COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.
Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties
of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual
(hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated,
or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of
EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or
representations, express or implied, regarding to the Manual.
About this Manual
The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images
and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information
contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other
reasons. Please find the latest version in the
™ website (http://www.ezvizlife.com).
Revision Record
New release – January, 2019
Trademarks Acknowledgement
™,
™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various
jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective
owners.
Legal Disclaimer
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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
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امللحق

تفضل بزيارة الرابط تحت للمشاهدة عىل فيديو التثبيت.
https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=38&title=How%20to%20Install%20L2
تفضل بزيارة الرابط تحت للمشاهدة عىل فيديو اإلعداد.
https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=39&title=How%20to%20Setup%20L2

التعليامت
•يؤثر تركيب قفل بصمة اإلصبع الذيك من ( EZVIZاملشار إليه فيام ييل بـ "القفل") يف التشغيل العادي وعمر الخدمة .يوىص بالسامح للمتخصصني بالرتكيب وإحداث ثقب ملجموعة القفل
وفقًا لقالب الثقب يف امللحق.
•يوىص بإزالة القفل إذا كان منزلك يخضع ألعامل الديكور وإعادة تركيبه بعد إنهاء أعامل الديكور ملنع تلف القفل ونقص عمر الخدمة.
•يُرجى مالحظة أن املطهر قد يتسبب يف تلف هيكل القفل.
•مبجرد اكتامل التهيئة ،سيمسح القفل جميع معلومات املستخدم .بعد تركيب القفل وتكوينه ،يُرجى إضافة بصمة اإلصبع أو كلمة املرور أو البطاقة حسب الحاجة.
•عندما ينخفض جهد البطارية بعد االستخدام لفرتة من الوقت ،يصدر إنذار انخفاض الجهد تنبي ًها .استبدل البطارية يف الوقت املناسب وانتبه إىل القطبني املوجب والسالب.
•إذا غادرت املنزل أو مل تستخدم القفل لفرتة طويلة ،فاحتفظ باملفتاح امليكانييك معك وتجنب تركه بالداخل .يجب إخراج البطارية لضامن إطالة عمر الخدمة للقفل.
•بالنسبة إىل املستخدمني الذين لديهم بصمة إصبع مسطحة أو رفيعة ،يوىص باستخدام إصبع اإلبهام لتسجيل بصمة اإلصبع من أجل زيادة معدل النجاح وتسجيل أكرث من بصمة إصبع واحدة
للمستخدم نفسه.
•يسع القفل ما يصل إىل  50بصمة إصبع و 50كلمة مرور و 50بطاقة.

نظرة عامة
الخارج

الداخل

غطاء البطارية

قارئ بصامت األصابع
لوحة املفاتيح
منطقة مترير البطاقة
زر جرس الباب

زر التأمني ضد العبث

مقبض الذراع

مقبض الذراع

مقبض األمان

واجهة مصدر إمداد الطاقة يف حالة الطوارئ
ثقب املفتاح امليكانييك
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تركيب القفل
تبديل اتجاه مقبض الذراع (اختياري)
1.1تبديل اتجاه مقبض الذراع

انزع املطاط وقم بإزالة الربغي العكيس باستخدام مفك الرباغي.أدر مقبض الذراع  180درجة ألعىل.-قم بربط الربغي العكيس يف ثقب الربغي املعاكس.

الربغي العكيس

2.2تأكيد اتجاه القابض

اللوحة األمامية :أدخل القضيب املربع يف الجلبة وارفع مقبض الذراع .أدر الجلبة  90درجة إذا كان مقبض الذراع متوقفًا عن العمل.-اللوحة الخلفية :قم بتشغيل زر التأمني ضد العبث .أدخل القضيب املربع يف الجلبة وارفع مقبض الذراع .أدر الجلبة  180درجة إذا كان مقبض الذراع متوقفًا عن العمل.

زر التأمني ضد العبث

القضيب املربع

املسامر األسطواين املرن

اللوحة األمامية

اللوحة الخلفية
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تبديل لسان مزالج القفل (اختياري)
ارفع الجزء املعدين هنا1 .

أدر لسان املزالج  90درجة وأدخله يف الجزء املركزي2 .

أدر لسان املزالج  180درجة ثم اضغط عليه إلخراج 3

الجزء املعدين.

خطوات الرتكيب
•تدعم امللحقات القياسية لهذا املنتج تركيب األبواب الخشبية سمك  40ملم -50ملم .إذا كان سمك الباب يتجاوز هذا النطاقُ ،فيجى االتصال بالوكيل املحيل لديك.
•عند تثبيت اللوحتني األمامية والخلفية ،تجنب الضغط عىل كابل االتصال الداخيل.
•عند تركيب اللوحتني األمامية والخلفية ،تعامل بحذر لتجنب تلف اللوحة.

1.1إحدا.ث ثقب
ميكن استخدام املنتج مع الباب الخشبي والباب املعدين املقاوم للرسقة .أحدث ثق ًبا وفقًا لقالب الثقب يف قامئة التعبئة.

2.2الرتكيب
تفضل بزيارة الرابط تحت للمشاهدة عىل فيديو التثبيت.
https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=38&title=How%20to%20Install%20L2
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 1قم بتثبيت هيكل القفل يف لوحة الباب باستخدام الرباغي.

الباب

خطاف
الرباغي
تحديد موضع الثقب
هيكل القفل

 2أدخل القضيب املربع يف اللوحة األمامية وقم برتكيبها يف الباب كام هو موضح أدناه.

اللوحة األمامية

األنبوب امللولب
مسامر تحديد
املوضع
القضيب املربع
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 3قم بتثبيت اللوحة الثابتة والوسادة املطاطية يف الباب باستخدام ① مسامر تحديد املوضع و② الجلبة املحكمة.

الوسادة املطاطية اللوحة املثبتة

 4قم بتثبيت اللوحة الخلفية باستخدام الرباغي كام هو موضح أدناه ،مع الحفاظ عىل مقبض األمان يف وضع قائم.

اللوحة الخلفية

مقبض األمان

مرفاع األمان
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إعدادات القفل
بعد الرتكيب ،قم بإزالة الغطاء الخلفي لحجرية البطاريات وقم برتكيب  4بطاريات بحجم  .AAثم ميكنك ضبط القفل حسب الحاجة.
تفضل بزيارة الرابط تحت للمشاهدة عىل فيديو اإلعداد.
https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=39&title=How%20to%20Setup%20L2
•يُرجى إزالة الغشاء الواقي من القفل قبل االستخدام األول.
•يُرجى مالحظة أن املطهر قد يتسبب يف تلف هيكل القفل.

تنشيط القفل
املس منطقة لوحة املفاتيح لتنشيط القفل.

الدخول إىل القامئة
اضغط عىل  3571#للدخول إىل القامئة.
•يف الحالة األولية ،أدخل رم ًزا قص ًريا لإلعدادات.
•يف الحالة غري األولية ،تحقق أوالً من بصمة اإلصبع أو كلمة املرور أو البطاقة املضافة .ثم أدخل رم ًزا قص ًريا لإلعدادات.

فهرس القامئة
إضافة بصمة إصبع

11#

إضافة كلمة مرور

12#

إضافة بطاقة

13#

حذف بصمة اإلصبع

21#

حذف كلمة املرور

22#

حذف البطاقة

23#

مسح بصمة اإلصبع

31#

مسح كلمة املرور

32#

مسح البطاقة

33#

مستوى صوت مرتفع

41#

مستوى صوت منخفض

42#

كتم

43#

تهيئة

3570#

القامئة

بعد كل إعداد ناجح ،ستعود إىل القامئة .ميكنك بعد ذلك إدخال رمز قصري مرة أخرى لتعيينه أو الضغط عىل * للخروج.
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إضافة بصمة إصبع/كلمة مرور/بطاقة
إضافة بصمة إصبع
1

بعد الدخول إىل القامئة ،اضغط عىل  11#إلضافة بصمة إصبع.

2

املس قارئ بصمة اإلصبع .ثم املسه مرة أخرى بعد املطالبة الصوتية وكرر
العملية  5مرات للتأكيد .سيومض رقم بصمة اإلصبع عىل لوحة املفاتيح عند االكتامل.

•سيتم عرض عدد املرات عىل لوحة املفاتيح يف كل مرة تلمس فيها قارئ بصمة اإلصبع.
•يُرجى تذكر رقم بصمة اإلصبع ،حيث يكون مطلوبًا إذا أردت حذف بصمة اإلصبع.
•ال ميكن إضافة بصمة اإلصبع املضافة مرة أخرى.

تجميع بصامت األصابع
عند جمع بصمة اإلصبع ،يُرجى ضبط إصبعك لزيادة سطح التالمس مع بصمة اإلصبع إىل الحد األقىص كام هو موضح أدناه ،ما يساعد عىل تحسني معدل نجاح التحقق من بصامت األصابع.

إضافة كلمة مرور
1

بعد الدخول إىل القامئة ،اضغط عىل  12#إلضافة كلمة مرور.

  2أدخل كلمة املرور (من  6إىل  10أرقام) واضغط عىل  .#ثم أدخل كلمة املرور واضغط عىل
 #مرة أخرى للتأكيد .سيومض رقم كلمة املرور عىل لوحة املفاتيح عند االكتامل.

•يُرجى تذكر رقم كلمة املرور ،حيث يكون مطلوبًا إذا أردت حذف كلمة املرور.
•ال ميكن إضافة كلمة املرور املضافة مرة أخرى.
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إضافة بطاقة
1

بعد الدخول إىل القامئة ،اضغط عىل  13#إلضافة بطاقة.

 2قم بتمرير البطاقة .سيومض رقم البطاقة عىل لوحة املفاتيح عند االكتامل.

•يُرجى تذكر رقم البطاقة ،حيث يكون مطلوبًا إذا أردت حذف البطاقة.
•ال ميكن إضافة البطاقة املضافة مرة أخرى.

حذف بصمة اإلصبع/كلمة املرور/البطاقة
حذف بصمة اإلصبع
1

بعد الدخول إىل القامئة ،اضغط عىل  21#لحذف بصمة اإلصبع.

3

سيومض رقم بصمة اإلصبع ،ثم اضغط عىل .#

 2أدخل رقم بصمة اإلصبع واضغط عىل .#

ال ميكن حذف بصمة اإلصبع الحالية التي تم التحقق منها.
عىل سبيل املثال ،إذا تم التحقق باستخدام بصمة اإلصبع  ،1فال ميكن حذفها.
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حذف كلمة املرور
1

بعد الدخول إىل القامئة ،اضغط عىل  22#لحذف كلمة املرور.

3

سيومض رقم كلمة املرور ،ثم اضغط عىل .#

 2أدخل رقم كلمة املرور واضغط عىل .#

ال ميكن حذف كلمة املرور الحالية التي تم التحقق منها..
عىل سبيل املثال ،إذا تم التحقق باستخدام كلمة املرور  ،1فال ميكن حذفها.

حذف البطاقة
1

بعد الدخول إىل القامئة ،اضغط عىل  23#لحذف البطاقة.

3

سيومض رقم البطاقة ،ثم اضغط عىل .#

 2أدخل رقم البطاقة واضغط عىل .#

ال ميكن حذف البطاقة الحالية التي تم التحقق منها.
عىل سبيل املثال ،إذا تم التحقق باستخدام البطاقة  ،1فال ميكن حذفها.
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مسح بصمة اإلصبع/كلمة املرور/البطاقة
1

بعد الدخول إىل القامئة،
اضغط عىل  31#ملسح بصامت األصابع،
واضغط عىل  32#ملسح كلامت املرور،
واضغط عىل  33#ملسح البطاقات.

 2اضغط عىل  #للتأكيد.

ال ميكن مسح الطريقة الحالية التي تم التحقق منها.
عىل سبيل املثال ،إذا تم التحقق باستخدام بصمة اإلصبع ،فال ميكن حذف بصامت األصابع.

تهيئة
1

بعد الدخول إىل القامئة ،اضغط عىل  3570#للتهيئة.

 2اضغط عىل  #للتأكيد.

التحكم يف مستوى الصوت
بعد الدخول إىل القامئة ،اضغط عىل  41#لتحديد مستوى صوت مرتفع،
واضغط عىل  42#لتحديد مستوى الصوت منخفض،
واضغط عىل  43#لتحديد كتم الصوت.

ميكن كتم صوت املفاتيح وصوت التحقق فقط.
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استخدام القفل
إلغاء القفل
إلغاء القفل العادي
إلغاء القفل باستخدام بصمة اإلصبع

عند فتح الباب باستخدام مفتاح ميكانييك ،أدر املفتاح واضغط عىل املقبض
ألسفل.

إلغاء القفل باستخدام املفتاح

يُرجى ملس منطقة لوحة املفاتيح لتنشيط القفل قبل فتح الباب باستخدام
كلمة املرور.

إلغاء القفل باستخدام كلمة
املرور
إلغاء القفل باستخدام البطاقة

تشفري كلمة املرور
يطبق القفل الذيك وظيفة تشفري كلمة املرور .يعمل تشفري كلمة املرور عىل زيادة األمان وتجنب اخرتاق كلمة املرور.
رقم (كلمة مرور مشفرة  +كلمة املرور الصحيحة).
عند إدخال كلمة املرور ،ميكنك إدخال أي رقم عشوايئ من بني األرقام التي تشمل كلمة املرور الصحيحة .أقىص طولً 20 :
عىل سبيل املثال :كلمة املرور الصحيحة هي  ،123456ميكنك إدخال  xxx123456xxxووضع عالمة " "#يف النهاية للتأكيد ،وسيتم إلغاء قفل الباب.
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التشغيل واإلدارة
مصدر إمداد الطاقة يف حالة الطوارئ
عند نفاد طاقة البطاريات ،قم بتوصيل واجهة مصدر إمداد طاقة  USBصغرية لحاالت الطوارئ للقفل ببنك الطاقة (أو هاتف يدعم  )OTGلشحن القفل من خالل خط شحن  USBصغري ،ثم
قم بإلغاء قفل الباب.

شاحن
البطارية

تركيب البطارية
1.1تركيب البطارية :قم بإزالة غطاء البطارية وتركيب  *4بطاريات بحجم  AAيف حجرية البطاريات ثم أحكم ربط غطاء البطارية.
2.2ملحوظة :ضع البطاريات الصحيحة لتجنب االنفجار.
•عند عدم استخدام البطاريات لفرتة طويلة ،قم بإزالتها من حجرية البطاريات.
•تجنب استخدام بطاريات جديدة مع البطاريات القدمية.
•تجنب وضع البطارية بحيث يكون ( )+و( )-يف وضع خاطئ.
•تخلص من البطاريات املستخدمة وفقًا لقانون حامية البيئة املحيل.

اإلنذارات
1.1إنذار العبث
مبجرد تفكيك القفل بالقوة ،سيصدر القفل إنذا ًرا يدوم ملدة دقيقة تقريبًا.
2.2إنذار قف.ل النظام
عند التحقق باستخدام بصمة إصبع أو كلمة مرور أو بطاقة خاطئة  5مرات عىل التوايل ،سيتم قفل النظام ملدة  3دقائق.
3.3إنذار الجهد املنخفض
مبجرد انخفاض جهد البطارية ،ستذكرك املطالبة الصوتية باستبدال البطاريات.

استعادة إعدادات املصنع
1.1قم بإزالة غطاء البطاريات باللوحة الخلفية وأخرِج البطاريات.
2.2اضغط عىل زر إعادة التعيني ملدة  5ثوانٍ باستخدام كائن يشبه اإلبرة ،ويف هذه األثناء أعد البطاريات إىل حجرية البطاريات.
3.3حرر زر إعادة التعيني واضغط عىل " "#للتأكيد بعد املطالبات الصوتية.
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الصيانة

لصيانة اليومية

•تجنب مالمسة القفل للمواد املسببة للتآكل لتجنب تلف القفل والتأثري يف ملعانه.
•كجزء أسايس من القفل ،تجنب تعليق أي يشء عىل مقبض الذراع نظ ًرا ألن مرونته تؤثر بشكل مبارش يف استخدام القفل.
•إذا تشوه الباب ،فإنه يزيد من االحتكاك إذ إن لسان املزالج املدمج الذي يدخل يف صندوق صفيحة الدق واللسان ال ميكن متديدهام بالكامل .يف هذا الوقت ،يلزم تعديل موضع صفيحة الدق.
•بعد استخدام قارئ بصمة اإلصبع لفرتة طويلة ،قد يكون سطحه ملطخًا أو رط ًبا .امسح برفق باستخدام قطعة قامش ناعمة وجافة.
•استبدل البطاريات عىل الفور مبجرد انخفاض جهد البطارية لضامن استخدام القفل بشكل طبيعي .انتبه لقطبي البطاريات املوجبة والسالبة عند استبدالها.
•احتفظ باملفتاح امليكانييك بشكل صحيح.
•تجنب خدش قارئ بصمة اإلصبع وسطح لوحة املفاتيح بأشياء صلبة وحادة.
•عند جمع بصمة اإلصبع ،اضغط بإصبعك عىل القارئ بشكل أفقي.
•اطلب من املتخصصني التحقق من القفل إذا مل يكن مرنًا أو يتعذر إدخاله يف الوضع الصحيح.
•حافظ عىل زيت التشحيم يف الجزء الدوار للقفل للحفاظ عىل دورانه بسالسة وإطالة عمر الخدمة.
•يوىص بفحص القفل مرة كل ستة أشهر أو كل سنة والتحقق مام إذا كانت براغي التثبيت مربوطة أم ال.
•ضع كمية صغرية من مسحوق الجرافيت أو مسحوق القلم الرصاص يف الفتحة األسطوانية للقفل لضامن إدخال املفتاح وإزالته بسالسة بشكل منتظم (كل سنة أو ستة أشهر) .ومع ذلك ،ال
تضع أي شحم من أجل التشحيم لتجنب التصاق الشحم بزنربك اللسان الدوار.

األسئلة املتداولة
املشكلة

الحل

السبب

اطلب من املتخصصني التحقق من القفل.

هناك مشكلة يف تركيب القفل.
يتعذر فتح الباب عىل الرغم من نجاح التحقق
من خالل بصمة اإلصبع وكلمة املرور والبطاقة .عند التحقق بواسطة بصمة اإلصبع أو كلمة املرور ،ال
أعد مقبض الذراع إىل موضعه ،ثم أعد إدخال كلمة املرور أو بصمة اإلصبع.
يعود مقبض الذراع إىل موضعه.
املفتاح امليكانييك غري صحيح.
يتعذر فتح الباب باستخدام املفتاح امليكانييك.

استخدم املفتاح امليكانييك الصحيح.

تلفت أسطوانة القفل.

اطلب من املتخصصني التحقق من القفل واستبدال املكونات التالفة بعد
فتح الباب بطرق أخرى.

تلف هيكل القفل.
ال ميكن إدخال املفتاح حتى النهاية.
بصمة اإلصبع غري صالحة.

قم بإلغاء قفل الباب باستخدام بصمة إصبع أو كلمة مرور صالحة أو املفتاح
امليكانييك.

تم حذف بصمة اإلصبع.
عند الفتح باستخدام بصمة اإلصبع ،يتعذر فتح هناك انحراف كبري ببصمة اإلصبع الصالحة.
الباب.

أعد التحقق من بصمة اإلصبع واضغط بإصبعك عىل القارئ بشكل أفقي
لتقليل االنحراف ،أو قم بإلغاء قفل الباب باستخدام كلمة املرور أو املفتاح
امليكانييك.

تلفت بصمة اإلصبع.

أعد إضافة بصمة إصبع (يوىص بتسجيل أكرث من بصمة إصبع للمستخدم
نفسه) ،أو قم بإلغاء قفل الباب باستخدام كلمة املرور أو املفتاح امليكانييك.

األصابع جافة أو مبللة أو متسخة للغاية.

أعد التحقق من بصمة اإلصبع بعد أن تكون األصابع يف حالة مناسبة.
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املشكلة

الحل

السبب

تشوهت بصمة اإلصبع بسبب الضغط الزائد عند جمع
عند الفتح باستخدام بصمة اإلصبع ،يتعذر فتح بصمة اإلصبع.
أعد التحقق من بصمة اإلصبع بالطريقة الصحيحة.
الباب.
مل تالمس بصمة اإلصبع قارئ بصمة اإلصبع بشكل كامل
لتطبيق القليل من الضغط عند جمع بصمة اإلصبع.
نجح التحقق بواسطة بصمة اإلصبع وكلمة ارتخاء خط االتصال.
املرور والبطاقة ،ولكن املوتور ال يعمل ويتعذر
هناك عطل باملوتور.
فتح الباب.

اطلب من املتخصصني التحقق من القفل واستبدل املكونات التالفة.

نفدت طاقة البطاريات أو تم تركيب البطاريات بطريقة قم بإلغاء قفل القفل من خالل مصدر إمداد طاقة خارجي أو مفتاح
ميكانييك ،وتحقق من البطاريات.
خاطئة.

لوحة املفاتيح ال تستجيب.

ارتخاء خط االتصال بني هيكل القفل األمامي والخلفي.
تلفت لوحة املفاتيح.

ال توجد استجابة من قارئ بصمة اإلصبع.
يظل القفل مفتو ًحا ،ويتعذر استخدامه بشكل
طبيعي.

اطلب من املتخصصني التحقق من القفل بعد فتح الباب باستخدام املفتاح
امليكانييك.

تلف قارئ بصمة اإلصبع.

اطلب من املتخصصني التحقق من القفل واستبدال املكونات التالفة بعد
فتح الباب بطرق أخرى.

هناك عطل يف مكونات القابض.

اطلب من املتخصصني التحقق من القفل.

دخل القفل يف وضع الفتح املستمر.

التحقق بواسطة بصمة اإلصبع أو كلمة املرور أو البطاقة إللغاء وضع الفتح
املستمر.

ال ميكن أن ميتد اللسان الرئييس ،أو ميتد جزئيًا تشوه الباب ،ومل تتم محاذاة اللسان الرئييس مع الثقب
يف صفيحة الدق.
عن طريق رفع مقبض الذراع.

اطلب من املتخصصني التحقق من القفل.

امللحق
قامئة التعبئة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

×1
×1
×1
×1
×2
×1
×1
×1
×1
×4
×1

اللوحة األمامية
اللوحة الخلفية
هيكل القفل
القضيب املربع
البطاقة
قالب الثقب
حقيبة الرباغي القياسية
حقيبة براغي هيكل القفل
حقيبة املفاتيح
بطارية بحجم AA
الدليل
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