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
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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
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, INCLUDING, AMONG
OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION,
OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF
THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL
EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE
PRICE OF THE PRODUCT.
EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR
PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE
TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN
AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C)
FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS,
AND AMONG OTHERS.
REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNE T 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.

محتويات العبوة

املحطة األساسية

الكامريا

مهايئ الطاقة (للمحطة األساسية)

مهايئ الطاقة (للكامريا)

كابل USB

قالب التثقيب

قاعدة مغناطيسية

قاعدة لولبية

لوحة الرتكيب

طقم الرباغي

املعلومات التنظيمية

دليل البدء الرسيع

ميكنك أيضً ا رشاء كامريا منفصلة عند الحاجة.

املكونات األساسية
الكامريا

زر املزامنة
مكرب الصوت
منفذ الطاقة

مؤرش LED
ضوء كشاف

العدسة
املقاومة الضوئية

األشعة تحت الحمراء السلبية

االسم
زر املزامنة
منفذ الطاقة
مؤرش LED

الوصف
•التشغيل :استمر ملدة ثانيتني يف حالة إيقاف التشغيل.
•إعادة التعيني واالستعداد لإلقران :اضغط ملدة ثانيتني.
•إيقاف التشغيل :اضغط عىل الزر ثالث مرات خالل ثانية واحدة.
لشحن الكامريا.
•أزرق ثابت :يتم بدء تشغيل الكامريا أو عرضها بشكل مبارش يف تطبيق .EZVIZ
•أزرق وامض برسعة :الكامريا جاهزة لالقرتان/.االقرتان قيد التقدم.
•أحمر وامض ببطء :استثناء الشبكة.
•أحمر وامض برسعة :استثناء الكامريا.
•أخرض ثابت :تم شحن الكامريا بالكامل.
•أخرض وامض ببطء :قيد الشحن.
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املحطة األساسية

مكرب الصوت
زر الطاقة
مؤرش LED

منفذ /Ethernetمؤرش الشبكة

منفذ الطاقة

زر إعادة التعيني
فتحة بطاقة Micro SD

االسم
مؤرش LED

زر املزامنة

الوصف
•أخرض ثابت :تعمل املحطة األساسية بشكل صحيح.
•أزرق ثابت :املحطة األساسية غري متصلة باإلنرتنت.
•يومض باللون األزرق :جا ٍر إقران املحطة األساسية بالكامريا.
•أبيض ثابت :استعادة إعدادات املصنع بنجاح.
•وميض أحمر :يظهر إنذار.
•أحمر ثابت :خطأ يف بطاقة .SD
•اضغط لفرتة وجيزة إليقاف تشغيل الصافرة عند حدوث تنبيه.
•اضغط ملدة ثانيتني لبدء االقرتان بالكامريا (ميكن أن يستمر االقرتان ملدة تصل إىل دقيقتني).
اﺿﻐﻂ لتوصيل الطاقة أو فصلها.
أخرض ثابت :كابل اإليرثنت متصل.
اضغط مع االستمرار ملدة  5ثوان إلعادة التشغيل وإعادة تعيني جميع املعلامت إىل الوضع االفرتايض.

زر املزامنة
زر الطاقة
مؤرش الشبكة
زر إعادة التعيني

اإلعداد
الخطوة  :1شحن الكامريا (اختياري)
قم بتوصيل الكامريا مبأخذ الطاقة باستخدام مهايئ الطاقة ( 5فولت  2أمبري).
إذا تم إيقاف تشغيل الكامريا ،فاضغط لفرتة وجيزة عىل زر املزامنة لتشغيلها.

مأخذ الطاقة
مهايئ الطاقة
•أزل الكامريا من الجدار قبل الشحن.
•يرجى عدم شحن الكامريا عندما تتجاوز درجة الحرارة  45درجة أو تنخفض عن  0درجة.
•غري مسموح بشحن الكامريا يف الخارج باستخدام مهايئ الطاقة.
•عندما يتم الشحن ،سيتم تشغيل الكامريا تلقائيًا.

الخطوة  :2تشغيل املحطة األساسية

قم بتوصيل املحطة األساسية مبأخذ الطاقة باستخدام مهايئ الطاقة ( 12فولت  1أمبري).

مأخذ الطاقة

مهايئ الطاقة
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الخطوة  :3توصيل املحطة األساسية باإلنرتنت

قم بتوصيل املحطة األساسية مبنفذ  LANمفتوح يف املوجه باستخدام كابل اإليرثنت.

كابل Ethernet

يرجى التأكد من إمكانية وصول املوجه إىل اإلنرتنت.

الخطوة  :4الحصول عىل تطبيق EZVIZ

1.1قم بتوصيل هاتفك املحمول باإلنرتنت.
2.2ابحث عن  EZVIZيف متجر التطبيقات أو.Google Play TM
3.3قم بتنزيل تطبيق  EZVIZوتثبيته.
4.4قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم .EZVIZ

الخطوة  :5إضافة املحطة األساسية إىل حساب EZVIZ

1.1قم بتسجيل الدخول إىل تطبيق .EZVIZ
2.2يف الشاشة الرئيسية ،انقر فوق " "+بالزاوية العلوية اليمنى لالنتقال إىل واجهة املسح الضويئ لرمز .QR

3.3امسح رمز  QRأسفل املحطة األساسية ضوئ ًيا أو أدخل الرقم التسلسيل يدويًا إلضافة املحطة األساسية.

4.4اتبع معالج تطبيق  EZVIZإلنهاء تكوين شبكة املحطة األساسية.
5.5عند إضافة املحطة األساسية إىل حسابك عىل  EZVIZبنجاح ،انقر فوق "( "Nextالتايل) لربط الكامريا (الكامريات) مبحطتك األساسية.

الخطوة  :6إقران املحطة األساسية بالكامريا (الكامريات)

1.1اضغط مع االستمرار عىل زر املزامنة باملحطة األساسية ملدة ثانيتني .سيومض مؤرش  LEDباللون األزرق.

2.2ضع الكامريا عىل بُعد يرتاوح بني قدم واحد و 3أقدام (من  30إىل  100سم) من املحطة األساسية .اضغط مع االستمرار عىل زر املزامنة يف الكامريا ملدة ثانيتني.
سيومض مؤرش  LEDبرسعة باللون األزرق.

3.3انتظر ملدة  120ثانية تقريبًا ،ثم انقر فوق

لتحديث الصفحة الحالية.

•يشري مؤرش  LEDيف الكامريا الوامض ببطء باللون األحمر إىل فشل االقرتان ،وميكنك تكرار الخطوات الواردة أعاله إلعادة املحاولة.
•ميكنك إقران ما يصل إىل  4كامريات بكل محطة أساسية يف الوقت نفسه.

3

تثبيت الكامريا
موقع الرتكيب

اخرت موقعًا يتميز مبجال رؤية واضح وغري محجوب وبإشارة السلكية جيدة إىل املحطة األساسية .يرجى وضع النصائح التالية يف االعتبار:
•تأكد من أن الجدار قوي مبا فيه الكفاية بحيث يتحمل ثالثة أضعاف وزن الكامريا.
•ال ميكن تركيب الكامريا أمام مكيف هواء أو تعريضها ألشعة الشمس املبارشة.
•ارتفاع الرتكيب املوىص به :من  7إىل  10أقدام (من مرتين إىل  3أمتار) فوق سطح األرض.

مجال رؤية الكامريا
من  7إىل  10أقدام
(من مرتين إىل  3أمتار)

منطقة اكتشاف الحركة
 25قد ًما ( 7.5أمتار)

•تأكد من أن حركة املرور من جانب إىل آخر تعرب مجال رؤية الكامريا .يُعد مستشعر الحركة يف الكامريا أكرث حساسية للحركة من جانب إىل آخر عرب مجال الرؤية من
الحركة مبارشة تجاه الكامريا أو بعيدًا عنها.

أفضل اكتشاف
ضعيف

•يوىص بتعيني حساسية االكتشاف عىل تطبيق  EZVIZعند تحديد موقع .وبالتايل ميكنك التحقق من إمكانية اكتشاف الحركة يف موضع الكامريا وضبط الحساسية بنا ًء عىل
حجم الكائن الذي تم اكتشافه وبُعده.

خطوات الرتكيب
الخطوة  1ضع قالب الثقب عىل سطح نظيف ومستوٍ.
الخطوة ( 2يف حالة الجدار األسمنتي فقط) احفر ثقوبًا للرباغي وفقًا للقالب ،وأدخل مثبتات الرباغي.
الخطوة  3استخدم الرباغي لتثبيت لوحة الرتكيب وفقًا للقالب.
الخطوة  4قم بتدوير القاعدة املغناطيسية (الشكل  )1أو القاعدة اللولبية (الشكل  )2نحو لوحة الرتكيب.
الخطوة  5قم برتكيب الكامريا عىل القاعدة.

لوحة الرتكيب

قاعدة مغناطيسية

قالب التثقيب

Dril Template
A

الربغي

الكامريا

A
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الخطاف

الشكل  1الرتكيب باستخدام القاعدة املغناطيسية
لوحة الرتكيب

قاعدة لولبية

قالب التثقيب

Dril Template
A

الربغي

الكامريا
الشكل  2الرتكيب باستخدام القاعدة اللولبية
ملزيد من املعلومات ،يُرجى الرجوع إىل .www.ezvizlife.com
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2
الخطاف

A

