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نظرة عامة

محتويات العبوة� 1

مهايئ الطاقةالبوابة الرئيسية

USB دليل البدء السريعالمعلومات التنظيميةكابل

 يعتمد مظهر مهايئ الطاقة على المهايئ الذي اشتريته.

المكونات األساسية� 2

LED مفتاح الوظائفحلقة مؤشر

مكبر الصوت

منفذ الطاقة

فتحة إعادة التعيين

منفذ الشبكة

قطعة مانعة لالنزالق

الوصفاالسم

مفتاح الوظائف

• 	.Wi-Fi اضغط مع االستمرار على الزر ألكثر من 4 ثواٍن، وستدخل البوابة في وضع تكوين شبكة

• اضغط على الزر مرة واحدة، وستدخل البوابة في وضع إضافة جهاز؛ ثم اضغط مرة أخرى، وستخرج البوابة من وضع 	

إضافة جهاز.

• إذا كانت البوابة ترسل تنبيهات، فاضغط على الزر لمسح التنبيهات.	
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LED حلقة مؤشر

أبيض

• 	.EZVIZ Cloud ثابت: تعمل بشكل صحيح وتم توصيلها بسحابة

• وامض ببطء: دخلت في وضع إضافة جهاز.	

• وامض بسرعة: تكوين الشبكة.	

برتقالي

• ثابت: بدء التشغيل أو الترقية.	

• وامض ببطء: غير متصلة.	

• وامض بسرعة: حدوث أعطال أو إصدار تنبيهات.	

فتحة إعادة التعيين

أثناء تشغيل البوابة، قم بعمل ثقب باستخدام إبر أو مشابك إخراج بطاقة SIM ألكثر من 4 ثواٍن، وستتم إعادة تشغيل 

البوابة ومسح تكوين شبكة Wi-Fi والسجالت المحلية وحالة التنبيه الحالية وجميع األجهزة الفرعية. بعد إعادة تعيين 

البوابة، ستصدر مطالبة صوتية.

 EZVIZ اللحصول على تطبيق

قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi )مقترح(. . 1
2 .. Google PlayTM  أو  App Store  في ”EZVIZ“ وتثبيته من خالل البحث عن EZVIZ قم بتنزيل تطبيق
3 ..EZVIZ قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم

EZVIZ تطبيق

إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، 
.EZVIZ وابحث عن  App Store  انتقل إلى

تحديد الموقع المناسب

• يجب توصيل البوابة.	

• للتأكد من أن االتصال بين البوابة واألجهزة الفرعية مستقر، يرجى وضع البوابة في وسط األجهزة الفرعية، ويجب أن تكون المسافة بين البوابة 	

والموجه ≥ 6 أمتار.

• يجب أال تكون هناك عوائق معدنية وجدران بين البوابة واألجهزة الفرعية، وبين البوابة والموجه.	

• ال تضع أي بوابة أو جهاز كشف أعلى الموجه.	

الموجه
البوابة

≥ 6 أمتار



3

التوصيل بمصدر الطاقة

قم بتوصيل البوابة. عند بدء تشغيل البوابة ألول مرة، تتحول حلقة مؤشر LED من الضوء البرتقالي الثابت إلى الضوء األبيض الوامض بسرعة، مما 

يعني أن البوابة قد دخلت في وضع تكوين الشبكة.

مهايئ الطاقة

مقبس

االتصال بالشبكة

• يوصى باستخدام شبكة سلكية. ويجب توصيل البوابة بمنفذ LAN في الموجه باستخدام كابل الشبكة )يمكنك شراؤه على حدة( على النحو 	

الموضح في الشكل أدناه.

الموجه

• 	 ،EZVIZ يمكنك أيًضا استخدام الشبكة الالسلكية. امسح رمز االستجابة السريعة الموجود في الجزء السفلي من البوابة ضوئيًا باستخدام تطبيق

ثم قم بتوصيل البوابة بشبكة Wi-Fi باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إذا فشل اتصال شبكة Wi-Fi أو أردت توصيل البوابة بشبكة Wi-Fi أخرى، يجب قطع اتصال البوابة أوالً. اضغط مع االستمرار على مفتاح الوظائف ألكثر من 4 

ثواٍن حتى تسمع المطالبة الصوتية، ثم قم بتوصيل البوابة بشبكة Wi-Fi باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إضافة جهاز

إضافة بوابة� 1

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خالل تطبيق EZVIZ، ثم اضغط على الزمز إلضافة جهاز، وسيتم عرض واجهة مسح رمز االستجابة . 1

السريعة ضوئيًا.
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امسح رمز االستجابة السريعة الموجود في الجزء السفلي من البوابة أو على غالف دليل المستخدم ضوئيًا.. 2

Scan QR Code

أضف البوابة باتباع المعالج الموجود في التطبيق.. 3

إضافة أجهزة فرعية� 2

اضغط على مفتاح الوظائف الموجود على البوابة مرة واحدة إلدخال البوابة في وضع إضافة جهاز، وستضيء حلقة مؤشر LED باللون . 1

األبيض الوامض ببطء.

أدخل األجهزة الفرعية في وضع اإلضافة وفًقا للتعليمات الواردة في أدلة مستخدم األجهزة الفرعية.. 2

ستصدر مطالبة صوتية تذكرك بأنه تمت إضافة األجهزة الفرعية إلى البوابة تلقائيًا.. 3
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EZVIZ عمليات التشغيل على تطبيق

قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث اإلصدار، وتظل األولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

الصفحة الرئيسية� 1

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يمكنك إدارة البوابة واألجهزة الفرعية حسب الحاجة في الصفحة الرئيسية.

انقر فوق األجهزة الفرعية، وستتمكن من االطالع عليها وإدارتها حسب الحاجة.Sub devices )األجهزة الفرعية(

 Add smart sub-devices 

)إضافة أجهزة فرعية ذكية(

انقر فوق هذه األيقونة، وستتمكن من إضافة جهازك الفرعي إلى البوابة.

امسح تنبيهات جميع األجهزة الفرعية.Dismiss )تجاهل(

اإلعدادات� 2

الوصفالمعلمة

خصص اسم جهازك. Device Name  )اسم الجهاز(

 Sub-devices upgrade automatically 

)ترقية األجهزة الفرعية تلقائيًا(

عند تمكينها، ستتم ترقية األجهزة الفرعية تلقائيًا بعد تنزيل حزم الترقية.

يمكنك ضبط معلمات اإلشعار حسب الحاجة.Alarm Settings )إعدادات التنبيه(

عند تعطيله، سيتم إطفاء ضوء حلقة المؤشر.Light Setting )إعداد الضوء(

يمكنك رؤية اسم شبكة Wi-Fi وحالة االتصال.Network Settings )إعدادات الشبكة(

يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا. Device Information  )معلومات الجهاز(

اضغط لحذف البوابة من Delete Device .EZVIZ Cloud  )حذف جهاز(
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