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Αναγνώριση εμπορικών σημάτων
Τα  ™,  ™ και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία 
της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται 
παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.
Νομική αποποίηση ευθύνης
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
«ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, 
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. 
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ 
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 
Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, 
Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή 
ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή 
ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ 
ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 
ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ 
ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.
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Επισκόπηση
1� Περιεχόμενο συσκευασίας

Δρομολογητής (x1)

Τροφοδοτικό (x1) Καλώδιο δικτύου (x1) Ρυθμιστικές πληροφορίες (x2) Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)

• Η εμφάνιση του τροφοδοτικού εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε. Δεν είναι δυνατή η χρήση του σε υπαίθριους χώρους.
• Θερμοκρασία λειτουργίας του τροφοδοτικού: 0-40 °C.

2� Βασικές πληροφορίες

Ενδεικτική 
λυχνία LED

Μπροστινή όψη

Ονομασία Περιγραφή

Ενδεικτική  
λυχνία LED

Αναβοσβήνει με πράσινο: Πραγματοποιείται εκκίνηση. 

Σταθερό μπλε: Έγινε αποσύνδεση από το δίκτυο.

Σταθερό πράσινο: Έγινε σύνδεση στο δίκτυο.

Αναβοσβήνει μπλε: Η πρόσβαση με ένα πλήκτρο 
ενεργοποιήθηκε.

Αναβοσβήνει με μπλε και πράσινο εναλλάξ: Επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Σταθερό γκρι: Η συσκευή ή η ενδεικτική λυχνία 
απενεργοποιήθηκε.
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Πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Θύρα τροφοδοσίας (DC 12 V 1,5 A)

Θύρα LAN

Θύρα WAN

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

Πίσω όψη

Ονομασία Περιγραφή

Πλήκτρο 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πατήστε παρατεταμένα για πάνω από 7 δευτ., για επανεκκίνηση και ρύθμιση όλων 
των παραμέτρων στις προεπιλογές.
Πατήστε το μία φορά, για να ενεργοποιήσετε το δίκτυο πλέγματος ή την πρόσβαση 
με ένα πλήκτρο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα.

Θύρα 
τροφοδοσίας Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό (DC 12 V 1,5 A).

Ενεργοποίηση και σύνδεση στο Διαδίκτυο
1. Συνδέστε τον δρομολογητή στην πρίζα ρεύματος μέσω του τροφοδοτικού.
2. Συνδέστε τη θύρα WAN του δρομολογητή στο Διαδίκτυο, με το καλώδιο δικτύου. 

σύνδεση στην πρίζα 
ρεύματος

σύνδεση στο Διαδίκτυο

Ρύθμιση παραμέτρων
Κατά τη χρήση του δρομολογητή για πρώτη φορά, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μέσω υπολογιστή ή κινητού 
τηλεφώνου. Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα το κινητό τηλέφωνο.

- Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά, ενεργοποιείται κανονικά και η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά 
πράσινη.

- Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο στο ασύρματο δίκτυο της συσκευής (όνομα δικτύου: ezviz_XXXXXX, δεν υπάρχει κωδικός 
πρόσβασης κατά προεπιλογή). 

- Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης του κινητού σας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση «wifi.ezvizlife.com» και μεταβείτε 
στη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων.

- Ορίστε τις παραμέτρους, όπως τον κωδικό διαχείρισης της συσκευής όνομα και κωδικό πρόσβασης Wi-Fi κ.λπ.
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Πρόσβαση με ένα πλήκτρο
Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους δικτύου στον δρομολογητή, οι κάμερες Smart Home της EZVIZ μπορούν να συνδεθούν με το 
Wi-Fi του δρομολογητή, μέσω της λειτουργίας Πρόσβαση με ένα πλήκτρο.
Ενεργοποιήστε τις κάμερες και, όταν είναι στην κατάσταση αναμονής για ρύθμιση του Wi- Fi, πατήστε το πλήκτρο 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ του δρομολογητή μία φορά, για να ξεκινήσει ο εντοπισμός των καμερών. Αφού οι κάμερες συνδεθούν στο Wi-Fi 
του δρομολογητή, ο δρομολογητής θα εξέλθει από τη λειτουργία Πρόσβαση με ένα πλήκτρο μετά από 120 δευτ.

Δίκτυο πλέγματος
• Αριθμός συσκευών στο δίκτυο: συστήνεται να μην είναι περισσότερες από 8.
• Κύριος δρομολογητής: Μια συσκευή η οποία συνδέεται με επιτυχία στο δίκτυο μέσω της θύρας WAN ή ολοκληρώνει τη ρύθμιση 

παραμέτρων μέσω του οδηγού ρύθμισης παραμέτρων.

Το δίκτυο πλέγματος υποστηρίζεται με τους εξής τρόπους.
Μέσω υλικού:

• Όταν οι δευτερεύοντες δρομολογητές είναι σε κατάσταση επαναφοράς, το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσετε το 
πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ του κύριου δρομολογητή, για να δημιουργήσετε αυτόματα το δίκτυο πλέγματος.

• Για συσκευή η οποία δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο πλέγματος, χρειάζεται μόνον να πατήσετε το πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 
της συσκευής (του κύριου ή του δευτερεύοντα δρομολογητή) η οποία είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο πλέγματος και η 
συσκευή που δεν ήταν συνδεδεμένη θα συνδεθεί αυτόματα στο υφιστάμενο δίκτυο πλέγματος.

Μέσω λογισμικού:
- Συνδεθείτε στη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων μέσω του προγράμματος πλοήγησης του υπολογιστή ή του κινητού 

τηλεφώνου, ή συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ μέσω της οποίας έγινε η προσθήκη του κύριου δρομολογητή.
- Ακολουθήστε τη διαδρομή Πίνακας ελέγχου > Διαχείριση δρομολογητών > Προσθήκη δρομολογητών και θα γίνει 

σύνδεση του δρομολογητή που εντοπίζεται στο δίκτυο πλέγματος.   
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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

Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη 
ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

Προσθήκη στην εφαρμογή EZVIZ
- Συνδεθείτε στο λογαριασμό EZVIZ.
- Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
- Σαρώστε τον κωδικό QR στο εξώφυλλο του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης ή στο σώμα της συσκευής.

Scan QR Code

- Ακολουθήστε τον οδηγό, για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ.
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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
Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ, η αρχική σελίδα του κύριου δρομολογητή εμφανίζεται όπως 
φαίνεται παρακάτω.
Μπορείτε να επιλέξετε να μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου, τη Διαχείριση τερματικών ή την Εργαλειοθήκη, όπως 
επιθυμείτε.

Εικονίδιο Περιγραφή

Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Πίνακας ελέγχου. Διαχειριστείτε τη συσκευή.

Διαχείριση τερματικών. Προβάλετε και διαχειριστείτε τα τερματικά 
που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή.

Εργαλειοθήκη. Αγγίξτε για να επιλέξετε εργαλεία και να ρυθμίσετε 
τις αντίστοιχες παραμέτρους της συσκευής σας, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες. 

2� Ρυθμίσεις
Στη σελίδα ρυθμίσεων, μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους της συσκευής.

Παράμετρος Περιγραφή

Πληροφορίες 
συσκευής Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.

Διαγραφή συσκευής Πατήστε για να διαγραφεί η συσκευή από τον λογαριασμό EZVIZ.
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