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محتويات العبوة

مهايئ الطاقة )للمحطة األساسية(الكامريااملحطة األساسية

قالب التثقيبكابل USBمهايئ الطاقة )للكامريا(

لوحة الرتكيبقاعدة لولبيةقاعدة مغناطيسية

دليل البدء الرسيعاملعلومات التنظيميةطقم الرباغي

ميكنك أيًضا رشاء كامريا منفصلة عند الحاجة.

املكونات األساسية
الكامريا

زر املزامنة

مكرب الصوت

منفذ الطاقة

LED مؤرش

ضوء كشاف

األشعة تحت الحمراء السلبية

العدسة

املقاومة الضوئية

الوصفاالسم

•زر املزامنة 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.منفذ الطاقة

LED مؤرش• 	.EZVIZ أزرق ثابت: يتم بدء تشغيل الكامريا أو عرضها بشكل مبارش يف تطبيق

• 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

منفذ Ethernet/مؤرش الشبكة

منفذ الطاقة

زر إعادة التعيني

LED مؤرش

Micro SD زر املزامنةفتحة بطاقة

الوصفاالسم

LED مؤرش• أخرض ثابت: تعمل املحطة األساسية بشكل صحيح.	

• أزرق ثابت: املحطة األساسية غري متصلة باإلنرتنت.	

• يومض باللون األزرق: جاٍر إقران املحطة األساسية بالكامريا.	

• أبيض ثابت: استعادة إعدادات املصنع بنجاح.	

• وميض أحمر: يظهر إنذار.	

• 	.SD أحمر ثابت: خطأ يف بطاقة

•زر املزامنة 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.زر الطاقة

أخرض ثابت: كابل اإليرثنت متصل.مؤرش الشبكة

اضغط مع االستمرار ملدة 5 ثوان إلعادة التشغيل وإعادة تعيني جميع املعلامت إىل الوضع االفرتايض.زر إعادة التعيني

اإلعداد

الخطوة 1: شحن الكامريا )اختياري(

قم بتوصيل الكامريا مبأخذ الطاقة باستخدام مهايئ الطاقة )5 فولت 2 أمبري(.

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 45 درجة أو تنخفض عن 0 درجة.	

• غري مسموح بشحن الكامريا يف الخارج باستخدام مهايئ الطاقة.	

• عندما يتم الشحن، سيتم تشغيل الكامريا تلقائيًا.	

الخطوة 2: تشغيل املحطة األساسية
قم بتوصيل املحطة األساسية مبأخذ الطاقة باستخدام مهايئ الطاقة )12 فولت 1 أمبري(.

مأخذ الطاقة

مهايئ الطاقة
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الخطوة 3: توصيل املحطة األساسية باإلنرتنت
قم بتوصيل املحطة األساسية مبنفذ LAN مفتوح يف املوجه باستخدام كابل اإليرثنت.

Ethernet كابل

يرجى التأكد من إمكانية وصول املوجه إىل اإلنرتنت.

EZVIZ الخطوة 4: الحصول عىل تطبيق
قم بتوصيل هاتفك املحمول باإلنرتنت. . 1

2 ..Google Play TM  يف متجر التطبيقات أو EZVIZ ابحث عن

قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته.. 3

4 ..EZVIZ قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم

EZVIZ الخطوة 5: إضافة املحطة األساسية إىل حساب
1 ..EZVIZ قم بتسجيل الدخول إىل تطبيق

2 ..QR يف الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى لالنتقال إىل واجهة املسح الضويئ لرمز

امسح رمز QR أسفل املحطة األساسية ضوئيًا أو أدخل الرقم التسلسيل يدويًا إلضافة املحطة األساسية.. 3

اتبع معالج تطبيق EZVIZ إلنهاء تكوين شبكة املحطة األساسية.. 4

عند إضافة املحطة األساسية إىل حسابك عىل EZVIZ بنجاح، انقر فوق "Next" )التايل( لربط الكامريا )الكامريات( مبحطتك األساسية.. 5

الخطوة 6: إقران املحطة األساسية بالكامريا )الكامريات(
اضغط مع االستمرار عىل زر املزامنة باملحطة األساسية ملدة ثانيتني. سيومض مؤرش LED باللون األزرق.. 1

ضع الكامريا عىل بُعد يرتاوح بني قدم واحد و3 أقدام )من 30 إىل 100 سم( من املحطة األساسية. اضغط مع االستمرار عىل زر املزامنة يف الكامريا ملدة ثانيتني. . 2

سيومض مؤرش LED برسعة باللون األزرق. 

انتظر ملدة 120 ثانية تقريبًا، ثم انقر فوق  لتحديث الصفحة الحالية.. 3

• يشري مؤرش LED يف الكامريا الوامض ببطء باللون األحمر إىل فشل االقرتان، وميكنك تكرار الخطوات الواردة أعاله إلعادة املحاولة. 	

• ميكنك إقران ما يصل إىل 4 كامريات بكل محطة أساسية يف الوقت نفسه. 	
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تثبيت الكامريا
موقع الرتكيب

اخرت موقًعا 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 7 إىل 10 أقدام )من مرتين إىل 3 أمتار( فوق سطح األرض.	

25 قدًما )7.5 أمتار(

منطقة اكتشاف الحركة

مجال رؤية الكامريا

 من 7 إىل 10 أقدام 

)من مرتين إىل 3 أمتار(

• 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 بعيًدا عنها.

أفضل اكتشاف

ضعيف

• يوىص بتعيني حساسية االكتشاف عىل تطبيق EZVIZ عند تحديد موقع. وبالتايل ميكنك التحقق من إمكانية اكتشاف الحركة يف موضع الكامريا وضبط الحساسية بناًء عىل 	

حجم الكائن الذي تم اكتشافه وبُعده.

خطوات الرتكيب

الخطوة 1 ضع قالب الثقب عىل سطح نظيف ومستٍو.

الخطوة 2 )يف حالة الجدار األسمنتي فقط( احفر ثقوبًا للرباغي وفًقا للقالب، وأدخل مثبتات الرباغي.

الخطوة 3 استخدم الرباغي لتثبيت لوحة الرتكيب وفًقا للقالب.

الخطوة 4 قم بتدوير القاعدة املغناطيسية )الشكل 1( أو القاعدة اللولبية )الشكل 2( نحو لوحة الرتكيب.

الخطوة 5 قم برتكيب الكامريا عىل القاعدة.
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Drill Template

A A

لوحة الرتكيب

الخطاف

قالب التثقيب

الربغي

قاعدة مغناطيسية

الكامريا

الشكل 1 الرتكيب باستخدام القاعدة املغناطيسية
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Drill Template

A A

لوحة الرتكيب

الخطاف

قالب التثقيب

الربغي

قاعدة لولبية

الكامريا

الشكل 2 الرتكيب باستخدام القاعدة اللولبية

.www.ezvizlife.com ملزيد من املعلومات، يُرجى الرجوع إىل


