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نظرة عامة
1.1محتويات العبوة

الكاميرا

قاعدة مغناطيسية

قاعدة لولبية

قالب التثقيب

مهايئ الطاقة

كابل الطاقة

لوحة التركيب

المعلومات التنظيمية

طقم البراغي

يعتمد مظهر مهايئ الطاقة على المهايئ الفعلي الذي اشتريته.

2.2المكونات األساسية
زر إعادة التعيين
(زر الطاقة)

مكبر الصوت

منفذ الطاقة

مؤشر LED

العدسة

ضوء كشاف

ضوء كشاف
المقاومة الضوئية

األشعة تحت الحمراء السلبية

االسم

زر إعادة التعيين
(زر الطاقة)

منفذ الطاقة
مؤشر LED

الوصف

•التشغيل :اضغط مع االستمرار لمدة ثانيتين في حالة إيقاف التشغيل.
•إعادة التعيين واالستعداد لإلقران :اضغط مع االستمرار لمدة  5ثوانٍ .
•إيقاف التشغيل :اضغط لفترة قصيرة على الزر ثالث مرات خالل ثانية واحدة.
لشحن الكاميرا.
•أزرق ثابت :يتم بدء تشغيل الكاميرا أو العرض بطريقة العرض المباشر في تطبيق .EZVIZ
•أزرق وامض بسرعة :الكاميرا جاهزة لالقتران/.االقتران قيد التقدم.
•أحمر وامض ببطء :استثناء الشبكة.
•أحمر وامض بسرعة :استثناء الكاميرا.
•أخضر ثابت :تم شحن الكاميرا بالكامل.
•أخضر وامض ببطء :قيد الشحن.
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دليل البدء السريع

اإلعداد
1.1التشغيل
في حالة إيقاف التشغيل ،اضغط مع االستمرار على زر إعادة التعيين لمدة ثانيتين للتشغيل.
إذا نفدت طاقة بطارية الكاميرا ،فقم بتوصيلها بمأخذ الطاقة باستخدام مهايئ الطاقة لشحنها ( 5فولت  2أمبير).

•يوصى باستخدام مهايئ الطاقة وكابل الطاقة المرفقين في العبوة.
•قم بإزالة الكاميرا من الحائط قبل الشحن.
•يُرجى عدم شحن الكاميرا عندما تتجاوز درجة الحرارة  45درجة أو تنخفض عن  0درجة.
•غير مسموح بشحن الكاميرا في الخارج باستخدام مهايئ الطاقة.
•عند الشحن ،سيتم تشغيل الكاميرا تلقائ ًيا.

2.2االتصال باإلنترنت
1.1الحصول على تطبيق EZVIZ

قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة ( Wi-Fiمقترح).قم بتنزيل تطبيق  EZVIZوتثبيته من خالل البحث عن " "EZVIZفي  App Storeأو .Google PlayTM-قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم .EZVIZ

تطبيق EZVIZ

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

2.2إضافة كاميرا إلى EZVIZ

اضغط مع االستمرار على زر إعادة التعيين في الكاميرا لمدة  5ثوانٍ  .سيومض مؤشر  LEDبسرعة باللون األزرق.قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق .EZVIZفي الشاشة الرئيسية ،انقر فوق " "+بالزاوية العلوية اليمنى لالنتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز .QR-امسح رمز  QRعلى غالف دليل التشغيل السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مس ًحا ضوئ ًيا.

2

اتبع معالج تطبيق  EZVIZإلنهاء تكوين شبكة .Wi-Fiإذا كنت ترغب في تغيير شبكة  Wi-Fiالخاصة بالكاميرا ،فاضغط مع االستمرار على زر إعادة التعيين لمدة  5ثوانٍ وكرر الخطوات أعاله.

التركيب
1.1موقع التركيب
اختر موق ًعا يتميز بمجال رؤية واضح وغير محجوب وإشارة السلكية جيدة واردة إلى الكاميرا .يرجى وضع النصائح التالية في االعتبار:
•تأكد من أن الجدار قوي بما فيه الكفاية بحيث يتحمل ثالثة أضعاف وزن الكاميرا.
•ال يمكن تركيب الكاميرا أمام مكيف هواء أو تعريضها ألشعة الشمس المباشرة.
•ارتفاع التركيب الموصى به 10 :أقدام ( 3م) فوق سطح األرض.
زاوية التركيب الموصي بها :إمالة ألسفل بمقدار  15درجة.

مجال رؤية الكاميرا
منطقة اكتشاف الحركة

 10أقدام
( 3م)

 25قد ًما ( 7.5أمتار)
•تأكد من أن حركة المرور من جانب إلى آخر تعبر مجال رؤية الكاميرا .يُعد مستشعر الحركة في الكاميرا أكثر حساسية للحركة من جانب
إلى آخر عبر مجال الرؤية من الحركة مباشرة تجاه الكاميرا أو بعيدًا عنها.

أفضل اكتشاف
ضعيف
•يوصى بتعيين حساسية االكتشاف على تطبيق  EZVIZعند تحديد موقع .وبالتالي يمكنك التحقق من إمكانية اكتشاف الحركة في موضع
الكاميرا وضبط الحساسية بنا ًء على حجم الكائن الذي تم اكتشافه وبُعده.

2.2خطوات التركيب
ضع قالب الثقب على سطح نظيف ومستوٍ.(في حالة الجدار اإلسمنتي فقط) احفر ثقوبًا للبراغي تتناسب مع القالب ،وأدخل مثبتات البراغي.استخدم البراغي لتثبيت لوحة التركيب وفقًا للقالب.قم بتدوير القاعدة المغناطيسية (الشكل  )1أو القاعدة اللولبية (الشكل  )2نحو لوحة التركيب.-قم بتركيب الكاميرا على القاعدة.
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قاعدة مغناطيسية

لوحة التركيب

البرغي

الكاميرا

قالب التثقيب

2
الخطاف

الشكل  1التركيب باستخدام القاعدة المغناطيسية
قاعدة لولبية

لوحة التركيب

البرغي

الكاميرا

قالب التثقيب

2
الخطاف

الشكل  2التركيب باستخدام القاعدة اللولبية

عرض الجهاز الخاص بك
قد تتغير واجهة التطبيق بسبب تحديث اإلصدار .يُرجى الرجوع إلى الواجهة الفعلية.

1.1عرض مباشر

عند تشغيل تطبيق  ،EZVIZيتم عرض صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه.

يمكنك عرض موجز البث المباشر واالستماع إليه ،وأخذ لقطات أو تسجيالت ،واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.
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الوصف

الرمز

المشاركة .شارك جهازك مع أي شخص تريده.
اإلعدادات .اعرض إعدادات الجهاز أو قم بتغييرها.
( Video Historyمحفوظات الفيديو) .عرض التسجيالت.
( Snapshotلقطة) .خذ لقطة.
( Recordالتسجيل) .قم ببدء/إيقاف التسجيل يدويًا.
( Speakالتحدث) .ابدأ استخدام التحدث واالستماع.
( Active Defenseالدفاع النشط) .أطلق صافرة اإلنذار لردع المتسللين.
( Definitionالجودة) .حدد دقة الفيديو من فائق الجودة أو عالي الجودة أو قياسي.

2.2محفوظات الفيديو
تدعم الكاميرا كالً من التخزين الداخلي والتخزين السحابي.
انقر فوق زر ( Video Historyمحفوظات الفيديو) في صفحة الجهاز ،وستتمكن من استخدام التقويم والجدول الزمني للعثور على
تسجيالت معينة وعرضها.

3.3التحدث
تتيح لك هذه الوظيفة استقبال الصوت ونقله عبر الكاميرا.
انقر فوق زر ( Speakالتحدث) في صفحة الجهاز ،وسيكون جاه ًزا للتحدث واالستماع.
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4.4اكتشاف اإلنسان الذكي
انتقل إلى ( Settingsاإلعدادات) ( Intelligent Human Detection -اكتشاف اإلنسان الذكي) وقم بتمكينه .بعد ذلك ،سيرسل إليك
 EZVIZإشعارات عند اكتشاف مشغل.
للسماح للكاميرا باالستجابة بشكل مختلف في المواقف المختلفة ،يمكنك تخصيص إشعار االكتشاف بتغيير إعدادات حساسية االكتشاف .كلما
كانت الحساسية أعلى ،يمكن اكتشاف مسافة أبعد.

5.5الدفاع الفعال
بتمكين اكتشاف اإلنسان الذكي ،ستقوم الكاميرا تلقائيًا بإطالق إنذار وتبدأ التسجيل بمجرد اكتشاف إنسان أو حيوان .يتوقف اإلنذار حتى ال
يتم اكتشاف أي حركة.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكنك أيضً ا النقر فوق زر ( Active Defenseالدفاع النشط) في صفحة الجهاز إلطالق إنذار .ستطلق الكاميرا إنذا ًرا
وسيومض ضوء المصباح بسرعة لردع المتسللين ،وهو ما يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى دقيقة واحدة.

األسئلة المتداولة
س:

إذا كانت الكاميرا غير متصلة في التطبيق ،فهل سيستمر تسجيل الفيديو؟

ج:

إذا كانت الكاميرا قيد التشغيل ولكن غير متصلة باإلنترنت ،فسيستمر التسجيل الداخلي ولكن سيتوقف التسجيل السحابي .إذا تم إيقاف
تشغيل الكاميرا ،فسيتوقف تسجيال الفيديو.

س:

لماذا يتم تشغيل التنبيه عندما ال يوجد أحد في الصورة؟

ج:

حاول ضبط حساسية التنبيه على مستوى أقل .يُرجى مالحظة أن المركبة والحيوانات تُعد أيضً ا مصدر من مصادر التشغيل.

س:

هل تدعم الكاميرا إضافة بطاقة SD؟

ج:

تحتوي الكاميرا على بطاقة ذاكرة  eMMCمدمجة بسعة  32جيجابايت ،وتسجيل حلقي ،وال تدعم توسيع سعة بطاقة .SD

س:

لماذا تقل سعة بطاقة الذاكرة عن  32جيجابايت المعروضة في التطبيق؟

ج:

نظ ًرا إلى الفرق في الحساب بين الحساب الثنائي والعشري ،تبلغ السعة الفعلية لبطاقة الذاكرة حوالي  90%من السعة القياسية.
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توصيل EZVIZ
1.1استخدام Amazon Alexa
ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة  EZVIZباستخدام  .Amazon Alexaإذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية ،ف ُيرجى الرجوع
إلى استكشاف األخطاء وإصالحها.

قبل البدء ،تأكد مما يأتي:

1.1تم توصيل أجهزة  EZVIZبتطبيق .EZVIZ
2.2في تطبيق  ،EZVIZقم بإيقاف تشغيل "( "Image Encryptionتشفير الصورة) في صفحة ( Device Settingsإعدادات الجهاز).
3.3لديك جهاز مزود بتطبيق ( Alexaمثل أجهزة  Echo Spotأو  Echo-Showأو  Echo-Showالجديد تما ًما أو ( Fire TVكل األجيال) أو
( Fire TV Stickالجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من اإلصدار .)Fire TV
4.4تم تثبيت تطبيق  Amazon Alexaبالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة  EZVIZباستخدام  ،Amazon Alexaيجب القيام بما يأتي:

1.1افتح تطبيق  Alexaوحدد "( "Skills and Gamesالمهارات واأللعاب) من القائمة.
2.2على شاشة ( Skills and Gamesالمهارات واأللعاب) ،ابحث عن " "EZVIZوستعثر على مهارات "."EZVIZ
3.3حدد مهارة جهاز  ،EZVIZثم انقر فوق ( ENABLE TO USEتمكين االستخدام).
4.4أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك على  ،EZVIZثم انقر فوق ( Sign inتسجيل الدخول).
5.5انقر فوق الزر ( Authorizeتفويض) لتفويض  Alexaبالوصول إلى حساب  EZVIZبحيث يمكن لتطبيق  Alexaالتحكم في أجهزة .EZVIZ
6.6ستظهر رسالة "( "EZVIZ has been successfully linkedتم ربط جهاز  EZVIZبنجاح) ،ثم انقر فوق DISCOVER DEVICES
(اكتشاف األجهزة) ليتمكن  Alexaمن اكتشاف جميع أجهزة .EZVIZ
7.7ارجع إلى قائمة تطبيق  Alexaوحدد "( "Devicesاألجهزة) ،وستجد ضمن هذه األجهزة جميع أجهزة .EZVIZ

األمر الصوتي

اكتشف جهازًا ذك ًيا جديدًا عبر قائمة "( "Smart Homeالصفحة الرئيسية الذكية) في تطبيق  Alexaأو من خالل وظيفة التحكم الصوتي في
.Alexa
بمجرد العثور على الجهاز ،يمكنك التحكم فيه بصوتك .قُل بعض األوامر البسيطة لتطبيق .Alexa
على سبيل المثال اسم جهازك :يمكن تعديل "( "show xxxx cameraاعرض كاميرا  )xxxxفي تطبيق  .EZVIZفي كل مرة تقوم فيها بتغيير اسم الجهاز،
ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث االسم.

استكشاف األخطاء وإصالحها

ماذا أفعل إذا لم يتمكن تطبيق  Alexaمن اكتشاف جهازي؟
تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكالت تتعلق باالتصال باإلنترنت.
حاول إعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشاف الجهاز على .Alexa
لماذا تظهر حالة الجهاز "( "Offlineغير متصل باإلنترنت) على Alexa؟
ربما تم قطع اتصالك الالسلكي .قم بإعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشافه على .Alexa
قد ال تتوفر إمكانية االتصال باإلنترنت على الموجه الخاص بك .تحقق من توصيل الموجه باإلنترنت وأعد المحاولة.
للحصول على تفاصيل حول البلدان التي تدعم استخدام  ،Amazon Alexaيُرجى االطالع على موقع الويب الرسمي.
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2.2استخدام Google Assistant
مع  ،Google Assistantيمكنك تنشيط جهاز  EZVIZومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول األوامر الصوتية لتطبيق .Google Assistant

تلزم األجهزة والتطبيقات التالية:

1.1تطبيق  EZVIZالوظيفي.
2.2في تطبيق  ،EZVIZقم بإيقاف تشغيل "( "Image Encryptionتشفير الصورة) وتشغيل "( "Audioالصوت) في صفحة Device
( Settingsإعدادات الجهاز).
3.3جهاز تلفاز متصل به مشغل  Chromecastالوظيفي.
4.4تطبيق  Google Assistantعلى الهاتف.

لبدء التشغيل ،اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1.1قم بإعداد جهاز  EZVIZوالتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
2.2قم بتنزيل تطبيق  Google Homeمن  App Storeأو متجر  Google PlayTMوقم بتسجيل الدخول إلى حساب  Googleالخاص بك.
3.3في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي ،انقر فوق " "+في الزاوية العلوية اليسرى ،ثم حدد "( "Set up deviceإعداد الجهاز) من القائمة
لالنتقال إلى واجهة ( )Set upاإلعداد.
4.4انقر فوق ( Works with Googleيعمل مع  ،)Googleوابحث عن " "EZVIZحيث ستعثر على مهارات "."EZVIZ
5.5أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك على  ،EZVIZثم انقر فوق ( Sign inتسجيل الدخول).
6.6انقر فوق الزر ( Authorizeتفويض) لتفويض  Googleبالوصول إلى حساب  EZVIZبحيث يمكن لتطبيق  Googleالتحكم في أجهزة .EZVIZ
7.7انقر فوق ( Return to appالعودة إلى التطبيق).
8.8اتبع الخطوات المذكورة أعاله إلكمال التفويض .عند اكتمال المزامنة ،سيتم إدراج خدمة  EZVIZضمن قائمة الخدمات لديك .لعرض
قائمة باألجهزة المتوافقة ضمن حساب  ،EZVIZانقر فوق رمز خدمة .EZVIZ
9.9ج ّرب اآلن بعض األوامر .استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.

يمكن للمستخدمين إدارة األجهزة ككيان واحد أو في مجموعة .تتيح إضافة األجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من األجهزة
في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.
انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:
https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
للحصول على معلومات إضافية حول الجهاز ،يرجى الرجوع إلى .www.ezvizlife.com
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