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نظرة عامة

محتويات العبوة� 1

الكامريا

طقم الرباغيمهايئ الطاقةمجموعة مقاومة املاء

دليل البدء الرسيعاملعلومات التنظيميةقالب التثقيب

يعتمد مظهر مهايئ الطاقة عىل املهايئ الذي اشرتيته.

املكونات األساسية� 2

Micro SD فتحة بطاقة

زر إعادة التعيني 

برغي الضبط

منفذ الطاقة

هوايئ

منفذ إنرتنت

ميكروفون



2

ضوء كشاف

LED مؤرش

ضوء كشاف

العدسة

مصباح األشعة تحت الحمراء

الوصفاالسم

عند عمل الكامريا، اضغط مع االستمرار لحوايل 4 ثواٍن حتى ييضء مؤرش LED باللون األحمر الثابت، وستتم استعادة جميع زر إعادة التعيني

املعلامت إىل اإلعدادات االفرتاضية.

 LED

املؤرش

أحمر ثابت: جاٍر بدء تشغيل الكامريا.

أحمر وامض ببطء: استثناء الشبكة.

.)Micro SD أحمر وامض برسعة: حالة غري طبيعية بالكامريا )مثل خطأ يف بطاقة

أزرق ثابت: تطبيق زيارة الكامريا.

أزرق وامض ببطء: الكامريا تعمل بشكل صحيح.

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

 EZVIZ الحصول عىل تطبيق

قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi )مقترح(. . 1

2 .. Google Play™  أو  App Store  في "EZVIZ" وتثبيته من خالل البحث عن EZVIZ قم بتنزيل تطبيق

3 ..EZVIZ قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم

EZVIZ تطبيق

  App Store  إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. ملعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إىل

.EZVIZ وابحث عن

االتصال باإلنرتنت

• 	.A ه. ارجع إىل الخيار االتصال عرب األسالك: قم بتوصيل الكامريا مبوجِّ

• 	.B ارجع إىل الخيار .Wi-Fi االتصال الالسليك: قم بتوصيل الكامريا بشبكة

الخيار A: االتصال عبر األسالك� 1
صل كابل مهايئ الطاقة بمنفذ طاقة الكاميرا.. 1

صل مهايئ الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.. 2

• استخدم مهايئ وكابل الطاقة املرفقني مع الكامريا يف العبوة.	

• يشري مصباح LED الذي ييضء باللون األزرق الوامض برسعة إىل أن الكامريا قيد التشغيل وجاهزة لتكوين الشبكة.	

قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ LAN للموّجه باستخدام كابل اإليثرنت )يُباع بشكل منفصل(.. 3

يشري مصباح LED الذي ييضء باللون األزرق الوامض ببطء إىل أن الكامريا متصلة باإلنرتنت.
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Power Adapter
DC12V 1A

Router

Outlet

املوجه

مقبس

مهايئ الطاقة 

تيار مبارش 12 فولت 1 أمبري

4 ..EZVIZ قم بإضافة الكاميرا الخاصة بك إلى تطبيق

 -.EZVIZ قم بتسجيل الدخول إىل حسابك باستخدام تطبيق

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

 امسح رمز QR عىل غالف دليل التشغيل الرسيع أو املوجود عىل جسم الكامريا مسًحا ضوئيًا.- 

Scan QR Code

اتبع معالج تطبيق EZVIZ إلضافة الكامريا إىل التطبيق.- 

الخيار B: االتصال الالسليك� 2

صل كابل مهايئ الطاقة بمنفذ طاقة الكاميرا.. 1

صل مهايئ الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.. 2

• استخدم مهايئ وكابل الطاقة املرفقني مع الكامريا يف العبوة.	

• يشري مصباح LED الذي ييضء باللون األزرق الوامض برسعة إىل أن الكامريا قيد التشغيل وجاهزة لتكوين الشبكة.	

Power Adapter
DC12V 1A

Outletمقبس

مهايئ الطاقة 

تيار مبارش 12 فولت 1 أمبري
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3 ..EZVIZ قم بإضافة كاميرا إلى

 -.EZVIZ قم بتسجيل الدخول إىل حسابك باستخدام تطبيق

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

امسح رمز QR عىل غالف دليل التشغيل الرسيع أو املوجود عىل جسم الكامريا مسًحا ضوئيًا.- 

Scan QR Code

 -.EZVIZ إلضافة الكامريا إىل تطبيق EZVIZ اتبع معالج تطبيق

• يرجى اختيار توصيل الكامريا بشبكة Wi-Fi التي تم توصيل هاتفك املحمول بها.	

• يجب أن يكون نطاق شبكة Wi-Fi هو 2.4 جيجاهرتز.	

اضغط مع االستمرار عىل زر إعادة التعيني لحوايل 4 ثواٍن، وميكنك إعادة تشغيل الكامريا واستعادة جميع املعلامت إىل اإلعدادات االفرتاضية.

اضغط مع االستمرار عىل زر إعادة التعيني لحوايل 4 ثواٍن يف أي حالة من الحاالت التالية:

• 	.Wi-Fi فشل الكامريا يف االتصال بشبكة

• ترغب يف اتصال الكامريا بشبكة Wi-Fi أخرى.	

الرتكيب

تركيب بطاقة Micro SD )اختياري(� 1

قم بإزالة غطاء الكاميرا.. 1

أدخل بطاقة micro SD )تُباع بشكل منفصل( في فتحة البطاقة.. 2

ضع الغطاء مرة أخرى.. 3

Micro SD

بعد تركيب بطاقة micro SD، عليك تهيئة البطاقة يف تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.

4 ..SD حالة التخزين( في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة( Storage Status انقر فوق ،EZVIZ في تطبيق

إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة Uninitialized )غير مهيأة(، فانقر فوقها لتهيئتها.. 5

ستتغري الحالة بعد ذلك إىل Normal )عادية( ومن ثم ميكن تخزين مقاطع الفيديو.
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موقع الرتكيب� 2

• اخرت موقًعا يتميز مبجال رؤية واضح وغري محجوب وإشارة السلكية جيدة. 	

• تأكد من أن الجدار قوي مبا فيه الكفاية بحيث يتحمل ثالثة أضعاف وزن الكامريا.	

• ال ميكن تركيب الكامريا مع توجيه العدسات لضوء الشمس املبارش.	

إجراء الرتكيب� 3

أزل الغشاء الواقي من العدسة.. 1

ألِصق قالب الثقب على سطح نظيف ومستٍو.. 2

)في حالة الجدار اإلسمنتي فقط( احفر ثقوبًا للبراغي تتناسب مع القالب، وأدخل مثبتات البراغي.. 3

استخدم البراغي لتثبيت الكاميرا على سطح التركيب.. 4

قالب التثقيبالربغي

الخطاف برغي الضبط

قم بفك برغي الضبط.. 5

قم بتدوير الجزء العلوي من الكاميرا للحصول على زاوية اكتشاف مناسبة.. 6

اربط برغي الضبط مرة أخرى. . 7

برغي الضبط

90°~0

360°~0
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موقع الرتكيب� 2

• اخرت موقًعا يتميز مبجال رؤية واضح وغري محجوب وإشارة السلكية جيدة. 	

• تأكد من أن الجدار قوي مبا فيه الكفاية بحيث يتحمل ثالثة أضعاف وزن الكامريا.	

• ال ميكن تركيب الكامريا مع توجيه العدسات لضوء الشمس املبارش.	

إجراء الرتكيب� 3

أزل الغشاء الواقي من العدسة.. 1

ألِصق قالب الثقب على سطح نظيف ومستٍو.. 2

)في حالة الجدار اإلسمنتي فقط( احفر ثقوبًا للبراغي تتناسب مع القالب، وأدخل مثبتات البراغي.. 3

استخدم البراغي لتثبيت الكاميرا على سطح التركيب.. 4

قالب التثقيبالربغي

الخطاف برغي الضبط

قم بفك برغي الضبط.. 5

قم بتدوير الجزء العلوي من الكاميرا للحصول على زاوية اكتشاف مناسبة.. 6

اربط برغي الضبط مرة أخرى. . 7

برغي الضبط

90°~0

360°~0

EZVIZ عمليات التشغيل عىل تطبيق
قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث اإلصدار، وتظل األولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته عىل هاتفك.

عرض مباشر� 1

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، واضغط عىل عرض مبارش، وستتمكن من عرض موجز البث املبارش واالستامع إليه، وأخذ لقطات وتسجيل مقاطع 

فيديو، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

الوصفرمز

Share )املشاركة(. قم مبشاركة جهازك.

اSettings )اإلعدادات(. عرض أو تغيري إعدادات الجهاز.

Snapshot )لقطة(. خذ لقطة.

Record )التسجيل(. بدء/إيقاف التسجيل يدويًا.

Alarm )تنبيه(. وميض لردع املتسللني. 

Definition )الوضوح(. حدد دقة الفيديو من فائق الجودة أو عايل الجودة أو قيايس.

Multi-screen Live )البث املبارش متعدد الشاشات(. انقر لتحديد تخطيط نافذة العرض املبارش.
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اإلعدادات� 2

الوصفاملعلمة

Audio )الصوت(
إذا تم تعطيله، فلن يكون هناك صوت عند مشاهدة مقاطع فيديو يف الوقت الفعيل أو مقاطع فيديو 

مسجلة.

  Status Light  

)مصباح الحالة(
.LED عىل الكامريا، وإال فلن يتم تشغيل مؤرش LED إذا تم متكينه، فسيتم تشغيل مؤرش

  Alarm Notification  

)إشعار التنبيه(
إذا تم تعطيله، فلن يتم إصدار اإلشعارات إىل تطبيقك مبجرد اكتشاف األهداف.

  Night Vision Mode  

)وضع الرؤية الليلية(

•  Color Night Vision  )رؤية ليلية باأللوان(: يساعد الكامريا عىل التقاط صور ملونة 	

يف البيئات املعتمة.

•  Black/White Night Vision  )رؤية ليلية باألبيض/األسود(: يساعد مصباح األشعة 	

تحت الحمراء الكامريا عىل التقاط صور باألبيض واألسود يف البيئات املعتمة.

•  Smart Night Vision  )الرؤية الليلية الذكية(: كانت رؤية ليلية باألبيض \األسود 	

افرتاضية. مبجرد اكتشاف حركة، سيتحول وضع الرؤية إىل وضع الرؤية الليلية باأللوان.
  Time Zone  

)املنطقة الزمنية(
ميكنك تحديد املنطقة الزمنية حسب الحاجة هنا.

  Date Format  

)تنسيق التاريخ(
ميكنك تحديد تنسيق التاريخ حسب الحاجة هنا.

Wi-Fi.أوقف اتصال جهازك أوالً، ثم ميكنك اتصال جهازك بشبكة جديدة

 Cloud Storage  )التخزين 

السحايب(
ميكنك االشرتاك يف التخزين السحايب والتحكم فيه.

  Storage Status  

)حالة التخزين(
ميكنك رؤية سعة بطاقة micro SD واملساحة املستخدمة واملساحة الخالية هنا.

ميكن رؤية إصدار الجهاز هنا. Device Version  )إصدار الجهاز(

  Image Encryption  

)تشفري الصور( 
إذا تم متكينها، فسوف تتوفر الصور امللتقطة بواسطة الكامريا فقط بعد إدخال كلمة مرور.

  Change Encryption

 Password  

)تغيري كلمة مرور التشفري(

ميكنك تغيري كلمة مرور التشفري هنا.

  Flip Image  

)قلب الصور(
انقر لقلب الفيديو.

  Sleep Mode  

)وضع السكون(
يف حالة التمكني، سيتوقف الجهاز عن املراقبة والتسجيل.

 Offline Notification  )إشعار 

عدم االتصال( 
إذا تم متكينه، فسيتم دفق اإلشعارات إىل تطبيقك مبجرد عدم اتصال الكامريا.

  User Guide  

)دليل املستخدم(
ميكنك قراءة دليل مستخدم الكامريا هنا.

About )نبذة(
ميكنك تحديد مكان تركيب الجهاز، والحصول عىل فئة املنتج وطراز الجهاز والرقم التسلسيل ورمز 

االستجابة الرسيعة للجهاز هنا.

انقر إلعادة تشغيل الكامريا.Restart )إعادة التشغيل(

  Delete Device  

)حذف جهاز(
. EZVIZ Cloud انقر لحذف الكامريا من
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EZVIZ توصيل

1 � Amazon Alexa  استخدام

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام  Amazon Alexa . إذا واجهت أي صعوبات في 
أثناء العملية، فيُرجى الرجوع إلى استكشاف األخطاء وإصالحها.

قبل البدء، تأكد مما يأتي:
1 ..EZVIZ بتطبيق EZVIZ تم توصيل أجهزة

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

 Device Settings  )إعدادات الجهاز(.

لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa )مثل أجهزة Echo Spot أو Echo-Show أو Echo-Show الجديد متاًما أو Fire TV )كل األجيال( أو . 3

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

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

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:
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(.. 3

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

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

 .EZVIZ

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

.EZVIZ من اكتشاف جميع أجهزة Alexa اكتشاف األجهزة( ليتمكن(

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

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

.Alexa

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

على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تعديل  "show xxxx camera"  )اعرض كاميرا xxxx( في تطبيق EZVIZ. في كل 
مرة تقوم فيها بتغيير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث االسم.

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 على تفاصيل حول البلدان التي تدعم استخدام Amazon Alexa، يُرجى االطالع على موقع الويب الرسمي.
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Google Assistant استخدام  �2

مع Google Assistant، يمكنك تنشيط جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول األوامر 
.Google Assistant الصوتية لتطبيق

تلزم األجهزة والتطبيقات التالية:
تطبيق EZVIZ الوظيفي.. 1

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

)إعدادات الجهاز(.

جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.. 3

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 . 2

بك.

يف شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة يب، انقر فوق "+" يف الزاوية العلوية اليرسى، ثم حدد "Set up device" )إعداد الجهاز( من القامئة . 3

لالنتقال إىل واجهة اإلعداد.

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

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

.EZVIZ

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 . 8

.EZVIZ انقر فوق رمز خدمة ،EZVIZ باألجهزة املتوافقة ضمن 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
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األسئلة املتداولة

إذا كانت الكامريا غري متصلة يف التطبيق، فهل سيستمر تسجيل الفيديو؟س:

إذا كانت الكامريا قيد التشغيل ولكن غري متصلة باإلنرتنت، فسيستمر التسجيل الداخيل ولكن سيتوقف التسجيل السحايب. إذا تم إيقاف ج:

تشغيل الكامريا، فسيتوقف تسجيال الفيديو.

ملاذا يتم تشغيل التنبيه عندما ال يوجد أحد يف الصورة؟س:

قم بتكوين قيمة منخفضة لحساسية االكتشاف. يرجى مالحظة أن املركبات والحيوانات تُعد أيًضا مصادر لتشغيل التنبيه.ج:

كيف تستخدم بطاقة microSD للتخزين املحيل؟س:

تأكد من إدخال بطاقة micro SD ومن إضافة الكامريا إىل حساب EZVIZ الخاص بك. افتح تطبيق EZVIZ وقم بالدخول إىل . 1ج:

واجهة " Device Details " )تفاصيل الجهاز(، وإذا ظهر الزر "تهيئة بطاقة التخزين"، فستحتاج إىل تهيئة بطاقة  micro SD  أوالً.

يتم متكني تسجيل بطاقة  micro SD  للكشف عن الحركة بشكٍل افرتايض.. 2

يتعذر عىل الهاتف املحمول تلقي مطالبات التنبيه عندما تكون الكامريا متصلة�س:

تأكد من أن تطبيق EZVIZ يعمل عىل هاتفك املحمول ومن متكني إشعار اكتشاف الحركة.. 1ج:

2 . Settings قم بتمكني وظيفة استالم الرسائل يف ،iOS تأكد أن التطبيق يعمل يف الخلفية، ويف حالة ،Android يف حالة نظام

)اإلعدادات( < Notification )اإلخطار(.

إذا استمر عدم ظهور مطالبات التنبيه، فاضغط باستمرار ملدة 4 ثواٍن عىل زر إعادة تعيني الستعادة إعدادات الكامريا.. 3

فشل العرض املبارش أو التشغيل�س:

تأكد من أن اتصال شبكتك جيد. تحتاج مشاهدة مقاطع الفيديو املبارشة إىل نطاق ترددي جيد. وميكنك تحديث الفيديو أو تغيري الشبكة ج:

وإعادة املحاولة.

.www.ezvizlife.com للحصول على معلومات إضافية حول الجهاز، يرجى الرجوع إلى
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