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Legal Disclaimer
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH
ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS,
AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR
AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES,
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USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING
TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN
RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE
OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR
OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF
REQUIRED.SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK
ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT
YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL 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.

Ρύθμιση συστήματος
Σύντομη εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή EZVIZ για να απολαύσετε τις πολλές, προχωρημένες δυνατότητες
του προϊόντος.
Βασική λειτουργία:
Κατάργηση συσκευής: Στατιστικά σημερινής κατανάλωσης
ρεύματος:
• Σύνδεση ή διακοπή της τροφοδοσίας • Καταργήστε τη
μέσω της εφαρμογής EZVIZ
συσκευή από την
• Σημερινή κατανάλωση ρεύματος
• Εμφάνιση κατάστασης λειτουργίας εφαρμογή EZVIZ.
• Σημερινός χρόνος λειτουργίας
• Αντίστροφη μέτρηση
• Τρέχουσα ισχύς
• Χρονοδιακόπτης
Αυτήν τη στιγμή, μόνο η συσκευή με
το μοντέλο προϊόντος T30-10B-EU
υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Έξυπνο βύσμα (x1)

Ρυθμιστικές πληροφορίες (x1)

Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1)

Η εμφάνιση της συσκευής εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

Βασικά
Κωδικός QR

Πλήκτρο/Ένδειξη LED

Ισχύς εισόδου
Μπροστά

Όνομα
Κουμπί

Πίσω

Περιγραφή

• Πατήστε για σύνδεση ή διακοπή της τροφοδοσίας.
• Πατήστε αυτό το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση παραμέτρων
Wi-Fi.
Ενδεικτική
• Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα: Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
• Σβηστή: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
λυχνία LED
• Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Η συσκευή είναι έτοιμη για ρύθμιση παραμέτρων
Wi-Fi.
• Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο.
Κωδικός QR Σαρώστε τον κωδικό QR με την εφαρμογή EZVIZ για να προσθέσετε τη συσκευή στον
λογαριασμό σας.
Ισχύς εισόδου 230 VAC

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ
1. Αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή στο Google Play(TM).
2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή EZVIZ.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.
• Εάν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.
• Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε
τον όρο «EZVIZ».
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Ρύθμιση
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας:
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.
2. Συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη σας στην εφαρμογή EZVIZ.
3. Συνδέστε τη συσκευή σας στο διαδίκτυο.
4. Προσθέστε τη συσκευή σας στον λογαριασμό σας EZVIZ.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα. Όταν η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα,
η συσκευή είναι έτοιμη για σύνδεση στο Wi-Fi.
Πρίζα
Ενδεικτική λυχνία LED

Εάν η ένδειξη LED δεν αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, πατήστε το κουμπί για
5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση παραμέτρων Wi-Fi.
Μην εισάγετε το ένα στο άλλο.

Σύνδεση στο διαδίκτυο
Βήματα:
1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης
κωδικού QR.

3. Σαρώστε τον κώδικα QR στο εξώφυλλο του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης ή στο πίσω μέρος της
συσκευής.

4. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων Wi-Fi.
Η συσκευή λειτουργεί με σήματα Wi-Fi 2.4GHz. Εάν διαθέτετε δρομολογητή διπλής ζώνης με ξεχωριστά
δίκτυα 2.4GHz και 5GHz, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο 2.4GHz.
Επιλέξτε να συνδέσετε τη συσκευή σας στο ίδιο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο και το κινητό
σας τηλέφωνο.
Εάν δεν καταφέρατε να συνδέσετε τη συσκευή σας στο Wi-Fi, πατήστε το κουμπί για
5 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
Στη συνέχεια, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
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EZVIZ Connect
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. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Ehco-Show, All-new Echo-Show, Fire TV
(όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς), έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
3. 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.
Φωνητικές εντολές
Ανακαλύψτε νέες έξυπνες συσκευές μέσω του μενού «Smart Home» (Έξυπνο σπίτι) στην εφαρμογή
Alexa ή μέσω του φωνητικού ελέγχου της Alexa.
Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές
στην Alexa.
Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:
"Alexa, turn on plug." (Alexa, ενεργοποίησε την πρίζα.)
"Alexa, turn off plug." (Alexa, απενεργοποίησε την πρίζα.)
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 χάθηκε η ασύρματη σύνδεση. 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.
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Χρήση του Βοηθού Google
Με την ενσωμάτωση του Βοηθού 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. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
3. Η εφαρμογή Βοηθός Google στο τηλέφωνό σας.
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(TM) και
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».
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. Αφού
ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στον κατάλογο υπηρεσιών
σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το
εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθήκη υπηρεσιών
σε ένα δωμάτιο - Προσθέτοντας μια συσκευή 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 λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.ezviz.eu.
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