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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 NON-INFRINGEMENT 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 INTERNET 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.

اإلعداد
الخطوة 1

التشغيل
ِصل كابل الطاقة بالكاميرا ثم بمهايئ الطاقة ثم بمأخذ الطاقة ،على النحو الموضح في الشكل أدناه.

مأخذ الطاقة

كابل الطاقة
الخطوة 2

إعداد الكاميرا
1.1إنشاء حساب مستخدم

 ِصل هاتفك المحمول بشبكة  Wi-Fiباستخدام شبكة ضمن نطاق  2.4جيجاهرتز.قم بتنزيل تطبيق  EZVIZوتثبيته من خالل البحث عن " "EZVIZفي متجر التطبيقات و.Google PlayTM-قم بتشغيل التطبيق وس ّجل للحصول على حساب مستخدم على تطبيق  EZVIZمتبعًا معالج بدء التشغيل.

2.2إضافة كاميرا إلى تطبيق EZVIZ
قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق .EZVIZمن الشاشة الرئيسية لتطبيق  ،EZVIZانقر فوق " "+في الزاوية اليمنى العليا لالنتقال إلى واجهة مسح رمزاالستجابة السريعة ضوئ ًيا.
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امسح رمز االستجابة السريعة ضوئيًا على الجزء السفلي من الكاميرا.الجانب السفلي للكاميرا

اتبع معالج تطبيق  EZVIZإلنهاء تكوين شبكة .Wi-Fiيُرجى التأكد من اتصال هاتفك بشبكة  Wi-Fiضمن نطاق  2.4جيجاهرتز من الموجه لتكوين
شبكة .Wi-Fi
3.3قم بتغيير كلمة المرور االفتراضية (اختياري)
بعد إضافة الكاميرا ،يُطلب منك تغيير كلمة مرور الجهاز لضمان أمان الفيديو .تُستخدم كلمة المرور إلعداد
تشفير الصور .إذا قمت بتشغيل إعداد تشفير الصور ،فس ُيطلب منك أن تُدخل كلمة المرور الخاصة بك عندما
تستخدم الكاميرا للعرض المباشر أو للتشغيل.
انتقل إلى شاشة إعدادات الكاميرا لتغيير كلمة المرور االفتراضية.-اضغط على "( "Change Passwordتغيير كلمة المرور).

اضغط على "( "Editتحرير).أدخل رمز التحقق األصلي الموضح في أسفل الكاميرا.-أدخل كلمة المرور الجديدة .يُرجى استخدام أحرف وأرقام تتراوح بين  6إلى  12رم ًزا.
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التركيب
الخطوة 1

تركيب اللوحة المعدنية (اختياري)
اختر سط ًحا نظيفًا ومستويًا ثم قم بتركيب اللوحة المعدنية في الوضع المرغوب مستخد ًما براغي أو الصقات من
مادة الفوم (غير مرفقة).
توجد قطعة مغناطيسية داخل الكاميرا .يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كان السطح مصنوعًا من المعدن.

الخطوة 2

تركيب الكاميرا
ثبّت الكاميرا باللوحة المعدنية أو السطح المعدني مستخد ًما المغناطيس (انظر الشكل أدناه).

الصق من مادة الفوم

لوحة معدنية
الخطوة 3

إكمال التركيب
اضبط زاوية الكاميرا على النحو المطلوب.

5

الملحق

األساسيات
العدسة
مصباح األشعة تحت الحمراء

مؤشر LED

الميكروفون
قاعدة مغناطيسية

فتحة بطاقة microSD

سماعة

إعادة التعيين

االسم

سماعة
دخل الطاقة
بطاقة  SDصغيرة

إعادة التعيين

دخل الطاقة

الوصف

إمكانية التحدث واالستماع.
 5فولت±10%
لبطاقة  SDالصغيرة (غير مضمنة مع هذا المنتج) .يمكنك شراؤها على حدة .التوافق الموصى به:
الفئة  ،10والحد األقصى للسعة يبلغ  256جيجابايت .يمكنك أن تسجل الحدث داخل الكاميرا بعد
إدخال البطاقة.
اضغط على زر إعادة التعيين مع االستمرار لمدة  5ثوانٍ بينما الكاميرا قيد التشغيل ،عندها يُعاد
تشغيل الكاميرا وتتم إعادة تعيين كل المعلمات على قيمها االفتراضية.
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الوصف

االسم

•أحمر ثابت :جا ٍر بدء تشغيل الكاميرا.
مؤشر LED
•أحمر وامض ببطء :فشل االتصال بشبكة .Wi-Fi
•أحمر وامض بسرعة :استثناء الجهاز (على سبيل المثال ،خطأ ببطاقة.)MicroSD
•أزرق ثابت :جا ٍر عرض الفيديو أو تشغيله في تطبيق .EZVIZ
•أزرق وامض بسرعة :الكاميرا جاهزة لالتصال بشبكة .Wi-Fi
•أزرق وامض ببطء :الكاميرا تعمل بشكلٍ صحيح.
مصدر إضاءة تلقائي لألماكن المظلمة .هناك وضعان لفيديو الكاميرا :ألوان (للتسجيل أثناء النهار)
مصباح األشعة تحت الحمراء
وأبيض وأسود مع مصباح إضاءة األشعة تحت الحمراء (للتصوير أثناء الليل).

محتويات العلبة

الكاميرا

كابل USB

مهايئ الطاقة

الصق من مادة الفوم

لوحة معدنية
(قطر الفتحة  3.5ملليمترات)

دليل التشغيل السريع
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تركيب بطاقة الذاكرة

أدخل بطاقة  SDالصغيرة في الفتحة حتى تسمع صوت طقطقة.

تهيئة بطاقة الذاكرة

1.1في تطبيق  ،EZVIZتحقق من حالة بطاقة الذاكرة من خالل النقر فوق ( Storage Statusحالة التخزين) في
واجهة ( Device Settingsإعدادات الجهاز).

2.2إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة ( Uninitializedغير مهيأة) ،فانقر فوقها لتهيئتها .ستتغير الحالة بعد ذلك إلى
( Normalعادي) .يمكنك أن تبدأ تسجيل أي فيديو مرتبط بحدث ما في الكاميرا كاكتشاف الحركة مثالً.
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استكشاف األعطال وإصالحها
س:

تظهر المطالبات "( "The device is offline.الجهاز غير متصل) أو ""The device is not registered.
(الجهاز غير ُمس ّجل) عند إضافة الكاميرا باستخدام تطبيق .EZVIZ
1.1تأكد من أن الشبكة المتصلة بها الكاميرا تعمل بشكل صحيح وأن خاصية بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف
( )DHCPبجهاز التوجيه قد تم تمكينها.
2.2اضغط على زر إعادة التعيين مع االستمرار لمدة  5ثوانٍ إلعادة تعيين اإلعدادات وذلك إذا قمت بتغيير معلمات
الشبكة.

س:
ج:

يتعذر على الهاتف المحمول تلقي مطالبات التنبيه عندما تكون الكاميرا متصلة.
1.1تأكد من أن تطبيق  EZVIZيعمل على هاتفك المحمول.
2.2بالنسبة للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل  ،Androidتأكد من أن التطبيق يعمل في
الخلفية؛ أما بالنسبة للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام  ،iOSفقم بتمكين وظيفة دفع الرسائل في "Settings
(اإلعدادات) > ( Notificationإخطار)".

س:
ج:

هل تدعم الكاميرا توصيل الطاقة عبر أجهزة  USBأو البطارية المحمولة؟
يُنصح باستخدام مهايئ الطاقة القياسي من  EZVIZلتوفير إمداد جهد كهربائي مستقر.

ج:

للحصول على معلومات مفصلة ،يرجى زيارة الموقع .www.ezvizlife.com
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