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Επισκόπηση
1� Περιεχόμενο συσκευασίας

Ανιχνευτής καπνού (x1) Καπάκι σκόνης (x1) Βάση τοποθέτησης (x1)

Μπαταρία (x1) Πρότυπο θέσεων διάτρησης (x1) Αυτοκόλλητο από αφρολέξ (x1)

Quick Start Guide

Σετ βιδών (x1) Ρυθμιστικές πληροφορίες (x2) Σύντομος οδηγός εκκίνησης (x1)

 Η εμφάνιση όλων των εξαρτημάτων της συσκευής εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

2� Βασικές πληροφορίες
Ο ανιχνευτής καπνού (εφεξής ανιχνευτής) υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας ZigBee και μπορεί να ενεργοποιεί 
ηχητικό και φωτεινό συναγερμό όταν ανιχνεύει καπνό, πυρκαγιά και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις και, εν συνεχεία, να 
αναγγέλλει τις πληροφορίες συναγερμού μέσω πύλης.
Ο ανιχνευτής έχει εφαρμογή σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης, όπως σε καταστήματα, κατοικίες, ξενοδοχεία, πολυκατοικίες 
κ.λπ.

      

Βομβητής

Κουμπί/Ενδεικτική 
λυχνία LED

Βάση 
τοποθέτησης
Κούμπωμα

Εγκοπή 
ασφάλισης

Κάλυμμα 
μπαταρίας
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Κατάσταση συσκευής Ενδεικτική λυχνία LED Βομβητής
Συναγερμός πυρκαγιάς Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα Ηχεί γρήγορα

Σε αναμονή, σε σύνδεση Ανάβει με πράσινο φως μία φορά κάθε  
10 λεπτά Απενεργοποιημένος

Σε αναμονή, εκτός σύνδεσης Σβηστή Απενεργοποιημένος

Σφάλμα εξαίρεσης ανιχνευτή Αναβοσβήνει γρήγορα με κίτρινο φως δύο 
φορές κάθε 40 δευτ. Απενεργοποιημένος

Χαμηλή τάση Αναβοσβήνει γρήγορα με κίτρινο φως μία 
φορά κάθε 40 δευτ.

Ηχεί μία φορά μαζί με το 
φως

Η συσκευή ενεργοποιήθηκε Σβηστή Ένας ήχος «μπιπ»

Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου 
με πάτημα του κουμπιού Αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα Απενεργοποιημένος

Δοκιμή Αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο, πράσινο 
και κίτρινο χρώμα, για δύο επαναλήψεις 5 ήχοι «μπιπ»

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».

Ενεργοποίηση του ανιχνευτή
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας, περιστρέφοντάς το προς την κατεύθυνση του σήματος «OPEN» που υπάρχει πάνω του.

2. Αφαιρέστε το πλαστικό μονωμένο σακουλάκι της μπαταρίας και τοποθετήστε τη σύμφωνα τα σύμβολα ανόδου και καθόδου.



3

                  

+

-

3. Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας και κλείστε το, περιστρέφοντάς το προς την κατεύθυνση του σήματος «CLOSE» που υπάρχει πάνω του.

Αν η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση, προμηθευτείτε μια μπαταρία ιόντων Li-Mn τύπου CR14250.

Δοκιμή
Μετά την τοποθέτηση ή αντικατάσταση της μπαταρίας, εκτελέστε δοκιμή του ανιχνευτή πριν από την τοποθέτησή του, 
ώστε να διασφαλίσετε ότι ο βομβητής και η ενδεικτική λυχνία LED βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση. Σε αντίθετη 
περίπτωση, επικοινωνήστε εγκαίρως με τον προμηθευτή.

Προσθήκη του ανιχνευτή στην εφαρμογή EZVIZ
Μέθοδος 1: 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 που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ανιχνευτή ή στο εξώφυλλο του εγχειριδίου χρήστη.

Scan QR Code

3. Προσθέστε τον ανιχνευτή ακολουθώντας τον οδηγό της εφαρμογής.
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Μέθοδος 2: Προσθήκη μέσω πύλης
1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας της πύλης μία φορά για να εισέλθει η πύλη στη λειτουργία προσθήκης συσκευής. Ο 

ενδεικτικός δακτύλιος LED αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του ανιχνευτή για 5 δευτ. ώστε να εισέλθει στη λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων 
δικτύου. Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.

3. Ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση η οποία σάς ενημερώνει ότι ο ανιχνευτής έχει προστεθεί αυτόματα στην πύλη. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε ότι ο ανιχνευτής έχει προστεθεί μέσω της εφαρμογής EZVIZ.
• Αν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο φως για 3 λεπτά, αυτό σημαίνει ότι η προσθήκη του ανιχνευτή στην πύλη 

απέτυχε. Επαναλάβετε ξανά τα παραπάνω βήματα.
• Αν θέλετε να διαγράψετε τον ανιχνευτή, επιλέξτε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους για να καταργήσετε τη σύζευξη μεταξύ 

αισθητήρα και πύλης:
- Ανοίξτε τη σελίδα λεπτομερειών του ανιχνευτή από την εφαρμογή EZVIZ και διαγράψτε τον αισθητήρα.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του ανιχνευτή για 5 δευτ. ώστε να γίνει επαναφορά και, στη συνέχεια, διαγράψτε τον ανιχνευτή από 

την πύλη.

Επιλογή κατάλληλης θέσης
Προειδοποιήσεις για την τοποθέτηση
• Για την τοποθέτηση του ανιχνευτή, τηρήστε αυστηρά τους τρόπους τοποθέτησης που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
• Προς αποφυγή κινδύνου, στερεώστε γερά τον ανιχνευτή όταν η τοποθέτηση γίνεται σε τοίχους ή οροφές.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα που περιέχονται στη συσκευασία του ανιχνευτή είναι σε καλή κατάσταση.
• Όταν η απόσταση των θέσεων τοποθέτησης (όπως στην οροφή) είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα, θα πρέπει να 

τοποθετούνται περισσότεροι ανιχνευτές.
• Πραγματοποιήστε την τοποθέτηση του ανιχνευτή μετά την ολοκλήρωση τυχόν ανακαίνισης, διότι υπάρχει κίνδυνος 

ρύπανσης του αισθητήρα.
• Οι προϋποθέσεις τοποθέτησης υπόκεινται στις απαιτήσεις του EN 14604:2005/AC:2008.
• Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή σε θέσεις όπως οι εξής:

Χώροι με υψηλή υγρασία, όπως κουζίνα, λουτρό, χώρος θερμοσίφωνα.
Μέρη με υψηλή θερμοκρασία και με κίνδυνο ρύπων, όπως τζάκια.
Μέρη με έντονα ρεύματα αέρα, όπως κλιματιστικά, ανεμιστήρες, έξοδοι συστημάτων θέρμανσης.
Ντουλάπια.
Χώροι με σκόνη ή ακαθαρσίες ή χώροι με πολλά έντομα.
Μέρη σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου από φωτιστικά.
Χώροι χωρίς κυκλοφορία αέρα, όπως στην κορυφή στέγης ή θόλου και στις γωνίες του σπιτιού.

1. Σε επίπεδη στέγη
Η άκρη του ανιχνευτή θα πρέπει να απέχει 500 mm από οποιονδήποτε τοίχο.

Απαγορευμένη ζώνη

Βέλτιστη
Θέση τοποθέτησης

Κατάλληλη
Θέση τοποθέτησης

500 mm

Απαγορευμένη ζώνη
500 mm
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2. Σε κεκλιμένη στέγη

Ο ανιχνευτής θα πρέπει να απέχει συγκεκριμένη απόσταση από τη στέγη. Όταν η κλίση της στέγης είναι μικρότερη από 30 
μοίρες, η κατάλληλη απόσταση είναι 500 mm.

Απαγορευμένη ζώνη
500 mm

Τοποθέτηση ανιχνευτή
1. Στερέωση με βίδες (συνιστάται)

1. Επικολλήστε το πρότυπο διάτρησης σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια στην οροφή.
2. (Μόνο για τοίχο από τσιμέντο) Ανοίξτε με το τρυπάνι οπές για τις βίδες, σύμφωνα με το πρότυπο, και τοποθετήστε 

ούπα.
3. Ευθυγραμμίστε τις οπές σχήματος U που αντιστοιχούν στη βάση τοποθέτησης με τα ούπα και, στη συνέχεια, 

στερεώστε τη βάση τοποθέτησης με βίδες.
4. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τον ανιχνευτή για να ασφαλίσουν τα κουμπώματά του στις εγκοπές της βάσης 

τοποθέτησης.
5. Η τοποθέτηση ολοκληρώθηκε.

Πρότυπο θέσεων 
διάτρησης 

Ούπα

Βάση τοποθέτησης

Βίδες
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2. Στερέωση με αυτοκόλλητο από αφρολέξ
1. Κολλήστε το αυτοκόλλητο από αφρολέξ στη βάση τοποθέτησης.
2. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη του αυτοκόλλητου για να στερεώσετε τη βάση τοποθέτησης στην επιφάνεια 

της οροφής.
3. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τον ανιχνευτή για να ασφαλίσουν τα κουμπώματά του στις εγκοπές της βάσης 

τοποθέτησης.
4. Η τοποθέτηση ολοκληρώθηκε.

Βάση 
τοποθέτησης

Αυτοκόλλητο 
από αφρολέξ

Έλεγχος ανιχνευτή
1� Μέθοδος δοκιμής
Τοποθετήστε ένα αναμμένο τσιγάρο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο παράγει καπνό κοντά στον ανιχνευτή και κατευθύνετε 
τον καπνό μέσα στην οπή εισόδου του ανιχνευτή, ωσότου ενεργοποιήσει τον συναγερμό.

2� Αποτέλεσμα δοκιμής
Αφού η συγκέντρωση του καπνού φτάσει σε μια καθορισμένη τιμή, ο ανιχνευτής ενεργοποιεί τον συναγερμό, η ενδεικτική 
λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα και ο βομβητής ηχεί παρατεταμένα.

Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμή, μπορείτε να απομακρύνετε φυσώντας τον καπνό που υπάρχει στις οπές εισόδου του ανιχνευτή προκειμένου 
να μειωθεί η συγκέντρωσή του. Κατόπιν αυτού, ο ανιχνευτής θα πάψει να δίνει σήμα συναγερμού και θα επιστρέψει στην κατάσταση 
αναμονής.
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Προδιαγραφές

Παράμετροι Περιγραφή

Μοντέλο CS-T4C-BG

Όνομα Ανιχνευτής καπνού

Πρότυπο εφαρμογής
προϊόντος

EN 14604:2005,
EN 14604:2005/AC:2008

Αρχή λειτουργίας Φωτοηλεκτρικού τύπου

Τρόπος επικοινωνίας ZigBee

Ένταση συναγερμού ≥ 85 dB @ 3 m (A-σταθμισμένη)

Είδος συναγερμού τοπικά Ηχητικός και φωτεινός συναγερμός

Τάση λειτουργίας DC 3 V, μπαταρία λιθίου CR14250

Ρεύμα αναμονής ≤ 15 μA

Μέσο ρεύμα συναγερμού ≤ 35 mA

Θερμοκρασία λειτουργίας - 10°C – 55°C

Υγρασία λειτουργίας Σχετική υγρασία: ≤ 95%

Διάρκεια ζωής μπαταρίας 3 χρόνια (η διάρκεια ζωής μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη 
λόγω των πραγματικών συνθηκών χρήσης)

Μέγεθος (διάμετρος*ύψος) Φ87 mm x Υ 35 mm

Λειτουργίες ανιχνευτή

Συναγερμός καπνού

Από τη λειτουργία αναμονής, όταν τα σωματίδια καπνού στο εσωτερικό του ανιχνευτή καπνού φτάσουν μια ορισμένη 
συγκέντρωση, ο ανιχνευτής μεταβαίνει στη λειτουργία συναγερμού.
Λειτουργία συναγερμού: Ηχεί ο βομβητής και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.

Σίγαση
Κατά τη λειτουργία συναγερμού, πιέστε σύντομα το κουμπί για σίγαση του συναγερμού (η περίοδος σίγασης είναι 10 λεπτά).
Σημείωση: αφού γίνει σίγαση του συναγερμού, εφόσον η συγκέντρωση του καπνού που προκάλεσε τον συναγερμό συνεχίζει 
να υπάρχει, ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί ξανά σε 10 λεπτά.

Επαναφορά
Όταν βρίσκεται σε λειτουργία σίγασης, πιέστε σύντομα το κουμπί και θα γίνει επαναφορά του συναγερμού στη λειτουργία 
αναμονής.
Όταν βρίσκεται σε λειτουργία συναγερμού, αν ο καπνός διαλυθεί θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία συναγερμού και θα γίνει 
αυτόματα η επαναφορά στη λειτουργία αναμονής.

Δοκιμή
Έλεγχος της σωστής λειτουργίας ή μη του βομβητή και της ενδεικτικής λυχνίας LED.
Από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα το κουμπί για είσοδο του ανιχνευτή στη λειτουργία δοκιμής.
Λειτουργία δοκιμής: Ο βομβητής ηχεί 5 φορές και η ενδεικτική λυχνία ανάβει εναλλάξ με κόκκινο, πράσινο και κίτρινο 
χρώμα δύο φορές, κατάσταση ενδεικτική της σωστής λειτουργίας του βομβητή και της ενδεικτικής λυχνίας LED.
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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� Ζωντανή προβολή
Αφού κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ, μπορείτε να διαχειριστείτε κατά πώς θέλετε τη συσκευή σας από την αρχική 
σελίδα.

Μήνυμα 
ειδοποίησης 
συναγερμού

Σε περίπτωση ανίχνευσης μη φυσιολογικών συμβάντων όπως τα ακόλουθα, 
αποστέλλεται μήνυμα συναγερμού στην εφαρμογή μέσω της πύλης:
• Συναγερμός καπνού/επαναφορά συναγερμού
• Χαμηλή τάση μπαταρίας
• Σφάλμα εξαίρεσης συσκευής

Κοινή χρήση Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλη της οικογένειας ή 
επισκέπτες.

Ρυθμίσεις Κάντε κλικ στο εικονίδιο αυτό για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις λειτουργίας και 
γενικές ρυθμίσεις.

Αρχείο 
καταγραφής 
συσκευής

Εδώ μπορείτε να προβάλλετε τα πρόσφατα αρχεία καταγραφής της συσκευής. 

Ματαίωση Όταν ο ανιχνευτής είναι σε λειτουργία συναγερμού, μπορείτε να κάνετε εκκαθάριση 
του συναγερμού πιέζοντας το πλήκτρο Ματαίωση στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

2� Ρυθμίσεις

Παράμετρος Περιγραφή
Όνομα συσκευής Προσαρμόστε το όνομα της συσκευής σας.

Σύνδεση κάμερας Αγγίξτε για σύνδεση διαθέσιμης κοντινής συσκευής.

Έξυπνη σύνδεση Εδώ μπορείτε να προσθέσετε νέα ρουτίνα.

Σύνδεση συσκευής Εδώ μπορείτε να δείτε τη συνδεδεμένη πύλη.

Πληροφορίες 
συσκευής Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.

Κοινή χρήση 
συσκευής

Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλη της οικογένειας ή 
επισκέπτες.

Διαγραφή 
συσκευής Αγγίξτε για να διαγράψετε την πύλη από το EZVIZ Cloud.
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