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Επισκόπηση

1� Περιεχόμενα συσκευασίας

Έξυπνο κουμπί (x1) Ταινία δύο όψεων (x2)

Ακίδα (x1)
Ρυθμιστικές πληροφορίες 

(x1)
Οδηγός γρήγορης 

εκκίνησης (x1)

Η ακίδα παρέχεται μόνο για τη συσκευή με την οπή επαναφοράς.

2� Βασικά

Κουμπί

Κυρτή απόσπαση καλύμματος
Εγκοπή απόσπασης καλύμματος

Αντιολισθητικός δακτύλιος

Μπροστά Πίσω

οπή 
επαναφοράς

Λωρίδα 
μόνωσης

Μπαταρία

Ενδεικτική 
λυχνία LED

Εκδοχή 1 (με οπή επαναφοράς)
πλήκτρο 

επαναφοράς
Λωρίδα 
μόνωσης
Μπαταρία
Ενδεικτική 
λυχνία LED

Εκδοχή 2 (με πλήκτρο επαναφοράς)

Όνομα Περιγραφή

Κουμπί
Πατήστε το κουμπί μία ή δύο φορές ή πατήστε παρατεταμένα 
το κουμπί, οι προσαρμοσμένες λειτουργίες ή σκηνές της 
εφαρμογής μπορούν να εκτελεστούν.
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Oπή 
επαναφοράς 
(πλήκτρο 
επαναφοράς)

Χρησιμοποιήστε την ακίδα για να πατήσετε παρατεταμένα 
την οπή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ για 2 δευτ. (εάν η συσκευή σας 
διαθέτει πλήκτρο επαναφοράς, πατήστε παρατεταμένα το 
πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ για περισσότερα από 5 δευτ.). Θα γίνει 
επαναφορά του έξυπνου κουμπιού και η συσκευή θα εισέλθει 
σε λειτουργία προσθήκης συσκευής.

Ενδεικτική 
λυχνία LED

• Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Εισέρχεται στη 
λειτουργία προσθήκη συσκευής.

• Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα και μετά 
απενεργοποιείται: Προστέθηκε με επιτυχία στην πύλη.

• Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα και μετά 
απενεργοποιείται σε 180 δευτερόλεπτα: Η προσθήκη στην 
πύλη απέτυχε.

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 το έξυπνο κουμπί περιστρέφοντας τον 
αντιολισθητικό δακτύλιο αριστερόστροφα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

2� Αφαίρεση λωρίδας μόνωσης
Αφαιρέστε τη λωρίδα μόνωσης της μπαταρίας όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα.

Λωρίδα 
μόνωσης

   
Λωρίδα 
μόνωσης

Εκδοχή 1 (με οπή επαναφοράς)    Εκδοχή 2 (με πλήκτρο επαναφοράς)



3

• Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αγοράστε μια μπαταρία τύπου CR2032 
210mAh.

• 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

Το έξυπνο κουμπί πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με την έξυπνη πύλη EZVIZ Zigbee 
(κατόπιν αναφέρεται ως "πύλη"). Προσθέστε την πύλη στο EZVIZ Cloud ανατρέχοντας 
στον οδηγό χρήστη πύλης και, στη συνέχεια, προσθέστε το έξυπνο κουμπί στην πύλη.

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 στον οδηγό χρήστη και, στη συνέχεια, προσθέστε 
τον αισθητήρα στην πύλη.

Scan QR Code

3. Προσθέστε το έξυπνο κουμπί στην πύλη ακολουθώντας τον οδηγό της 
εφαρμογής.

4. Ευθυγραμμίστε την κυρτή απόσπαση καλύμματος με την εγκοπή απόσπασης 
του καλύμματος όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Περιστρέψτε το 
κάλυμμα δεξιόστροφα για να σφίξετε το κάλυμμα.

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

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

2. Χρησιμοποιήστε την ακίδα και πατήστε παρατεταμένα την οπή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 
για 2 δευτ. (εάν το έξυπνο κουμπί διαθέτει πλήκτρο επαναφοράς αντί για οπή 
επαναφοράς, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επαναφοράς για 5 δευτ) 
μέχρι η ένδειξη στο έξυπνο κουμπί να γίνει μπλε που αναβοσβήνει γρήγορα. 
Στη συνέχεια, το έξυπνο κουμπί θα εισέλθει σε λειτουργία προσθήκης.
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3. Το έξυπνο κουμπί θα προστεθεί αυτόματα στην πύλη.
4. Ευθυγραμμίστε την κυρτή απόσπαση καλύμματος με την εγκοπή απόσπασης 

του καλύμματος όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Περιστρέψτε το 
κάλυμμα δεξιόστροφα για να το σφίξετε.

Εγκατάσταση
• Το έξυπνο κουμπί μπορεί να τοποθετηθεί στο τραπέζι ή να κολληθεί όπου θέλετε 

χρησιμοποιώντας την ταινία διπλής όψης στο κάλυμμα του έξυπνου κουμπιού. 
• Όταν επιλέγετε την επίτοιχη τοποθέτηση, στερεώστε τη συσκευή στον τοίχο σε ύψος 

κάτω από 1,5 μέτρο.

1� Τοποθέτηση στο τραπέζι

Σχ. 1 Τοποθέτηση στο τραπέζι

2� Κολλήστε το όπου θέλετε
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Σχ. 2 Κολλήστε το όπου θέλετε

• Μην εγκαθιστάτε το έξυπνο κουμπί σε μεταλλικές πόρτες, καθώς το μέταλλο προκαλεί 
εξασθένηση του σήματος. Μπορείτε να το εγκαταστήσετε σε τοίχους δίπλα σε 
μεταλλικές πόρτες.

• Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του έξυπνου κουμπιού και της πύλης να είναι μικρότερη από 
20 μ. Εάν υπάρχουν τοίχοι ανάμεσά τους, ο αριθμός των τοίχων δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους 2.

• Προτού κολλήσετε το έξυπνο κουμπί, καθαρίστε τη σκόνη που έχει συσσωρευτεί στην 
επιφάνεια. Μην κολλάτε το έξυπνο κουμπί σε τοίχους από ασβέστη.
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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.

2� Ρυθμίσεις

Παράμετρος Περιγραφή
Device Name  
(Όνομα συσκευής)

Προσαρμόστε το όνομα της συσκευής σας.

Emergency Button  
(Κουμπί έκτακτης ανάγκης)

Όταν ενεργοποιηθεί, η συσκευή μεταβαίνει σε 
λειτουργία emergency call (κλήση έκτακτης 
ανάγκης) και το αρχικό κουμπί όπλισης και 
αφόπλισης απενεργοποιείται.

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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