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Οδηγίες
• Ο τρόπος εγκατάστασης της Έξυπνης Κλειδαριάς EZVIZ με δακτυλικό αποτύπωμα (εφ’ εξής 

καλούμενης «κλειδαριά») επηρεάζει την κανονική λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της. Προτείνεται 
η εγκατάσταση από επαγγελματίες και η διάτρηση οπών για την τοποθέτηση της κλειδαριάς 
σύμφωνα με το πρότυπο οπών στο παράρτημα. 

• Προτείνεται η αφαίρεση της κλειδαριάς, εάν το σπίτι σας βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης και η 
επανατοποθέτησή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, για να αποτραπούν τυχόν φθορές στην 
κλειδαριά και μείωση της διάρκειας ζωής της.

• Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.
• Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η κλειδαριά διαγράφει όλες τις πληροφορίες χρήστη. Μετά 

από την εγκατάσταση και τη ρύθμιση των παραμέτρων της κλειδαριάς, προσθέστε το δακτυλικό 
αποτύπωμα, τον κωδικό πρόσβασης ή την κάρτα, όπως απαιτείται.

• Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή μετά από παρατεταμένη χρήση, εκπέμπεται ειδοποίηση 
χαμηλής τάσης. Αντικαταστήστε εγκαίρως την μπαταρία προσέχοντας τον θετικό και τον αρνητικό 
πόλο.

• Εάν απουσιάζετε από το σπίτι ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, κρατήστε ένα μηχανικό κλειδί μαζί σας και μην το αφήνετε εντός του σπιτιού. Αφαιρείτε 
την μπαταρία για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της κλειδαριάς.

• Για χρήστες με επίπεδο ή λεπτό δακτυλικό αποτύπωμα, προτείνεται η χρήση του αντίχειρα 
για την καταχώριση του δακτυλικού αποτυπώματος για την αύξηση του ποσοστού επιτυχίας 
και η καταχώριση περισσότερων από ενός δακτυλικών αποτυπωμάτων του ίδιου χρήστη.

• Η κλειδαριά μπορεί να αποθηκεύσει έως 50 δακτυλικά αποτυπώματα, 50 κωδικούς πρόσβασης και 50 
κάρτες.

Περιεχόμενα συσκευασίας
1 Μπροστινό πλαίσιο ×1
2 Πίσω πλαίσιο ×1
3 Σώμα κλειδαριάς ×1
4 Αρχική σελίδα Πύλης ×1
5 Τετράγωνη ράβδος ×1
6 Κάρτα ×2
7 Πρότυπο οπών ×1
8 Σακούλα με τυπικές βίδες ×1
9 Σακούλα με βίδες σώματος κλειδαριάς ×1
10 Σακούλα κλειδιού ×1
11 Μπαταρία μεγέθους AA ×4
12 Ρυθμιστικές πληροφορίες ×1
13 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης ×1
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Επισκόπηση

Εσωτερική όψηΕξωτερική όψη

Συσκευή ανάγνωσης 
δακτυλικών 
αποτυπωμάτων 

Κάλυμμα μπαταρίας

Κουμπί για το ματάκι

Περιστροφικό κουμπί 
ασφάλισης

Πόμολο

Υποδοχή 
μπαταρίας

Σειριακή θύρα

Οπή 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΆΣ

Πληκτρολόγιο

Περιοχή σάρωσης 
καρτών 
Κουμπί κουδουνιού 
πόρτας

Πόμολο

Διεπαφή τροφοδοσίας έκτακτης 
ανάγκης

Μηχανική κλειδαρότρυπα
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Εγκατάσταση κλειδαριάς
Αλλαγή φοράς χερουλιού (Προαιρετικό)
1. Αλλαγή φοράς χερουλιού

- Αφαιρέστε το ελαστικό και τη βίδα αντιστροφής με ένα κατσαβίδι.
- Περιστρέψτε το πόμολο 180 μοίρες προς τα επάνω.
- Βιδώστε τη βίδα αντιστροφής στην αντίθετη οπή βίδας.

Βίδα 
αντιστροφής

2. Επιβεβαίωση φοράς
- Μπροστινό πλαίσιο: Τοποθετήστε την τετράγωνη ράβδο στο χιτώνιο και ανασηκώστε το πόμολο. 

Περιστρέψτε το χιτώνιο κατά 90 μοίρες εάν το πόμολο δεν λειτουργεί.
- Πίσω πλαίσιο: Πατήστε το κουμπί για το ματάκι. Τοποθετήστε την τετράγωνη ράβδο στο χιτώνιο και 

ανασηκώστε το πόμολο. Περιστρέψτε το χιτώνιο κατά 180 μοίρες εάν το πόμολο δεν λειτουργεί.

Πίσω πλαίσιοΜπροστινό πλαίσιο

Κουμπί για το ματάκιΕλαστικός 
κυλινδρικός πείρος Τετράγωνη 

ράβδος
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Αλλαγή σύρτη κλειδαριάς (Προαιρετικό)

 1 2

3

Ανασηκώστε το μέταλλο εδώ.Περιστρέψτε τον σύρτη κατά  
180 μοίρες. Γυρίστε το κεντρικό 
τμήμα κατά 90 μοίρες και περάστε το 
μέσα.

Σπρώξτε τον σύρτη στο σώμα 
της κλειδαριάς.

Βήματα εγκατάστασης
• Τα τυπικά εξαρτήματα για αυτό το προϊόν υποστηρίζουν την εγκατάσταση σε ξύλινες πόρτες πάχους  

40mm-50mm. Εάν το πάχος της πόρτας σας υπερβαίνει αυτό το εύρος, επικοινωνήστε με τον τοπικό 
πωλητή.

• Κατά την τοποθέτηση του μπροστινού και του πίσω πλαισίου, μην πιέζετε το εσωτερικό καλώδιο 
σύνδεσης.

• Κατά την τοποθέτηση του μπροστινού και του πίσω πλαισίου, προσέχετε για να μην προκληθούν φθορές 
στο πλαίσιο.

1. Διάτρηση οπών
Το προϊόν είναι κατάλληλο για ξύλινες πόρτες και αντιδιαρρηκτικές μεταλλικές πόρτες. Ανοίξτε τις 
οπές σύμφωνα με το πρότυπο οπών που περιλαμβάνεται.

Χρησιμοποιήστε το χάρτινο πρότυπο 
εγκατάστασης για να σημειώσετε το 
μέγεθος των οπών και τα κεντρικά σημεία.
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2. Εγκατάσταση

Πατήστε  για να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης.

 1   Στερεώστε το σώμα της κλειδαριάς στο πλαίσιο της πόρτας με βίδες.

 Τοποθετήστε το πλαίσιο 
κλειδαριάς και βιδώστε τις 
βίδες.

 2   Τοποθετήστε την τετράγωνη ράβδο στο μπροστινό πλαίσιο και τοποθετήστε το μπροστινό πλαίσιο 
στην πόρτα, όπως φαίνεται παρακάτω.

Σηκώστε το μπροστινό πλαίσιο.
3. Σφίξτε τους πείρους 
εντοπισμού.

2. Τοποθετήστε την τετράγωνη 
ράβδο.

1. Τοποθετήστε τους 
πείρους εντοπισμού.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=60&title=L2S%20Tutorial%20-%20Install
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 3   Τοποθετήστε το μπροστινό πλαίσιο στη σωστή θέση και ελέγξτε την κανονική λειτουργία του 
μπουλονιού ασφάλισης και της λαβής.

 Τοποθετήστε το μπροστινό 
πλαίσιο στη σωστή θέση.

 4   Στερεώστε τη σταθερή πλακέτα και το λαστιχένιο επίθεμα στην πόρτα με  τον πείρο εντοπισμού 
και  σφίξτε το χιτώνιο.

 

Ευθυγραμμίστε το κέντρο 
της οπής στο πλαίσιο με 
την τετράγωνη ράβδο και 
βιδώστε τις βίδες.

   5  Συνδέστε το μπροστινό και το πίσω πλαίσιο με το καλώδιο.

 2

 2

 1

 1
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 6   Με το κουμπί ασφάλισης κάθετο, στερεώστε το πίσω πλαίσιο με βίδες, όπως φαίνεται παρακάτω.

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί 
ασφάλισης βρίσκεται σε κάθετη 
θέση και τοποθετήστε το πίσω 
πλαίσιο.

 7  Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο πίσω πλαίσιο.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες.

 8   Ελέγξτε τους κωδικούς πρόσβασης, το δακτυλικό αποτύπωμα και την κάρτα εγγύτητας για να 
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Ρυθμίσεις κλειδαριάς
Μετά από την εγκατάσταση, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών και τοποθετήστε 4* 
μπαταρίες μεγέθους ΑΑ. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε την κλειδαριά όπως επιθυμείτε.

Πατήστε  για να παρακολουθήσετε το βίντεο ρύθμισης.

• Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κλειδαριά. 
• Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=61&title=L2S%20Tutorial%20-%20Setup
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Ενεργοποίηση κλειδαριάς
Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά.

Είσοδος στο μενού
Πατήστε 3571# για είσοδο στο μενού.
• Σε αρχική κατάσταση, πληκτρολογήστε τον σύντομο κωδικό για τις ρυθμίσεις.
• Σε μη αρχική κατάσταση επαληθεύστε πρώτα με πρόσθετο δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης 

ή κάρτα του διαχειριστή. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον σύντομο κωδικό για τις ρυθμίσεις.

Ευρετήριο μενού

11#

12#

13#

21#

22#

23#

31#

32#

33#

41#

42#

43#

3570#

Μενού

Προσθήκη δακτυλικού 
αποτυπώματος

Προσθήκη κωδικού 
πρόσβασης

Προσθήκη 
κάρτας

Διαγραφή κάρτας

Διαγραφή κωδικού 
πρόσβασης

Διαγραφή δακτυλικού 
αποτυπώματος

Απαλοιφή δακτυλικού 
αποτυπώματος

Απαλοιφή κωδικού 
πρόσβασης

Απαλοιφή 
κάρτας

Αρχικοποίηση

Υψηλή ένταση 
ήχου

Χαμηλή ένταση 
ήχου

Σίγαση

Μετά από κάθε επιτυχή ρύθμιση, θα επιστρέφετε στο μενού. Εκεί μπορείτε να πληκτρολογήσετε ξανά τον 
σύντομο κωδικό για ρυθμίσεις ή να πατήσετε το * για έξοδο.

Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος/κωδικού πρόσβασης/κάρτας

Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος
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• Ο αριθμός φορών θα εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο κάθε φορά που αγγίζετε τη συσκευή ανάγνωσης 
δακτυλικών αποτυπωμάτων.

• Να θυμάστε τον αριθμό του δακτυλικού αποτυπώματος, καθώς είναι απαραίτητος εάν θέλετε να το 
διαγράψετε.

• Ένα δακτυλικό αποτύπωμα που έχει προστεθεί δεν μπορεί να προστεθεί ξανά.

 1   Αφού εισέλθετε στο μενού, πατήστε 11# για 
προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος. 

 2   Αγγίξτε τη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων. Αγγίξτε ξανά μετά από 
τη φωνητική οδηγία και επαναλάβετε τη 
λειτουργία 5 φορές για επιβεβαίωση. Ο αριθμός 
του δακτυλικού αποτυπώματος θα αναβοσβήσει 
στο πληκτρολόγιο κατά την ολοκλήρωση.

Καταγραφή δακτυλικού αποτυπώματος
Κατά την καταγραφή του δακτυλικού αποτυπώματος, προσαρμόστε το δάκτυλό σας ώστε να 
μεγιστοποιείται η επιφάνεια επαφής με το δακτυλικό αποτύπωμα, όπως φαίνεται παρακάτω. Αυτό 
βοηθάει στη βελτίωση του ποσοστού επιτυχίας στην επαλήθευση δακτυλικού αποτυπώματος.

Προσθήκη κωδικού πρόσβασης

• Να θυμάστε τον αριθμό του κωδικού πρόσβασης, καθώς είναι απαραίτητος εάν θέλετε να τον διαγράψετε.
• Ένας κωδικός πρόσβασης που έχει προστεθεί δεν μπορεί να προστεθεί ξανά.

 1   Αφού εισέλθετε στο μενού, πατήστε 12# 
για προσθήκη κωδικού πρόσβασης. 

 2   Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης  
(6 έως 10 ψηφία) και πατήστε #. Στη συνέχεια, 
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και 
πατήστε ξανά # για επιβεβαίωση. Ο αριθμός 
του κωδικού πρόσβασης θα αναβοσβήσει στο 
πληκτρολόγιο κατά την ολοκλήρωση.
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ροσθήκη κάρτας

• Να θυμάστε τον αριθμό της κάρτας, καθώς είναι απαραίτητος εάν θέλετε να τη διαγράψετε.
• Μια κάρτα που έχει προστεθεί δεν μπορεί να προστεθεί ξανά.

 1   Αφού εισέλθετε στο μενού, πατήστε 13# 
για προσθήκη κάρτας. 

 2   Σαρώστε την κάρτα. Ο αριθμός της κάρτας 
θα αναβοσβήσει στο πληκτρολόγιο κατά την 
ολοκλήρωση.

Διαγραφή δακτυλικού αποτυπώματος/κωδικού πρόσβασης/κάρτας

Διαγραφή δακτυλικού αποτυπώματος

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του τρέχοντος επαληθευμένου δακτυλικού αποτυπώματος.
Για παράδειγμα, εάν επαληθεύσετε με το δακτυλικό αποτύπωμα 1, δεν είναι δυνατή η διαγραφή του 
δακτυλικού αποτυπώματος 1.

 1   Αφού εισέλθετε στο μενού, πατήστε 21# 
για διαγραφή δακτυλικού αποτυπώματος.

 2   Πληκτρολογήστε τον αριθμό δακτυλικού 
αποτυπώματος και πατήστε #.

 3   Ο αριθμός του δακτυλικού αποτυπώματος 
αναβοσβήνει. Πατήστε #. 
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Διαγραφή κωδικού πρόσβασης
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του τρέχοντος επαληθευμένου κωδικού πρόσβασης.
Για παράδειγμα, εάν επαληθεύσετε με τον κωδικό πρόσβασης 1, δεν είναι δυνατή η διαγραφή του κωδικού 
πρόσβασης 1.

 1   Αφού εισέλθετε στο μενού, πατήστε 22# 
για διαγραφή του κωδικού πρόσβασης.

 2   Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και 
πατήστε #.

 3   Ο αριθμός του κωδικού πρόσβασης 
αναβοσβήνει. Πατήστε #. 

Διαγραφή κάρτας

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή της τρέχουσας επαληθευμένης κάρτας.
Για παράδειγμα, εάν επαληθεύσετε με την κάρτα 1, δεν είναι δυνατή η διαγραφή της κάρτας 1.

 1   Αφού εισέλθετε στο μενού, πατήστε 23# 
για διαγραφή της κάρτας. 

 2   Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κάρτας και 
πατήστε #. 
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 3   Ο αριθμός της κάρτας αναβοσβήνει. 
Πατήστε #. 

Απαλοιφή διαγραφή δακτυλικού αποτυπώματος/κωδικού πρόσβασης/κάρτας

Δεν είναι δυνατή η απαλοιφή της τρέχουσας επαληθευμένης μεθόδου.
Για παράδειγμα, εάν επαληθεύσετε με το δακτυλικό αποτύπωμα, δεν είναι δυνατή η απαλοιφή των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων.

 1  Αφού εισέλθετε στο μενού, 
πατήστε 31# για απαλοιφή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, 
πατήστε 32# για απαλοιφή κωδικών 
πρόσβασης,
πατήστε 33# για απαλοιφή καρτών.

 2  Πατήστε # για επιβεβαίωση. 

Αρχικοποίηση
 1   Αφού εισέλθετε στο μενού, πατήστε 

3570# για αρχικοποίηση. 
 2  Πατήστε # για επιβεβαίωση. 

Έλεγχος έντασης ήχου

Αφού εισέλθετε στο μενού, πατήστε 41# για να επιλέξετε Υψηλή ένταση ήχου,
πατήστε 42# για να επιλέξετε Χαμηλή ένταση ήχου,
πατήστε 43# για να επιλέξετε Σίγαση.

Σε σίγαση μπορούν να τεθούν μόνο οι ήχοι πλήκτρων και ο ήχος επαλήθευσης.
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Χρήση κλειδαριάς
Πατήστε το            για να παρακολουθήσετε το βίντεο διαχείρισης.

Ξεκλείδωμα
Κανονικό ξεκλείδωμα

Ξεκλείδωμα με δακτυλικό 
αποτύπωμα

Ξεκλείδωμα με κωδικό 
πρόσβασης

Ξεκλείδωμα με κλειδί Ξεκλείδωμα με κάρτα

• Όταν ανοίγετε την πόρτα με μηχανικό κλειδί, περιστρέψτε το κλειδί και πιέστε το πόμολο προς 
τα κάτω.

• Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά προτού ανοίξετε 
την πόρτα με κωδικό πρόσβασης.

• Για την προστασία του απορρήτου σας, προτείνεται η αλλαγή κωδικού πρόσβασης και ο καθαρισμός 
της περιοχής του πληκτρολογίου τακτικά, ώστε να μην απομένουν ίχνη.

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 «#» για επιβεβαίωση. Η πόρτα θα ξεκλειδώσει. 

Λειτουργία και διαχείριση
Τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης
Εάν εξαντληθούν οι μπαταρίες, συνδέστε τη διεπαφή τροφοδοσίας έκτακτης ανάγκης micro-USB με ένα 
power bank (ή τηλέφωνο που υποστηρίζει OTG) για να φορτίσετε την κλειδαριά μέσω micro-USB και, 
στη συνέχεια, ξεκλειδώστε την πόρτα. 

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=62&title=L2S%20Tutorial%20-%20Use%20%26%20Manage
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Power Bank

Τοποθέτηση μπαταριών
1. Τοποθέτηση μπαταριώνΚάλυμμα μπαταρίας: αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών, τοποθετήστε  

4* μπαταρίες μεγέθους AA και επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών.

2. Σημείωση: τοποθετήστε σωστές μπαταρίες για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης.
• Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τις μπαταρίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, 

αφαιρέστε τις από τη συσκευή.
• Μην συνδυάζετε νέες μπαταρίες με παλιές.
• 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.

Ειδοποιήσεις
1. Ειδοποίηση παραβίασης

Σε περίπτωση βίαιης αποσυναρμολόγησης, η κλειδαριά εκπέμπει ειδοποίηση που διαρκεί περίπου ένα 
λεπτό.

2. Ειδοποίηση κλειδωμένου συστήματος
Σε περίπτωση επαλήθευσης με λανθασμένο δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα  
5 συνεχόμενες φορές, το σύστημα κλειδώνει για 3 λεπτά. 

3. Ειδοποίηση χαμηλής τάσης
Όταν η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή, μια φωνητική οδηγία σάς υπενθυμίζει να αντικαταστήσετε 
τις μπαταρίες.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το πίσω πλαίσιο και αφαιρέστε τις μπαταρίες.
2. Πιέστε το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Στο μεταξύ, 

επιστρέψτε τις μπαταρίες στη θέση τους.
3. Αφήστε το κουμπί επαναφοράς και πατήστε «#» για επιβεβαίωση, μετά από τις φωνητικές οδηγίες. 

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.
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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».

Προσθήκη κλειδαριάς στο EZVIZ
Προσθέστε την κλειδαριά και την πύλη στο EZVIZ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Επιλέξτε κατάλληλη τοποθεσία για την πύλη

• 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.

Συνδέστε την πύλη με την 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

Συνδέστε την πύλη με το 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
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• 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.

Προσθέστε την πύλη στο EZVIZ

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

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής EZVIZ, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης 
συσκευής και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η διεπαφή Σάρωση κωδικού QR.

2. Σαρώστε τον κωδικό QR στο κάτω μέρος της πύλης.

Scan QR Code

3.  Προσθέστε την πύλη ακολουθώντας τον οδηγό της εφαρμογής.

Προσθήκη κλειδαριάς στο EZVIZ
1. Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής EZVIZ, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης συσκευής και, 

στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η διεπαφή σάρωσης κωδικού QR.
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2. Σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος του καλύμματος μπαταρίας.

Scan QR Code

3. Πιέστε παρατεταμένα στην οπή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ για 3 δευτερόλεπτα με μια καρφίτσα μέχρι να ακούσετε 
μια φωνητική εντολή. Όταν ο αριθμός 5 αρχίσει να αναβοσβήνει στο πληκτρολόγιο, μπορείτε να 
προσθέσετε την κλειδαριά στην πύλη.

Πατήστε * για έξοδο από τη λειτουργία προσθήκης.

4. Επιλέξτε την πύλη σας και προσθέστε την κλειδαριά στην πύλη, ακολουθώντας τον οδηγό στην 
εφαρμογή.

Συντήρηση
Καθημερινή συντήρηση

• Μην επιτρέπετε να έρχεται η κλειδαριά σε επαφή με διαβρωτικά υλικά, για να αποφευχθεί φθορά της 
κλειδαριάς και του υλικού επικάλυψής της.

• Μην κρεμάτε οποιοδήποτε αντικείμενο στο πόμολο, καθώς λόγω της ευελιξίας του αυτό θα 
επηρεάσει άμεσα τη χρήση της κλειδαριάς.

• Σε περίπτωση παραμόρφωσης της πόρτας, η τριβή αυξάνεται από την είσοδο του σύρτη στη 
συρτοδόχο και ο σύρτης δεν μπορεί να επεκταθεί πλήρως. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται 
προσαρμογή της θέσης της συρτοδόχου.

• Αν η συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα, η επιφάνειά της μπορεί να λερωθεί ή να υγρανθεί. Σκουπίστε την απαλά με ένα μαλακό και 
στεγνό πανί. 

• 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.

• Φυλάξτε το μηχανικό κλειδί με ασφάλεια.
• Μην γρατζουνάτε τη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και την επιφάνεια 

πληκτρολογίου με σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα.
• Κατά την καταγραφή δακτυλικού αποτυπώματος, πιέστε οριζόντια το δάκτυλό σας στη συσκευή 

ανάγνωσης.
• 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.
• Τοποθετήστε μικρή ποσότητα σκόνης γραφίτη ή σκόνης μολυβιού στην κυλινδρική οπή της 

κλειδαριάς, ώστε το κλειδί να τοποθετείται και να αφαιρείται ομαλά τακτικά (μία φορά ανά έτος ή 
ανά έξι μήνες). Ωστόσο, μην εφαρμόζετε γράσο για λίπανση, καθώς μπορεί να κολλήσει στο ελατήριο 
πείρου.
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Συχνές ερωτήσεις

Πρόβλημα Αιτία Λύση

Η πόρτα δεν ανοίγει 
μέσω επαλήθευσης με 
δακτυλικό αποτύπωμα, 
κωδικό πρόσβασης και 
κάρτα.

Πρόβλημα εγκατάστασης 
κλειδαριάς.

Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο 
της κλειδαριάς.

Μετά την επαλήθευση με 
δακτυλικό αποτύπωμα 
ή κωδικό πρόσβασης, το 
πόμολο δεν επιστρέφει στη 
θέση του.

Επαναφέρετε το πόμολο στη θέση 
του και πληκτρολογήστε ξανά τον 
κωδικό πρόσβασης ή σαρώστε ξανά το 
δακτυλικό αποτύπωμα.

Η πόρτα δεν ανοίγει με 
μηχανικό κλειδί.

Λανθασμένο μηχανικό κλειδί. Χρησιμοποιήστε το σωστό μηχανικό 
κλειδί. 

Βλάβη στον κύλινδρο της 
κλειδαριάς.

Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο 
της κλειδαριάς και την αντικατάσταση 
των φθαρμένων εξαρτημάτων, αφού 
ανοίξετε την πόρτα με άλλες μεθόδους.

Βλάβη στο σώμα της 
κλειδαριάς.

Το κλειδί δεν εισάγεται έως 
το τέρμα.

Κατά το ξεκλείδωμα με 
δακτυλικό αποτύπωμα, η 
πόρτα δεν ανοίγει.

Το δακτυλικό αποτύπωμα δεν 
είναι έγκυρο. Ξεκλειδώστε την πόρτα με έγκυρο 

δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό 
πρόσβασης ή μηχανικό κλειδί.Το δακτυλικό αποτύπωμα 

έχει διαγραφεί.

Μεγάλη απόκλιση έγκυρου 
δακτυλικού αποτυπώματος.

Επαληθεύστε εκ νέου το δακτυλικό 
αποτύπωμα, πιέστε το δάκτυλο στη 
συσκευή ανάγνωσης οριζόντια για τη 
μείωση των αποκλίσεων ή ξεκλειδώστε 
την πόρτα με κωδικό πρόσβασης ή 
μηχανικό κλειδί.

Το δακτυλικό αποτύπωμα δεν 
αναγνωρίζεται.

Προσθέστε ξανά ένα δακτυλικό 
αποτύπωμα (προτείνεται η καταχώριση 
περισσότερων του ενός δακτυλικών 
αποτυπωμάτων για τον ίδιο χρήστη) 
ή ξεκλειδώστε την πόρτα με κωδικό 
πρόσβασης ή μηχανικό κλειδί.

Τα δάκτυλά σας είναι πολύ 
στεγνά, υγρά ή λερωμένα.

Επαληθεύστε ξανά το δακτυλικό 
αποτύπωμα με τα δάκτυλά σας σε 
σωστή κατάσταση.

Κατά το ξεκλείδωμα με 
δακτυλικό αποτύπωμα, η 
πόρτα δεν ανοίγει.

Το δακτυλικό αποτύπωμα 
παραμορφώνεται από την 
εφαρμογή υπερβολικής 
πίεσης κατά την καταχώρισή 
του.

Επαληθεύστε ξανά το δακτυλικό 
αποτύπωμα με σωστό τρόπο.Το δακτυλικό αποτύπωμα 

δεν εφάπτεται πλήρως με 
τη συσκευή ανάγνωσης 
δακτυλικών αποτυπωμάτων 
λόγω εφαρμογής χαμηλής 
πίεσης κατά την καταγραφή του.
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Πρόβλημα Αιτία Λύση
Η επαλήθευση με 
δακτυλικό αποτύπωμα, 
κωδικό πρόσβασης και 
κάρτα ολοκληρώνεται με 
επιτυχία, αλλά το μοτέρ 
δεν λειτουργεί και η 
πόρτα δεν ανοίγει.

Πρόβλημα καλωδίου 
σύνδεσης.

Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο 
της κλειδαριάς και αντικαταστήστε τα 
φθαρμένα εξαρτήματα.Βλάβη μοτέρ.

Απουσία απόκρισης από 
το πληκτρολόγιο.

Οι μπαταρίες εξαντλήθηκαν 
ή έχουν τοποθετηθεί με 
λανθασμένο τρόπο.

Ξεκλειδώστε την κλειδαριά με 
εξωτερική τροφοδοσία ή μηχανικό 
κλειδί και ελέγξτε τις μπαταρίες.

Πρόβλημα καλωδίου 
σύνδεσης μεταξύ του 
μπροστινού και του πίσω 
τμήματος της κλειδαριάς.

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

Βλάβη στο πληκτρολόγιο.

Απουσία απόκρισης 
από τη συσκευή 
ανάγνωσης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων.

Βλάβη στη συσκευή 
ανάγνωσης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων.

Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο 
της κλειδαριάς και την αντικατάσταση 
των φθαρμένων εξαρτημάτων, αφού 
ανοίξετε την πόρτα με άλλες μεθόδους.

Η κλειδαριά παραμένει 
ανοικτή και δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
κανονικά.

Σφάλμα εξαρτημάτων 
χειρολαβής. 

Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο 
της κλειδαριάς.

Η κλειδαριά παραμένει 
ανοικτή.

Πραγματοποιήστε επαλήθευση με 
δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό 
πρόσβασης ή κάρτα για να ακυρώσετε 
την παραμονή της κλειδαριάς ανοικτής.

Ο κύριος σύρτης 
δεν επεκτείνεται ή 
επεκτείνεται μερικά 
όταν ανασηκώνεται το 
πόμολο.

Η πόρτα παραμορφώνεται 
και ο κύριος σύρτης δεν 
ευθυγραμμίζεται με την οπή 
στη συρτοδόχο.

Ζητήστε από επαγγελματία τον έλεγχο 
της κλειδαριάς.
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Πρωτοβουλίες για τη χρήση 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.
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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