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SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND  
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Επισκόπηση

1� Περιεχόμενα συσκευασίας

Αισθητήρας PIR Κάλυμμα προστασίας Ταινία δύο όψεων

Ρυθμιστικές πληροφορίες Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

2� Βασικά

Σώμα ανιχνευτή

Κάλυμμα

Βάση

Φακός
Με εσωτερική ενδεικτική λυχνία LED

Σημάδι οδηγιών εγκατάστασης

Κάλυμμα προστασίας

Όνομα Περιγραφή

Ενδεικτική 
λυχνία LED

• Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Ο ανιχνευτής εισέρχεται 
στη λειτουργία προσθήκης συσκευής.

• Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα 3 φορές: Αλλαγή 
κατάστασης λειτουργίας.

• Μπλε για 1 δευτερόλεπτο: Σήμα PIR ενεργοποίησε/αφύπνισε τη 
συσκευή με πάτημα του πλήκτρου ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ/ενεργοποίηση 
συναγερμού παραβίασης.

Κάλυμμα 
προστασίας Στερεώστε το στον φακό για να περιορίσετε το εύρος ανίχνευσης.
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Κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Όνομα Περιγραφή

Κουμπί 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα. Η συσκευή 
εισέρχεται στη λειτουργία προσθήκης συσκευής.
Πατήστε δύο φορές για να εκτελέσετε αλλαγή κατάστασης 
λειτουργίας (το διάστημα μεταξύ των δύο πατημάτων δεν πρέπει 
να ξεπερνά το 1 δευτερόλεπτο).
• Factory Mode (Εργοστασιακή λειτουργία): Εκτελείται 

ανίχνευση αντικειμένων κάθε 10 δευτερόλεπτα.
• Energy-saving Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας): 

Εκτελείται ανίχνευση αντικειμένων κάθε 1 λεπτό.

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».

Προετοιμασία
1� Αφαίρεση καλύμματος

Αφαιρέστε το κάλυμμα από τον ανιχνευτή περιστρέφοντας το κάλυμμα 
αριστερόστροφα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

2� Αφαίρεση λωρίδας μόνωσης
Πατήστε παρατεταμένα τη μπαταρία και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την ταινία 
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μόνωσης μπαταρίας.

Λωρίδα μόνωσης

• Αφού αφαιρέσετε την ταινία μόνωσης, περιμένετε περίπου 2-3 λεπτά προτού 
εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση 
ανίχνευσης PIR.

• Όταν το επίπεδο των μπαταριών είναι χαμηλό, η ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας 
προωθείται στην εφαρμογή EZVIZ για να σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να 
αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

• Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, αγοράστε μπαταρίες τύπου CR2450 
620mAh.

• Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, τοποθετήστε τις με τον θετικό πόλο προς 
τα πάνω.

• Διατηρείτε τα χέρια σας στεγνά και καθαρά όταν αγγίζετε την πλακέτα κυκλώματος.

Προσθήκη συσκευής

Ο ανιχνευτής πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με την έξυπνη πύλη EZVIZ (κατόπιν 
αναφέρεται ως "πύλη"). Προσθέστε την πύλη στο EZVIZ Cloud και, στη συνέχεια, 
προσθέστε τον ανιχνευτή στην πύλη με τις ακόλουθες δύο μεθόδους.

1� Πρώτη μέθοδος: Προσθήκη με σάρωση κωδικού QR
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 στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος ή στον 
οδηγό χρήστη και, στη συνέχεια, προσθέστε τον ανιχνευτή στην πύλη.

Scan QR Code

3. Περιστρέψτε το κάλυμμα δεξιόστροφα έως ότου το σημάδι εγκατάστασης 
να ευθυγραμμιστεί με το λογότυπο EZVIZ.

2� Δεύτερη μέθοδος: Προσθήκη από την πύλη
Κατά την προσθήκη ανιχνευτή από την πύλη, τοποθετήστε τον ανιχνευτή όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στην πύλη.

1. Εκτελέστε είσοδο της πύλης στη λειτουργία προσθήκη συσκευής, όπως 
υποδεικνύεται στον οδηγό χρήστη της πύλης 

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ για πάνω από 5 δευτερόλεπτα 
έως ότου η ενδεικτική λυχνία στον ανιχνευτή να αναβοσβήνει γρήγορα με 
μπλε χρώμα. Ο ανιχνευτής εισέρχεται σε λειτουργία προσθήκης.

3. Εκτελείται αυτόματα προσθήκη του ανιχνευτή στην πύλη και η ενδεικτική 
λυχνία LED σβήνει.

4. Περιστρέψτε το κάλυμμα δεξιόστροφα έως ότου το σημάδι εγκατάστασης 
να ευθυγραμμιστεί με το λογότυπο EZVIZ.



4

Εγκατάσταση

Ο ανιχνευτής μπορεί να τοποθετηθεί στο τραπέζι ή να κολληθεί όπου θέλετε 
χρησιμοποιώντας την ταινία διπλής όψης στο κάτω μέρος του ανιχνευτή. Οι ακόλουθες 
θέσεις και γωνίες εγκατάστασης προορίζονται μόνο για αναφορά.

1� Επιτοίχια στήριξη 1,8m
Για καλύτερα αποτελέσματα ανίχνευσης, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με το σήμα 
εγκατάστασης και το λογότυπο EZVIZ είναι στραμμένα προς το έδαφος, όπως φαίνεται 
στο παρακάτω σχήμα.

 

10°

0°

1 2 31.8 m

Τίποτα δεν 
μένει κρυφό!!!

Το ίδιο κι 
εμείς!!!

Εικ. 1 Πλαϊνή όψη του εύρους ανίχνευσης

• Αφού εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή, πρέπει να ρυθμίσετε τη γωνία του ανιχνευτή, 
προκειμένου να έχετε το κατάλληλο εύρος ανίχνευσης.

• Η γωνία ανίχνευσης του ανιχνευτή είναι 90° κάθετα και οριζόντια.
• Ο ανιχνευτής πρέπει να είναι στραμμένος σε περιοχή όπου περνούν συχνά άνθρωποι και 

δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μπροστά από αυτόν.
• Μην εγκαθιστάτε τον ανιχνευτή σε μέρη με έντονο άμεσο ηλιακό φως ή σε μέρη όπου η 

θερμοκρασία αλλάζει συχνά (κοντά σε κλιματιστικά, ψυγεία, ηλεκτρικούς ανεμιστήρες, 
φούρνους, παράθυρα και άλλα).

• Προτού κολλήσετε τον ανιχνευτή, καθαρίστε την επιφάνεια. Μην κολλάτε τον ανιχνευτή σε 
τοίχους επικαλυμμένους με ασβέστη.
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Εύρος ανίχνευσης

Εικ. 2 Επάνω όψη του εύρους ανίχνευσης

2� Χρήση καλύμματος προστασίας (Προαιρετικό) 
Για καλύτερα αποτελέσματα ανίχνευσης, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με το σήμα 
εγκατάστασης και το λογότυπο EZVIZ είναι στραμμένα προς το έδαφος, όπως φαίνεται 
στο παρακάτω σχήμα.

Το κάλυμμα προστασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Για την αποφυγή λανθασμένων συναγερμών από κατοικίδια.

1 2

2
 

 

0°
Ενεργοποιήθηκαν 

συναγερμοί!;

Δεν 
ανιχνεύθηκε~

Κάλυμμα προστασίας

Εικ. 1 Πλαϊνή όψη του εύρους ανίχνευσης

• Το κάλυμμα προστασίας προστατεύει τον ανιχνευτή από την έκθεση σε θερμική 
ακτινοβολία από κινούμενα αντικείμενα, περιορίζοντας έτσι το εύρος ανίχνευσής του. 
Αυτό βοηθά στην αποφυγή λανθασμένων συναγερμών από κατοικίδια.

• Εάν έχετε κατοικίδια, το ύψος εγκατάστασης πρέπει να υπερβαίνει το ύψος του 
κατοικίδιου κατά 0,5 μ. Εάν το κατοικίδιο έχει ύψος ≤ 0,5 μ., το συνιστώμενο ύψος 
εγκατάστασης είναι 1 μ.

• Μετά τη χρήση του καλύμματος προστασίας, η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης του 
ανιχνευτή είναι 5 μ.
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• Μικρό εύρος ανίχνευσης.
Για καλύτερα αποτελέσματα ανίχνευσης, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με το σήμα 
εγκατάστασης και το λογότυπο EZVIZ είναι στραμμένα προς το έδαφος, όπως φαίνεται 
στο παρακάτω σχήμα.

45°

Ζώνη απώλειας 
ανίχνευσης

Εύρος ανίχνευσης

Εικ. 2 Επάνω όψη του εύρους ανίχνευσης
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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
Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ και ανοίξτε την αρχική σελίδα της σχετικής πύλης. 
Μπορείτε να διαχειριστείτε τον ανιχνευτή σας όπως απαιτείται στη σελίδα.

Log (Αρχείο καταγραφής) Αρχείο καταγραφής ανίχνευσης του ανιχνευτή.

Dismiss (Ματαίωση) Διαγράφει τους συναγερμούς του ανιχνευτή.

2� Ρυθμίσεις

Παράμετρος Περιγραφή
Device Name  
(Όνομα συσκευής)

Προσαρμόστε το όνομα της συσκευής σας.

Alarm Settings  
(Ρυθμίσεις συναγερμού)

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

Linkage Camera  
(Σύνδεση κάμερας)

Επιλέξτε κάμερα για σύνδεση με τον ανιχνευτή. Μόλις 
συνδεθεί, η κάμερα στρέφεται στην κατεύθυνση που 
εντοπίστηκε παρουσία ατόμου.

Energy-saving Mode  
(Λειτουργία 
εξοικονόμησης  
ενέργειας)

Πατήστε δύο φορές για να εκτελέσετε αλλαγή 
κατάστασης λειτουργίας (το διάστημα μεταξύ 
των δύο πατημάτων δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 
δευτερόλεπτο).
• Factory Mode (Εργοστασιακή λειτουργία): 

Εκτελείται ανίχνευση αντικειμένων κάθε 10 
δευτερόλεπτα.

• Energy-saving Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας): Εκτελείται ανίχνευση αντικειμένων 
κάθε 1 λεπτό.

Related Devices  
(Σχετικές συσκευές)

Μπορείτε να δείτε την πύλη που έχει συνδεθεί με τον 
ανιχνευτή σας.

Device Information 
(Πληροφορίες συσκευής)

Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.

Share (Κοινή χρήση) Κοινή χρήση της συσκευής σας.
Delete Device  
(Διαγραφή συσκευής)

Αγγίξτε για να διαγράψετε τον ανιχνευτή από το 
EZVIZ Cloud.
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