτρολόγιο καρτών/κωδικών)

Μπαταρία μεγέθους ΑΑ ×2

Σετ βιδών ×1 Αυτοκόλλητο διπλής όψεως ×1 Πρότυπο τρυπήματος x1

Οδηγός τοποθέτησης ×1 Ρυθμιστικές πληροφορίες ×1 Σύντομος οδηγός εκκίνησης ×1
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ELEL Επισκόπηση
Το παρόν εγχειρίδιο έχει εφαρμογή στο πληκτρολόγιο καρτών/κωδικών και στο πληκτρολόγιο κωδικών. 
Η πραγματική εμφάνιση εξαρτάται από το ίδιο το προϊόν.

Πληκτρολόγιο καρτών/κωδικών

Πληκτρολόγιο

Περιοχή σάρωσης καρτών/
Κουμπί κουδουνιού

Ενδεικτικός δακτύλιος LED

Πλήκτρο επιβεβαίωσης

Πληκτρολόγιο κωδικών

Πληκτρολόγιο

Κουμπί κουδουνιού πόρτας

Ενδεικτικός δακτύλιος LED

Πλήκτρο επιβεβαίωσης
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EL

Υποδοχή μπαταριών  
(κάτω από το κάλυμμα)

Κουμπί κατά της 
παραβίασης

Όνομα Περιγραφή
Πλήκτρο 
επιβεβαίωσης

• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιβεβαίωσης για 3 δευτ., ωσότου ο ενδεικτικός δακτύλιος 
LED αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Τότε, το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για σύζευξη με την 
κλειδαριά.

• Βγάλτε τις μπαταρίες, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιβεβαίωσης και τοποθετήστε ξανά τις 
μπαταρίες. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιβεβαίωσης για 5 δευτ., ωσότου ο ενδεικτικός 
δακτύλιος LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Θα γίνει επαναφορά όλων των παραμέτρων στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ενδεικτικός 
δακτύλιος LED 

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Η επαλήθευση απέτυχε, η σύζευξη απέτυχε ή γίνεται αρχικοποίηση.
Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα: Όταν πατάτε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου (εκτός από το κουμπί 
κουδουνιού).
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα: Γίνεται σύζευξη με την κλειδαριά ή γίνεται προσθήκη κάρτας ή κωδικού.
Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα: Η σύζευξη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ή η προσθήκη κάρτας ή 
κωδικού ήταν επιτυχής.
Αναβοσβήνει με τέσσερα χρώματα: Όταν πατηθεί το κουδούνι ή όταν η επαλήθευση είναι επιτυχής.

Κουμπί κατά της 
παραβίασης

Μην πατάτε το κουμπί κατά της παραβίασης για πάνω από 10 δευτ., σε διαφορετική περίπτωση το 
πληκτρολόγιο θα ενεργοποιήσει συναγερμό για 1 λεπτό και θα πρέπει να κάνετε ματαίωση του συναγερμού 
από την εφαρμογή EZVIZ, αφού συνδέσετε το πληκτρολόγιο με την κλειδαριά.

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».
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• Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει 

η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.
• Είναι δυνατή η σύζευξη της κλειδαριάς μόνο με ένα πληκτρολόγιο καρτών/κωδικών ή πληκτρολόγιο 

κωδικών.
• Μην πατάτε το κουμπί κατά της παραβίασης για πάνω από 10 δευτ., σε διαφορετική περίπτωση 

το πληκτρολόγιο θα ενεργοποιήσει συναγερμό για 1 λεπτό και θα πρέπει να κάνετε ματαίωση του 
συναγερμού από την εφαρμογή EZVIZ, αφού συνδέσετε το πληκτρολόγιο με την κλειδαριά.

Το πληκτρολόγιο προορίζεται για χρήση μαζί με κλειδαριά. Προσθέσετε πρώτα την κλειδαριά στην εφαρμογή 
EZVIZ (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της κλειδαριάς) και, έπειτα, 
πραγματοποιήστε σύζευξη του πληκτρολογίου με την κλειδαριά, ακολουθώντας τις ακόλουθες οδηγίες.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ εντός του βεληνεκούς Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι 
συνδεδεμένο με την κλειδαριά μέσω Bluetooth.

2. Πατήστε στην κλειδαριά και επιλέξτε Ρυθμίσεις -> Διαχείριση εξαρτημάτων και επιλέξτε τον τύπο του 
εξαρτήματος που διαθέτετε. Εδώ, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα το πληκτρολόγιο κωδικών.

3. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιβεβαίωσης για 3 δευτ., ωσότου ο ενδεικτικός δακτύλιος LED αρχίσει 
να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για σύζευξη με την κλειδαριά.

Bind the Accessory

4. Προσθέστε το πληκτρολόγιο ακολουθώντας τον οδηγό της εφαρμογής.
Η εφαρμογή EZVIZ εισέρχεται αυτόματα στη σελίδα πληκτρολογίου, όταν η σύζευξη του εξαρτήματος έχει 
γίνει με επιτυχία.

• Αν η σύζευξη αποτύχει, βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα βρίσκεται κοντά στην κλειδαριά.
• Σε περίπτωση αποτυχίας της σύζευξης, επαναλάβετε την προσπάθεια από το βήμα 1.

Οδηγίες εγκατάστασης
Πατήστε το  για να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης.
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1. Επιλέξτε την κατάλληλη θέση για το πληκτρολόγιο.
Ελέγξτε την ισχύ του σήματος και φροντίστε η επικοινωνία μεταξύ του πληκτρολογίου και της κλειδαριάς να 
είναι ομαλή.

• Το πληκτρολόγιο πρέπει να τοποθετείται μακριά από μαγνητικά πεδία.
• Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης: 1,2 μέτρα από το έδαφος.
• Προτού επικολλήσετε το πληκτρολόγιο, καθαρίστε πρώτα τυχόν σκόνη, βρωμιά ή λίπη από την επιφάνεια 

της πόρτας. Μην επικολλάτε το πληκτρολόγιο σε ασβεστωμένους τοίχους.

2. Για τη στερέωσης της βάσης τοποθέτησης, μπορείτε να επιλέξετε το αυτοκόλλητο διπλής όψης ή το κιτ 
βιδών, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αυτοκόλλητο διπλής όψεως Σετ βιδών

3. Επιλέξτε τη βάση τοποθέτησης που προτιμάτε (η επικλινής βάση τοποθέτησης προσφέρει μια γωνία κλίσης). 
Κατά την τοποθέτηση της βάσης, βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο «UP» της βάσης βλέπει προς τα πάνω.

Απλή βάση τοποθέτησης

Πληκτρολόγιο 
με απλή βάση 
τοποθέτησης

Πόρτα

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B
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Πληκτρολόγιο με 
κεκλιμένη βάση 
τοποθέτησης

Πόρτα

Κεκλιμένη βάση τοποθέτησης

4. Στερεώστε τη βάση τοποθέτησης που προτιμάτε στη θέση που έχετε επιλέξει με το αυτοκόλλητο διπλής 
όψης ή το σετ βιδών (PA3,5×25).

Αν επιλέξετε το αυτοκόλλητο διπλής όψης

Με απλή βάση τοποθέτησης

Με κεκλιμένη βάση τοποθέτησης

Αν επιλέξετε το σετ βιδών
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Με απλή βάση τοποθέτησης

Με κεκλιμένη βάση τοποθέτησης

5. Πιέστε το πληκτρολόγιο πάνω στη βάση τοποθέτησης πολύ δυνατά (δίνεται ως παράδειγμα η απλή βάση 
τοποθέτησης).
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• Το πληκτρολόγιο βρίσκεται γενικά σε λειτουργία αδράνειας. Ενεργοποιήστε το από τη λειτουργία 

αδράνειας πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο, προτού το εγκαταστήσετε στην εφαρμογή EZVIZ.
• Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται ως παράδειγμα το πληκτρολόγιο καρτών/κωδικών. Το πληκτρολόγιο 

κωδικών δεν υποστηρίζει κάρτες.

1� Προσθήκη κάρτας/κωδικού
Προσθήκη κάρτας
1. Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ εντός του βεληνεκούς Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι 

συνδεδεμένο με την κλειδαριά μέσω Bluetooth.
2. Πατήστε την κλειδαριά και επιλέξτε «Διαχείριση καρτών και κωδικών».
3. Πατήστε την καρτέλα «Κάρτα» και επιλέξτε «Προσθήκη κάρτας».
4. Πληκτρολογήστε την ονομασία της κάρτας σας, ορίστε το διάστημα ισχύος και κάντε κλικ στο «Επόμενο βήμα».
5. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου και κάντε κλικ στο «Επόμενο βήμα», όταν ο ενδεικτικός 

δακτύλιος αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
6. Φέρτε την κάρτα κοντά στην περιοχή σάρωσης κάρτας του πληκτρολογίου, εντός 30 δευτ. Όταν ο ενδεικτικός 

δακτύλιος ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα, σημαίνει ότι η κάρτα καταχωρίστηκε με επιτυχία και ότι μπορείτε 
πλέον να ανοίγετε την πόρτα με την κάρτα αυτήν.

Για λόγους προσωπικής ασφάλειας, έχετε τις κάρτες πάντα μαζί σας.

Προσθήκη κωδικού πρόσβασης
1. Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ εντός του βεληνεκούς Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι 

συνδεδεμένο με την κλειδαριά μέσω Bluetooth.
2. Πατήστε την κλειδαριά και επιλέξτε «Διαχείριση καρτών και κωδικών».
3. Πατήστε την καρτέλα «Κωδικός» και επιλέξτε «Προσθήκη κωδικού».
4. Πληκτρολογήστε την ονομασία της κάρτας σας, ορίστε το διάστημα ισχύος και κάντε κλικ στο «Επόμενο βήμα».

2� Διαγραφή κάρτας/κωδικού
Διαγραφή κάρτας
1. Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ εντός του βεληνεκούς Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι 

συνδεδεμένο με την κλειδαριά μέσω Bluetooth.
2. Πατήστε την κλειδαριά και επιλέξτε «Διαχείριση καρτών και κωδικών».
3. Πατήστε την καρτέλα «Κάρτα» και επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να διαγράψετε.
4. Πατήστε «Διαγραφή» και, έπειτα, «Ναι» και η κάρτα θα διαγραφεί.

Διαγραφή κωδικού πρόσβασης
1. Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ εντός του βεληνεκούς Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι 

συνδεδεμένο με την κλειδαριά μέσω Bluetooth.
2. Πατήστε την κλειδαριά και επιλέξτε «Διαχείριση καρτών και κωδικών».
3. Πατήστε την καρτέλα «Κωδικός» και επιλέξτε τον κωδικό που θέλετε να διαγράψετε.
4. Πατήστε «Διαγραφή» και, έπειτα, «Ναι» και ο κωδικός θα διαγραφεί.
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• Όταν το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο, βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας. Ενεργοποιήστε το από τη 

λειτουργία αδράνειας πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο, προτού το εγκαταστήσετε στην εφαρμογή EZVIZ.
• Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται ως παράδειγμα το πληκτρολόγιο καρτών/κωδικών. Το πληκτρολόγιο 

κωδικών δεν υποστηρίζει κάρτες. 

1� Ξεκλείδωμα

Ξεκλείδωμα με 
κωδικό πρόσβασης Ξεκλείδωμα με κάρτα

Σε περίπτωση που το ξεκλείδωμα αποτύχει, μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξής ενέργειες:
• Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός σας είναι σωστός και εντός περιόδου ισχύος.
• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα σας είναι σωστή και εντός περιόδου ισχύος.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες τόσο της κλειδαριάς όσο και του πληκτρολογίου είναι πλήρεις. Ελέγξτε 

την κατάστασή τους από την εφαρμογή EZVIZ και αλλάξτε μπαταρίες, αν η τάση τους είναι χαμηλή.
• Βεβαιωθείτε ότι η σύζευξη του πληκτρολογίου με την κλειδαριά είναι ορθή.

2� Λειτουργία και διαχείριση
Τοποθέτηση μπαταριών

Προτού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, μπορείτε να απενεργοποιήσετε στην εφαρμογή EZVIZ την 
ειδοποίηση παραποίησης εξαρτήματος.

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες: αφαιρέστε το πληκτρολόγιο από τη βάση τοποθέτησης (συνιστάται η χρήση 
εξαγωνικού κλειδιού διαμέτρου 2 mm, όπως απεικονίζεται παρακάτω):
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• Προς αποφυγή κινδύνου έκρηξης, τοποθετείτε τις κατάλληλες μπαταρίες.
• Αν οι μπαταρίες δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τες από την 

υποδοχή μπαταριών.
• Μην χρησιμοποιείται καινούριες και παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα.
• Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες με αντεστραμμένο τον πόλο (+) και τον πόλο (-).
• Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους για την προστασία του 

περιβάλλοντος.
• Μπορείτε να απενεργοποιήσετε στην εφαρμογή EZVIZ την ειδοποίηση παραποίησης εξαρτήματος.

Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης
Η έξυπνη κλειδαριά χρησιμοποιεί τη λειτουργία κρυπτογράφησης κωδικού πρόσβασης. Η κρυπτογράφηση 
κωδικού πρόσβασης αυξάνει την ασφάλεια και αποτρέπει την υποκλοπή του κωδικού πρόσβασης.
Κατά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιονδήποτε τυχαίο αριθμό 
στον οποίο θα περιλαμβάνεται ο σωστός κωδικός πρόσβασης. Μέγ. μέγεθος: 20 ψηφία (κρυπτογράφηση 
κωδικού πρόσβασης + σωστός κωδικός πρόσβασης). 
Για παράδειγμα: εάν ο σωστός κωδικός πρόσβασης είναι 123456, μπορείτε να πληκτρολογήσετε xxx123456xxx 
και να πατήσετε στο τέλος «Πλήκτρο επιβεβαίωσης» για επιβεβαίωση. Η πόρτα θα ξεκλειδώσει. 

Ειδοποιήσεις
Μπορείτε να ματαιώσετε τον συναγερμό από την εφαρμογή EZVIZ.

1. Ειδοποίηση παραβίασης
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λεπτό.

2. Ειδοποίηση κλειδωμένου συστήματος
Αν γίνει προσπάθεια επαλήθευσης με λάθος κωδικό ή κάρτα 5 φορές σε 5 λεπτά, το σύστημα θα κλειδώσει 
για 3 λεπτά. 

3. Ειδοποίηση χαμηλής τάσης
Όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 18%, μια φωνητική οδηγία θα σας υπενθυμίσει να 
αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

Συντήρηση
1� Καθημερινή συντήρηση
• Μην επιτρέπετε να έρχεται η κλειδαριά σε επαφή με διαβρωτικά υλικά, για να αποφευχθεί φθορά της 

κλειδαριάς και του υλικού επικάλυψής της.
• Αντικαταστήστε αμέσως τις μπαταρίες όταν η τάση τους μειωθεί, για να εξασφαλίσετε την κανονική 

λειτουργία της κλειδαριάς. Τηρείτε τον θετικό και τον αρνητικό πόλο των μπαταριών κατά την 
αντικατάσταση.

• Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο της κλειδαριάς εάν δεν είναι ευέλικτη ή δεν διατηρείται στη σωστή 
θέση.

• Διατηρείτε το περιστρεφόμενο τμήμα της κλειδαριάς λιπασμένο ώστε να περιστρέφεται ομαλά και να 
παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.

• Προτείνεται ο έλεγχος της κλειδαριάς μία φορά ανά έξι μήνες ή ανά έτος και ο έλεγχος του σφιξίματος 
των βιδών.

2� Συχνές ερωτήσεις

Πρόβλημα Αιτία Λύση

Δεν είναι δυνατό το 
άνοιγμα της πόρτας 
με επιτυχία μέσω 
επαλήθευσης με 
κωδικό ή με κάρτα.

Πρόβλημα εγκατάστασης 
κλειδαριάς.

Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο της 
κλειδαριάς.

Η απόσταση μεταξύ κλειδαριάς και 
εξαρτήματος είναι πολύ μεγάλη.

Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα και η κλειδαριά 
βρίσκονται κοντά.

Οι μπαταρίες έχουν χαμηλή 
στάθμη.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες της κλειδαριάς ή 
του εξαρτήματος.

Ο κωδικός ή η κάρτα έχει λήξει. Χρησιμοποιήστε άλλη μέθοδο ανοίγματος.

Απουσία 
απόκρισης από το 
πληκτρολόγιο.

Οι μπαταρίες δεν έχουν ρεύμα ή 
είναι τοποθετημένες ανάποδα.

Ξεκλειδώστε την κλειδαριά μέσω της 
εφαρμογής ή με κλειδί και ελέγξτε τις 
μπαταρίες.

Βλάβη στο πληκτρολόγιο.
Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο της 
κλειδαριάς αφού ανοίξετε την πόρτα με 
μηχανικό κλειδί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.
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