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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 INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, 
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محتويات الصندوق

مهايئ الطاقة )قطعة واحدة(كابل USB )قطعة واحدة(كامريا اإلنرتنت )قطعة واحدة(

قالب الحفر )قطعة واحدة(القاعدة )قطعة واحدة(لوحة معدنية )قطعة واحدة(الصق من الفوم )قطعة واحدة(

كتيب التعليامت )قطعة واحدة(املعلومات التنظيمية )قطعة واحدة(طقم الرباغي )قطعة واحدة(

يعتمد مظهر الكامريا عىل شكل الكامريا الفعلية التي اشرتيتها. 

نظرة عامة عىل املنتج

العدسة

LED مؤرش
ميكروفون

قاعدة مغناطيسية

مكرب الصوت

زر إعادة التعيني

إدخال الطاقة

microSD فتحة بطاقة

الوصفاالسم

LED مؤرش• أحمر ثابت: يتم بدء تشغيل الكامريا.	

• 	.Wi-Fi أحمر وامض ببطء: فشل اتصال

• 	.)microSD أحمر وامض برسعة: استثناء الجهاز )عىل سبيل املثال، خطأ ببطاقة

• 	.EZVIZ أزرق ثابت: يتم عرض الفيديو أو تشغيله يف تطبيق

• 	.Wi-Fi أزرق وامض برسعة: الكامريا جاهزة لالتصال بشبكة

• أزرق وامض ببطء: الكامريا تعمل بشكل سليم.	

قم بتهيئة البطاقة يف تطبيق  EZVIZ  قبل استخدامها.بطاقة Micro SD )تُباع بشكل منفصل(

اضغط عىل زر إعادة التعيينتعيني مع االستمرار ملدة 5 ثواٍن بينام الكامريا قيد التشغيل، عندها يُعاد تشغيل الكامريا ويتم تعيني زر إعادة التعيني

كل املعلامت عىل قيمها االفرتاضية.

إلدخال الصوت.ميكروفون

إلخراج الصوت.مكرب الصوت
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إعداد الجهاز
التشغيلالخطوة 1

قم بتوصيل أحد طريف كابل الطاقة بالكامريا وتوصيل الطرف اآلخر مبهايئ الطاقة. ثم قم بتوصيل املهايئ مبأخذ الطاقة كام هو موضح يف الشكل التايل. 

مأخذ الطاقة

كابل الطاقة

إعداد الكامرياالخطوة 2
إنشاء حساب مستخدم. 1
 - .Wi-Fi قم بتوصيل الهاتف املحمول بشبكة

 -.Google Play StoreTM أو App Store يف متجر "EZVIZ" وتثبيته من خالل البحث عن EZVIZ قم بتنزيل تطبيق

قم بتشغيل التطبيق والتسجيل للحصول عىل حساب مستخدم عىل تطبيق EZVIZ باتباع معالج بدء التشغيل.- 

2 .EZVIZ إضافة كامريا إىل تطبيق
 -.EZVIZ قم بتسجيل الدخول إىل تطبيق

يف الشاشة الرئيسية لتطبيق EZVIZ، انقر فوق "+" يف الزاوية اليمنى العليا لالنتقال إىل واجهة مسح رمز QR ضوئيًا.- 

امسح رمز QR املوجود أسفل الكامريا.- 

الجانب السفيل من الكامريا

 -.Wi-Fi إلنهاء تكوين شبكة EZVIZ اتبع معالج تطبيق

لتكوين شبكة Wi-Fi، تأكد من اتصال هاتفك بشبكة 2.4GHz Wi-Fi من املوّجه.

الرتكيب
توجد قطعة مغناطيسية داخل الكامريا. وميكنك تخطي الخطوات التالية وتوصيل الكامريا مبارشة بسطح مغناطييس.

قم بتثبيت القاعدة يف املوضع املطلوب باستخدام الرباغي. ارجع إىل الخيار 1.	•

قم بتثبيت اللوحة املعدنية يف املوضع املطلوب باستخدام الصق من مادة الفوم. ارجع إىل الخيار 2.	•

تثبيت القاعدة باستخدام الرباغيالخيار 1
ضع قالب الثقب عىل سطح نظيف ومستٍو. 1الخطوة 

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

قم بتثبيت القاعدة عىل القالب باستخدام الرباغي. االخطوة 

قم برتكيب الكامريا عىل القاعدة. 4الخطوة 

مثبتات الرباغيالرباغي

قالب التثقيب القاعدة
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تثبيت اللوحة املعدنية باستخدام الصق من مادة الفومالخيار 2
حدد سطًحا نظيًفا ومستويًا. 1الخطوة 

قم بتثبيت اللوحة املعدنية باستخدام الصق من مادة الفوم. 2الخطوة 

قم بتوصيل الكامريا باللوحة املعدنية مبارشة. االخطوة 

الصق من مادة الفوم لوحة معدنية 

امللحق
تركيب بطاقات الذاكرةالخطوة 1

أدخل بطاقة MicroSD يف الفتحة حتى تسمع صوت استقرارها يف مكانها.

تهيئة بطاقات الذاكرةالخطوة 2
من داخل تطبيق EZVIZ، تفقد حالة بطاقة الذاكرة من خالل ملس Storage Status )حالة التخزين( يف واجهة Device Settings )إعدادات الجهاز(.. 1

إذا كانت حالة بطاقة الذاكرة املعروضة هي Uninitialized )غري مهيأة(، فقم بتهيئتها. ستتغري الحالة بعد ذلك إىل Normal )عادي(.. 2

EZVIZ توصيل

Amazon Alexa استخدام

ستتيح لك هذه التعليامت التحكم يف أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهَت أي صعوبات يف أثناء العملية، فرُيجى الرجوع إىل استكشاف األخطاء 

وإصالحها. 

قبل البدء، تأكد مام يأيت:

1 ..EZVIZ بتطبيق EZVIZ تم توصيل أجهزة

يف تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" )تشفري الصورة( يف صفحة Device Settings )إعدادات الجهاز(.. 2

لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa )مثل أجهزة Echo Spot أو Echo-Show أو Echo-Show الجديد متاًما أو Fire TV )كل األجيال( أو Fire TV Stick )الجيل . ا

.)Fire TV الثاين فقط( أو أجهزة التلفاز الذكية من اإلصدار

تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل عىل جهازك الذيك وقمت بإنشاء حساب.. 4

للتحكم يف أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام مبا يأيت:

افتح تطبيق Alexa وحدد "Skills and Games" )املهارات واأللعاب( من القامئة.. 1

2 .."EZVIZ" وستعرث عىل مهارات "EZVIZ" عىل شاشة املهارات واأللعاب، ابحث عن

حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق ENABLE TO USE )متكني االستخدام(.. ا

أدخل اسم املستخدم وكلمة املرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق Sign in )تسجيل الدخول(.. 4

5 . .EZVIZ التحكم يف أجهزة Alexa بحيث ميكن لتطبيق EZVIZ بالوصول إىل حساب Alexa تفويض( لتفويض( Authorize انقر فوق الزر

ستظهر رسالة "EZVIZ has been successfully linked" )تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح(، ثم انقر فوق DISCOVER DEVICES )اكتشاف األجهزة( . 6

.EZVIZ من اكتشاف جميع أجهزة Alexa ليتمكن

7 ..EZVIZ األجهزة(، وستجد ضمن هذه األجهزة جميع أجهزة( "Devices" وحدد Alexa ارجع إىل قامئة تطبيق

األمر الصويت

.Alexa أو من خالل وظيفة التحكم الصويت يف Alexa الصفحة الرئيسية الذكية( يف تطبيق( "Smart Home" اكتشف جهازًا ذكيًا جديًدا عرب قامئة

.Alexa مبجرد العثور عىل الجهاز، ميكنك التحكم فيه بصوتك. قُل بعض األوامر البسيطة لتطبيق

عىل سبيل املثال اسم جهازك: ميكن تعديل "show xxxx camera" )اعرض كامريا xxxx( يف تطبيق EZVIZ. يف كل مرة تقوم فيها بتغيري اسم الجهاز، ستحتاج إىل 

اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث االسم.
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استكشاف األخطاء وإصالحها

ماذا أفعل إذا مل يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مام إذا كانت هناك أي مشكالت تتعلق باالتصال باإلنرتنت.

.Alexa حاول إعادة تشغيل الجهاز الذيك وإعادة اكتشاف الجهاز عىل

ملاذا تظهر حالة الجهاز "Offline" )غري متصل باإلنرتنت( عىل Alexa؟

.Alexa رمبا تم قطع اتصالك الالسليك. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذيك وإعادة اكتشافه عىل

قد ال تتوفر إمكانية االتصال باإلنرتنت عىل املوجه الخاص بك. تحقق من توصيل املوجه باإلنرتنت وأعد املحاولة.

للحصول عىل تفاصيل حول البلدان التي تدعم استخدام Amazon Alexa، يُرجى االطالع عىل موقع الويب الرسمي.

Google Assistant استخدام

.Google Assistant ومشاهدة البث املبارش مبجرد أن تقول األوامر الصوتية لتطبيق EZVIZ ميكنك تنشيط جهاز ،Google Assistant مع

تلزم األجهزة والتطبيقات التالية:

تطبيق EZVIZ الوظيفي.. 1

يف تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" )تشفري الصورة( وتشغيل "Audio" )الصوت( يف صفحة Device Settings )إعدادات الجهاز(.. 2

جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.. ا

تطبيق Google Assistant عىل الهاتف.. 4

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة عىل التطبيق.. 1

قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو  Google Play StoreTM وقم بتسجيل الدخول إىل حساب Google الخاص بك.. 2

يف شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة يب، انقر فوق "+" يف الزاوية العلوية اليرسى، ثم حدد "Set up device" )إعداد الجهاز( من القامئة لالنتقال إىل واجهة اإلعداد.. ا

4 .."EZVIZ" وستجد مهارات ،"EZVIZ" ثم ابحث عن )Google يعمل مع( "Works with Google" انقر فوق

أدخل اسم املستخدم وكلمة املرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق Sign in )تسجيل الدخول(.. 5

6 ..EZVIZ التحكم يف أجهزة Google بحيث ميكن لتطبيق EZVIZ بالوصول إىل حساب Google تفويض( لتفويض( Authorize انقر فوق الزر

انقر فوق "Return to app" )العودة إىل التطبيق(.. 7

اتبع الخطوات املذكورة أعاله إلكامل التفويض. عند اكتامل املزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قامئة الخدمات لديك. لعرض قامئة باألجهزة املتوافقة ضمن . 8

.EZVIZ انقر فوق رمز خدمة ،EZVIZ حساب

جرّب اآلن بعض األوامر. استخدم اسم الكامريا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.. 9

ميكن للمستخدمني إدارة األجهزة ككيان واحد أو يف مجموعة. تتيح إضافة األجهزة إىل الغرفة للمستخدمني التحكم يف مجموعة من األجهزة يف الوقت نفسه باستخدام 

أمر واحد.

انقر فوق الرابط أدناه ملزيد من املعلومات:

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

. www.ezvizlife.com  للحصول عىل معلومات مفصلة، يُرجى زيارة


