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 .)"EZVIZ" املشار إليها فيام بعد باسم(  Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.  جميع املعلومات، مبا فيها، من بني أمور أخرى، الّصيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لرشكة

يحظر إعادة إنتاج دليل املستخدم هذا )املشار إليه فيام بعد باسم "الدليل"( أو تغيريه أو ترجمته أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول عىل إذن كتايب سابق 

من EZVIZ. ال تقدم EZVIZ أي ضامنات أو كفاالت أو إقرارات، رصيحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما مل يُنص عىل خالف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليامت بشأن استخدام املنتج وإدارته. الصور واملخططات والرسومات وجميع املعلومات األخرى الواردة فيام بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع 

 املعلومات الواردة يف الدليل للتغيري، من دون إخطار، بسبب تحديثات الربامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى االطالع عىل أحدث نسخة عىل موقع  ™   اإللكرتوين 

.) http://www.ezviz.com (

سجل املراجعة

إصدار جديد – يناير، 2022

إقرار العالمات التجارية

 ™ و ™, وغريها من عالمات EZVIZ التجارية وشعاراتها متلكها EZVIZ يف مختلف الواليات القضائية. والعالمات التجارية والشعارات األخرى املذكورة أدناه ميلكها 

أصحابها املعنيني.

إخالء املسؤولية القانونية

يف إطار أقىص حد يسمح به القانون الساري، يتم توفري املنتج املذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كام هو" بجميع عيوبه وأخطائه، وال تقدم EZVIZ أي ضامنات رصيحة أو ضمنية 

بشأن - مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص - قابلية التسويق والجودة املُرضية واملالءمة لغرض معني وعدم التعدي عىل الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من 

األحوال أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكالؤها املسؤولية أمامك عن أي أرضار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غري مبارشة، مبا يف ذلك من بني جملة أمور، أرضار خسارة 

األرباح التجارية أو تعطُّل األعامل أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا املنتج، حتى يف حال إبالغ EZVIZ باحتاملية وقوع مثل هذه األرضار.

إىل الحد األقىص الذي يسمح به القانون املعمول به، ال يجوز بأي حال من األحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ اإلجاملية عن جميع األرضار سعر الرشاء األصيل للمنتج. 

وال تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن اإلصابة الشخصية أو تلف املمتلكات نتيجة النقطاع املنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: أ( التثبيت أو االستخدام غري الصحيح بخالف املطلوب؛ 

ب( حامية املصالح القومية أو العامة؛ ج( القوة القاهرة؛ د( أنت أو جهة أخرى، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، استخدام أي من منتجات الجهة األخرى، وبرامجها، 

وتطبيقاتها، وغري ذلك.

وفيام يتعلق باملنتج املتصل باإلنرتنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. ال تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غري العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غريها من األرضار 

الناجمة عن الهجوم السيرباين أو هجامت قراصنة اإلنرتنت أو اكتشاف وجود فريوسات أو غريها من مخاطر اإلنرتنت املتعلقة باألمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعاًم تقنيًا يف الوقت 

املناسب إذا لزم األمر.تختلف قوانني املراقبة وقوانني حامية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانني ذات الصلة يف دائرة االختصاص القضايئ التي تتبعها قبل 

استخدام هذا املنتج لضامن توافق استخدامك مع القانون الساري. ال تتحمل EZVIZ املسؤولية يف حال استخدام هذا املنتج ألغراض غري مرشوعة. 

يف حالة حدوث أي تضارب بني ما سبق والقانون املعمول به، يرسي القانون األخري.
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التعليامت
• يؤثر تركيب قفل EZVIZ الذيك )املشار إليه فيام ييل بـ “القفل”( ولوحة مفاتيح EZVIZ )املشار إليها فيام ييل بـ “لوحة املفاتيح”( يف التشغيل العادي وعمر الخدمة. يوىص برتك الرتكيب 	

للمتخصصني.

• إنَّ األجهزة مصممة لالستخدام يف األماكن املغلقة فقط.	

• يوىص بإزالة القفل ولوحة املفاتيح، إذا كانت هناك أعامل ديكور تُجرى يف منزلك، وإعادة تركيبهام بعد إنهاء أعامل الديكور ملنع التلف ونقص عمر الخدمة.	

• يُرجى مالحظة أن املطهر قد يتسبب يف تلف األجهزة.	

• يجب أن تكون لوحة املفاتيح ضمن نطاق البلوتوث الخاص بالقفل.	

• عندما ينخفض جهد البطارية بعد االستخدام لفرتة من الوقت، يصدر إنذار انخفاض الجهد تنبيًها. استبدل البطاريات عىل الفور وانتبه إىل األقطاب املوجبة والسالبة.	

• يف حال مغادرتك املنزل أو عدم استخدام القفل لفرتة طويلة، ينبغي لك إخراج البطاريات لضامن طول عمر خدمة القفل.	

• تأكد من إمكانية إلغاء قفل الباب من الخارج عند إدخال مفتاح من الداخل.	

• يستوعب القفل ما يصل إىل 50 مفتاًحا من مفاتيح البلوتوث و50 كلمة مرور و50 بطاقة.	

قامئة التعبئة

لوحة تركيب )2×(البوابة الرئيسية )1×(لوحة مفاتيح )1×(قفل ذيك )1×(

بطاقة وحدة معالجة مركزية )2×(طبعة معايرة التثقيب )1×(رشيط الصق عىل الوجهني )1×(لوحة تركيب )2×(

كابل USB بطارية حجم AA  )6×(مستشعر الباب )1×(

بالنسبة إىل البوابة

البوابة الرئيسية )1×(
بالنسبة إلى البوابة

املعلومات التنظيمية )1×(مجموعة براغي )1×(مفك إضايف )1×(مفتاح ربط سدايس )1×(

دليل الرتكيب )2×(كتيب التعليامت )1×(

ال توجد بوابة وملحقات مرتبطة بها يف بعض طُُرز الحزمة، يُرجى التحقق بعناية.
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نظرة عامة
القفل� 1

مقبض املفتاح

حزام البطارية

فتحة البطارية

الغطاء األمامي

فتحة املفتاح

مفتاح التطابق

)LED حلقة مؤرش(
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الوصفاالسم

•حزام البطارية ضع الحزام تحت البطاريات عند إدخالها يف الفتحة؛	

• عندما تحتاج إىل تغيري البطاريات، اسحب الحزام وستخرج البطاريات من مكانها.	

•مفتاح التطابق عند الضغط مرة واحدة، سيتم قفل/فتح القفل.	

• 	.EZVIZ يف حالة التهيئة، اضغط مع االستمرار ملدة 3 ثواٍن لإلضافة إىل تطبيق

• يف حال عدم التهيئة، اضغط باستمرار مدة 3 ثواٍن لتمكني وظيفة استمرار إلغاء القفل مؤقتًا، وسيظل القفل مفتوًحا عندما تسمع صوت “دي”.	

• 	 LED قم بإزالة البطاريات، واضغط مع االستمرار عىل مفتاح التطابق وقم برتكيب البطاريات مرة أخرى. استمر يف الضغط عىل مفتاح التطابق ملدة 5 ثواٍن حتى تصبح حلقة مؤرش

باللون الربتقايل الثابت، وستتم استعادة جميع املعلامت إىل إعدادات املصنع.

LED برتقايل ثابت: تم إلغاء قفل الباب أو يف حالة التهيئة.حلقة مؤرش

برتقايل يومض ببطء: يتعذر إلغاء القفل.

برتقايل يومض برسعة: جاٍر التهيئة.

أزرق ثابت: تم القفل أو املعايرة بنجاح أو متت اإلضافة إىل EZVIZ بنجاح.

أزرق وامض ببطء: تم إلغاء القفل بنجاح.

وميض أزرق رسيع: وضع اإلضافة أو املعايرة.

• سيومض مؤرش LED فقط عند تشغيل القفل.	

• 	.LED يكون القفل يف وضع السكون بشكل عام وسيتم إيقاف تشغيل مؤرش

لوحة مفاتيح� 2

املفتاح

منطقة مترير البطاقات/زر جرس الباب

LED حلقة مؤرش

مفتاح التأكيد
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فتحة البطارية
)تحت الغطاء(

ل مفتاح مانع للتطفُّ

الوصفاالسم

•مفتاح التأكيد اضغط مع االستمرار عىل مفتاح التأكيد ملدة 3 ثواٍن حتى تومض حلقة مؤرش LED باللون األزرق، ويف هذا الوقت تكون لوحة املفاتيح جاهزة لربط القفل.	

• أزل البطاريات واضغط مع االستمرار عىل مفتاح التأكيد وأعد تركيب البطاريات مرة أخرى. اضغط مع االستمرار عىل مفتاح التأكيد ملدة 5 ثواٍن حتى تومض حلقة مؤرش LED باللون 	

األحمر، وستتم استعادة كل املعلامت إىل إعدادات املصنع.

 LED وميض أحمر: فشل التحقق أو فشل الربط أو جاٍر التهيئة.حلقة مؤرش

وميض أبيض: عندما تضغط عىل لوحة املفاتيح )باستثناء زر جرس الباب(.

يومض باللون األزرق: جاٍر ربط القفل.

أزرق ثابت: تم الربط بنجاح.

وميض بأربعة ألوان: عندما تضغط عىل زر جرس الباب أو عندما يتم التحقق بنجاح.

ل ألكرث من 10 ثواٍن، وإال ستصدر لوحة املفاتيح إنذاًرا يستمر ملدة دقيقة واحدة وسيتعني عليك استبعاد اإلنذار من تطبيق EZVIZ بعد ربط لوحة املفاتيح مفتاح مانع للتطفُّل ال تضغط عىل املفتاح املانع للتطفُّ

بالقفل.

البوابة الرئيسية� 3

ال توجد بوابة وملحقات مرتبطة بها يف بعض طُُرز الحزمة، يُرجى التحقق بعناية.

 

LED مفتاح الوظائفحلقة مؤرش

مكرب الصوت

منفذ الطاقة

فتحة إعادة التعيني

منفذ الشبكة

قطعة مانعة لالنزالق
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الوصفاالسم

مفتاح الوظائف

• 	.Wi-Fi اضغط مع االستمرار عىل الزر ألكرث من 4 ثواٍن، وستدخل البوابة يف وضع تكوين شبكة

• اضغط عىل الزر مرة واحدة، وستدخل البوابة يف وضع إضافة جهاز؛ ثم اضغط مرة أخرى، وستخرج البوابة من وضع إضافة جهاز.	

• إذا كانت البوابة ترسل تنبيهات، فاضغط عىل الزر ملسح التنبيهات.	

LED حلقة مؤرش

أبيض

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

• وامض ببطء: دخلت يف وضع إضافة جهاز.	

• وامض برسعة: تكوين الشبكة.	

برتقايل

• ثابت: بدء التشغيل أو الرتقية.	

• وامض ببطء: غري متصلة.	

• وامض برسعة: حدوث أعطال أو إصدار تنبيهات.	

فتحة إعادة التعيني
أثناء تشغيل البوابة، قم بعمل ثقب باستخدام إبر أو مشابك إخراج بطاقة SIM ألكرث من 4 ثواٍن، وستتم إعادة تشغيل البوابة ومسح تكوين شبكة Wi-Fi والسجالت املحلية وحالة 

التنبيه الحالية وجميع األجهزة الفرعية. بعد إعادة تعيني البوابة، ستصدر مطالبة صوتية.

 EZVIZ الحصول عىل 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

.EZVIZ وابحث عن  App Store  إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. ملعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إىل
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تعليامت الرتكيب
القفل� 1

تأكد من إمكانية إلغاء قفل الباب من الخارج عند إدخال مفتاح من الداخل.

يُرجى الضغط عىل  ملشاهدة فيديو الرتكيب.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=66&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20A
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يتم تثبيت القفل على السطح الداخلي ألسطوانة القفل الموجودة. هناك نوعان مختلفان من لوحات التركيب لالختيار من بينهما حسب األسطوانة الخاصة بك:. 1

A لوحة الرتكيب
أسطوانة ذات جزء متدٍل أقل من 3 مم داخل الباب: يتم تثبيت القفل عىل الباب باستخدام الصقات خاصة.

قم بفصله

0~3 مم
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B لوحة الرتكيب
أسطوانة ذات جزء متدٍل أكرث من 3 مم يف الجزء الداخيل من الباب: قم بتثبيت لوحة الرتكيب B عىل األسطوانة بالرباغي باستخدام مفتاح الربط السدايس املرفق. يُرجى تثبيت الرباغي بعناية ومن دون 

بذل مجهود بدين كبري لتجنب إتالف األسطوانة.

3~30mm3~30 مم
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من المفترض أن يسمح القفل بفتح الباب من دون مفتاح. لكي يتوافق القفل مع المفتاح، ينبغي تطبيق الشروط اآلتية:. 2

يجب أال يزيد سمك املفتاح عىل 5 مم.- 

يجب أن يكون طول رأس املفتاح مبا يف ذلك العنق أقل من 40 مم حتى يكون القفل متوافًقا )رأس املفتاح هو الجزء من املفتاح الذي ميسكه الشخص الذي يفتح الباب. الجزء التايل من رأس - 

املفتاح وصوالً إىل السنون البارزة يسمى العنق(.

إذا تم إرفاق غطاء بالستييك باملفتاح، ما يجعل سمك املفتاح أكرث من 5 مم بشكل عام، فينبغي إزالته. يزيد هذا الغطاء من سمك املفتاح، ما يجعل القوس غري مالئم للقفل.- 

>40 مم

شكل رأس املفتاح ال يهم عىل اإلطالق. فقد يكون مستديرًا أو زاويًا أو بيضاويًا.

أدخل مفتاحك يف ثقب املفتاح كام هو موضح أدناه )خذ لوحة الرتكيب A عىل سبيل املثال(:
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قم بتوصيل هيكل القفل بلوحة التركيب باستخدام ثالثة براغي )PM3×16( بواسطة المفك اإلضافي المزود، )خذ لوحة التركيب A على سبيل المثال(.. 3

أدخل 4 بطاريات بحجم AA في الفتحة. يُرجى االنتباه إلى األقطاب الموجبة والسالبة عند إدخال البطاريات. تأكد من أن حزام البطارية موجود على الجزء السفلي من الفتحة أسفل البطاريات.. 4

ضع الغطاء األمامي جانبًا ملزيد من االستخدام. 



11

لوحة مفاتيح� 2

يُرجى الضغط عىل  ملشاهدة فيديو الرتكيب.

حدد المكان المناسب للوحة المفاتيح.. 1

افحص قوة اإلشارة وتأكد من أن االتصال بني لوحة املفاتيح والقفل سلس.

• يجب وضع لوحة املفاتيح بعيًدا عن املجال املغناطييس.	

• ارتفاع الرتكيب املوىص به: 1.2 م )4 أقدام( فوق األرض.	

• قبل لصق لوحة املفاتيح، نظِّف األتربة أو الغبار أو الشحوم املوجودة عىل سطح الباب أوالً. ال تلصق لوحة املفاتيح عىل أي جدران مطلية بالجري املايئ.	

يمكنك اختيار الشريط الالصق على الوجهين أو مجموعة البراغي لتركيب لوحة التركيب حسب تفضيالتك.. 2

مجموعة براغيرشيط الصق عىل الوجهني

اختر لوحة التركيب حسب تفضيالتك )توفر لوحة التركيب المائلة زاوية مائلة(. عند تركيب اللوحة، تأكد من أن عالمة “أعلى” الموجودة على اللوحة متجهة إلى األعلى.. 3

لوحة مفاتيح مع لوحة تركيب 

عادية

الباب

لوحة الرتكيب العادية

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B


12

لوحة مفاتيح مع لوحة تركيب 

مائلة

الباب

لوحة الرتكيب املائلة

4 ..)PA3.5×25( ألصق لوحة التركيب التي تختارها على المكان الذي حددته عن طريق الشريط الالصق على الوجهين أو مجموعة البراغي

يف حال اختيار الرشيط الالصق عىل الوجهني

مع لوحة تركيب عادية

مع لوحة الرتكيب املائلة
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يف حال اختيار مجموعة الرباغي
ألصق طبعة معايرة التثقيب عىل سطح نظيف ومستٍو أوالً، وتأكد من أن عالمة “أعىل” املوجودة عىل طبعة املعايرة متجهة إىل األعىل.

مع لوحة تركيب عادية

مع لوحة الرتكيب املائلة

ادفع لوحة المفاتيح على لوحة التركيب بقوة كبيرة )خذ لوحة التركيب العادية على سبيل المثال(.. 5
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EZVIZ إضافة قفل إىل

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

3 �EZVIZ إضافة قفل إىل

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خالل تطبيق EZVIZ، ثم اضغط على رمز إضافة جهاز، وسيتم عرض واجهة مسح رمز QR ضوئيًا.. 1

امسح رمز QR الموجود على الجزء الخلفي من الغطاء األمامي.. 2

Scan QR Code

اضغط مع االستمرار على مفتاح التطابق لمدة 3 ثواٍن، وسيدخل القفل في وضع اإلضافة عندما تسمع الصوت "Di". عندما تومض حلقة المؤشر باللون األزرق بسرعة، فهذا يعني أنه تم تمكين . 3

البلوتوث ويدخل القفل في وضع اإلضافة الذي سيستمر لمدة دقيقتين. 

• يُرجى التأكد من أن القفل يف حالة التهيئة. إذا مل يكن األمر كذلك، فقم بإزالة بطاريات القفل، واضغط مع االستمرار عىل مفتاح التطابق وقم برتكيب البطاريات مرة أخرى. اضغط مع 	

االستمرار عىل مفتاح التطابق ملدة 5 ثواٍن حتى تيُضء حلقة مؤرش LED باللون الربتقايل الثابت، وستتم استعادة جميع املعلامت إىل إعدادات املصنع.

• يف أثناء إضافة التكوين، قد يطلب EZVIZ إذن البلوتوث الذي يشمل املسح الضويئ ألجهزة البلوتوث وإضافتها واستخدامها. يُرجى النقر فوق "نعم" ملنح هذا اإلذن.	

ضع هاتفك بالقرب من القفل. أدخل رمز اإلدارة عند الحاجة. رمز اإلدارة موجود على الجزء الخلفي من الغالف األمامي.. 4



15

• لحامية خصوصيتك، يوىص بتغيري رمز اإلدارة بعد تكوين اإلضافة.	

• يوىص بحفظ رمز اإلدارة عىل هاتفك. عند التمكني، سيتم حفظ الرمز للتحقق التلقايئ من مفاتيح البلوتوث والبطاقات وكلامت املرور، لذا ال يلزم اإلدخال اليدوي.	

• تُرجى إعادة التحقق من رمز اإلدارة إذا قمت بتغيري هاتفك.	

أكمل إضافة القفل إلى EZVIZ باستخدام التطبيق.. 5

معايرة القفل� 4

املعايرة التلقائية

بعد إضافة القفل إىل EZVIZ، ستحتاج إىل معايرة حالة الرتكيب وفًقا للمعالج املوجود عىل الصفحة.

يُرجى فتح الباب مع استمرار سحب لسان القفل والنقر فوق "الخطوة التالية".. 1

يُرجى عدم إيقاف تشغيل القفل أو تشغيله عندما يكون قيد املعايرة التلقائية.

يُرجى االنتظار بصبر بينما يكون القفل قيد المعايرة التلقائية.. 2

تكتمل املعايرة عندما يستمر سحب لسان القفل وتومض حلقة مؤرش LED باللون األزرق الثابت.

يُرجى التحقق من حالة لسان القفل. . 3

إذا مل يتم سحب اللسان، فرُتجى إعادة املعايرة أو الدخول يف وضع املعايرة اليدوية، والذي يكون أكرث دقة.

املعايرة اليدوية
يُرجى اتباع املعالج املوجود عىل الصفحة وإكامل املعايرة يدويًا.

تحقق من القفل الخاص بك وتأكد من قفله أو إلغاء قفله عند دوران مقبض قفل الباب في اتجاه عقارب الساعة.. 1
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أدر مقبض المفتاح وسجل عدد الدورات التي يحتاج إليها إللغاء القفل )سحب لسان القفل(.. 2

تركيب مستشعر الباب� 5

.EZVIZ يُرجى تركيب مستشعر الباب وفًقا لتطبيق

يُرجى الوقوف بالداخل وتوصيل مستشعر الباب بإطار الباب وبالقرب من القفل. يُرجى مالحظة أن مركز مستشعر الباب يجب أن يكون موازيًا لشعار EZVIZ الموجود على الغالف، كما هو موضح . 1

في الشكل أدناه. ال يمكن أن تتجاوز المسافة بين مستشعر الباب والقفل 5 سم. يجب محاذاة األجزاء السفلية من مستشعر الباب والقفل قدر اإلمكان.

مستشعر الباب

إطار الباب

>5 سم

>5 سم

إطار الباب

مستشعر الباب

منظر علويمنظر أمامي

إذا كان الباب بارزًا خارج إطار الباب، فيُوىص برتكيب مستشعر الباب عىل الجانب اآلخر من إطار الباب. يُرجى مالحظة أن مركز مستشعر الباب يجب أن يكون موازيًا لشعار EZVIZ املوجود عىل 

الغالف، كام هو موضح يف الشكل أدناه. ال ميكن أن تتجاوز املسافة بني مستشعر الباب والقفل 5 سم.
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إطار الباب

مستشعر الباب

>5 سم

إطار الباب

مستشعر الباب

منظر علويمنظر جانبي

تُرجى معايرة مستشعر الباب وفًقا للنصائح الموجودة على الصفحة. سيسجل قفل الباب 3 حاالت مختلفة لمستشعر الباب وسيقرر ما إذا كان الباب مفتوًحا أم مغلًقا وفًقا لذلك.. 2

90°~45°

مغلقمفتوح جزئًيامفتوح

انتهاء الرتكيب� 6

• إذا كنت قد اشرتيت بالفعل ملحق لوحة املفاتيح، فرُيجى النقر فوق امللحق وربطه. للحصول عىل معلومات مفصلة، يُرجى الرجوع إىل فصل إدارة امللحقات.	

• إذا مل يكن لديك ملحق للوحة املفاتيح، فقد تم االنتهاء من تركيب القفل. 	

بعد انتهاء الرتكيب، ميكنك إلغاء قفل الباب يف تطبيق EZVIZ من الخارج.

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، وانقر عىل القفل ومرر إىل اليمني إللغاء القفل كام هو موضح أدناه.
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إدارة امللحقات

إضافة امللحقات� 1

يُرجى التأكد من أن امللحق يف حالة التهيئة. إذا مل يكن األمر كذلك، فقم بإزالة بطاريات امللحق، واضغط مع االستمرار عىل مفتاح التأكيد وقم برتكيب البطاريات مرة أخرى. اضغط مع االستمرار 

عىل مفتاح التأكيد ملدة 5 ثواٍن حتى تومض حلقة مؤرش LED باللون األحمر، وستتم استعادة كل املعلامت إىل إعدادات املصنع.

تشغيل تطبيق EZVIZ لديك ضمن نطاق البلوتوث وتأكد من أن هاتفك متصل بالقفل عن طريق البلوتوث.. 1

اضغط على القفل واختر اإلعدادات -< إدارة الملحقات واختر نوع الملحق الخاص بك. سنأخذ لوحة مفاتيح كلمات المرور هنا كمثال.. 2

اضغط مع االستمرار على مفتاح التأكيد لمدة 3 ثواٍن حتى تومض حلقة مؤشر LED باللون األزرق، وستكون لوحة المفاتيح جاهزة للربط بالقفل.. 3

Bind the Accessory

أضف لوحة المفاتيح عن طريق اتباع المعالج الموجود في التطبيق.. 4

سيدخل تطبيق EZVIZ إىل صفحة لوحة املفاتيح تلقائيًا عندما يتم ربط امللحق بنجاح.

• يُرجى التأكد من أن امللحق قريب من القفل يف حالة فشل الربط.	

• أعد املحاولة بدًءا من الخطوة 1 يف حالة فشل الربط.	

إدارة امللحقات� 2

تشغيل تطبيق EZVIZ لديك ضمن نطاق البلوتوث وتأكد من أن هاتفك متصل بالقفل عن طريق البلوتوث. اضغط عىل القفل الخاص بك واخرت اإلعداد -< إدارة امللحقات، ميكنك إدارة كلامت املرور 

)للحصول عىل معلومات مفصلة، يُرجى الرجوع إىل فصل إدارة كلامت املرور والبطاقات(، وإلغاء ربط لوحة املفاتيح وترقيتها عىل هذه الصفحة.

بالنسبة إىل لوحة مفاتيح كلامت املرور والبطاقات� 3

تشغيل تطبيق EZVIZ لديك ضمن نطاق البلوتوث وتأكد من أن هاتفك متصل بالقفل عن طريق البلوتوث.  انقر فوق القفل الخاص بك واخرت اإلعداد -< إدارة امللحقات -< إدارة كلامت املرور 
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والبطاقات، وميكنك إدارة كلامت املرور والبطاقات باتباع املعالج املوجود عىل التطبيق. 

لحامية خصوصيتك، يُرجى االحتفاظ بالبطاقات معك.

إضافة بوابة
إذا اشرتيَت طراز حزمة من دون البوابة، فيمكنك تخطِّي هذا الفصل أو رشاء بوابة.

تحديد املوقع املناسب� 1

• يجب توصيل البوابة.	

• للتأكد من أن االتصال بني البوابة واألجهزة الفرعية مستقر، يرجى وضع البوابة يف وسط األجهزة الفرعية، ويجب أن تكون املسافة بني البوابة واملوجه ≥ 6 أمتار.	

• يجب أال تكون هناك عوائق معدنية وجدران بني البوابة واألجهزة الفرعية، وبني البوابة واملوجه.	

• ال تضع أي بوابة أو جهاز كشف أعىل املوجه.	

املوجه
البوابة

≥ 6 أمتار

التوصيل مبصدر الطاقة� 2

قم بتوصيل البوابة. عند بدء تشغيل البوابة ألول مرة، تتحول حلقة مؤرش LED من الضوء الربتقايل الثابت إىل الضوء األبيض الوامض برسعة، مام يعني أن البوابة قد دخلت يف وضع تكوين الشبكة.

مهايئ الطاقة

مقبس

االتصال بالشبكة� 3

• يوىص باستخدام شبكة سلكية. ويجب توصيل البوابة مبنفذ LAN يف املوجه باستخدام كابل الشبكة )ميكنك رشاؤه عىل حدة( عىل النحو املوضح يف الشكل أدناه.	
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املوجه

• ميكنك أيًضا استخدام الشبكة الالسلكية. امسح رمز االستجابة الرسيعة املوجود يف الجزء السفيل من البوابة ضوئيًا باستخدام تطبيق EZVIZ، ثم قم بتوصيل البوابة بشبكة Wi-Fi باتباع التعليامت 	

التي تظهر عىل الشاشة.

إذا فشل اتصال شبكة Wi-Fi أو أردت توصيل البوابة بشبكة Wi-Fi أخرى، يجب قطع اتصال البوابة أوالً. اضغط مع االستمرار عىل مفتاح الوظائف ألكرث من 4 ثواٍن حتى تسمع املطالبة الصوتية، 

ثم قم بتوصيل البوابة بشبكة Wi-Fi باتباع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة.

إضافة بوابة� 4

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

امسح رمز QR الموجود أسفل البوابة.. 2

Scan QR Code

أضف البوابة باتباع المعالج الموجود في التطبيق.. 3

إضافة قفل إىل بوابة� 5

تشغيل تطبيق EZVIZ لديك ضمن نطاق البلوتوث وتأكد من أن هاتفك متصل بالقفل عن طريق البلوتوث.. 1

اضغط على القفل واختر اإلعدادات -< بوابة مرتبطة، واختر البوابة ثم اضغط على “ربط”.. 2
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استخدام القفل

إلغاء القفل� 1

إلغاء القفل الداخيل
اضغط عىل مفتاح التطابق الخاص بالقفل، وعندما يتحول مؤرش LED إىل اللون األزرق الوامض برسعة واللون الربتقايل الثابت، فإن هذا يشري إىل أن القفل مفتوح.
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إلغاء القفل الخارجي

إلغاء القفل باستخدام املفتاحإلغاء القفل باستخدام البطاقةإلغاء القفل باستخدام كلمة املرورإلغاء القفل باستخدام التطبيق

• يتطلب إلغاء القفل باستخدام البطاقة/كلمة املرور استخدام امللحق )يُباع بشكل منفصل(.	

• يتطلب إلغاء القفل باستخدام املفتاح أسطوانة قابلة للتعديل )تُباع بشكل منفصل(.	

القفل� 2

القفل الداخيل
اضغط عىل مفتاح التطابق الخاص بالقفل، وعندما يتحول مؤرش LED إىل اللون األزرق الثابت، فإن هذا يشري إىل أن القفل مغلق.

القفل الخارجي

القفل باستخدام املفتاحالقفل التلقايئالقفل باستخدام التطبيقالقفل املوقوت

• يتطلب القفل التلقايئ استخدام مستشعر الباب. للحصول عىل معلومات مفصلة، يُرجى الرجوع إىل فصل إضافة قفل إىل EZVIZ -< تركيب مستشعر الباب�	

• يتطلب قفل املفتاح أسطوانة قابلة للتعديل )تُباع بشكل منفصل(.	

التشغيل واإلدارة� 3

وضع اتصال البلوتوث
بالنظر إىل االستجابة الرسيعة واستهالك الطاقة، يوفر القفل 3 أوضاع اتصال بلوتوث مختلفة. ميكنك التعديل حسب حاجتك يف التطبيق.

تشغيل تطبيق EZVIZ لديك ضمن نطاق البلوتوث وتأكد من أن هاتفك متصل بالقفل عن طريق البلوتوث.. 1

اضغط على القفل الخاص بك واختر اإلعداد -< وضع اتصال البلوتوث وعيِّن الوضع الذي تحتاج إليه.. 2

تركيب البطاريات

تركيب البطاريات: اضغط عىل الزر املوجود يف األسفل وقم بإزالة الغطاء األمامي، واسحب الحزام وستخرج البطاريات من مكانها. قم برتكيب 4 بطاريات بحجم AA يف الفتحة، ومن ثم اضغط عىل غطاء 

البطارية. 
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• قم برتكيب بطاريات سليمة لتجنب االنفجار.	

• عند عدم استخدام البطاريات لفرتة طويلة، قم بإزالتها من املكان املخصص لها.	

• ال تستخدم بطاريات جديدة مع بطاريات قدمية يف الوقت نفسه.	

• ال تضع البطاريات مع وضع القطبني )+( و)-( بشكل خاطئ.	

• تخلص من البطاريات املستخدمة وفًقا لقانون حامية البيئة املحيل.	

استعادة إعدادات املصنع

قم بإزالة البطاريات، واضغط مع االستمرار عىل مفتاح التطابق وقم برتكيب البطاريات مرة أخرى. استمر يف الضغط عىل مفتاح التطابق ملدة 5 ثواٍن حتى تصبح حلقة مؤرش LED باللون الربتقايل الثابت، 

وستتم استعادة جميع املعلامت إىل إعدادات املصنع.

تنبيهات القفل

.EZVIZ ميكنك استبعاد اإلنذار عىل تطبيق

إنذار قفل النظام. 1

عند التحقق باستخدام كلمة مرور أو بطاقة خاطئة 5 مرات خالل 5 دقائق، سيتم قفل النظام ملدة 3 دقائق. 

إنذار الجهد المنخفض. 2

مبجرد انخفاض جهد البطارية عن %18، ستذكرك املطالبة الصوتية باستبدال البطاريات.

تنبيهات لوحة املفاتيح

.EZVIZ ميكنك استبعاد اإلنذار عىل تطبيق

إنذار مقاومة العبث. 1

مبجرد تفكيك القفل بالقوة، سيصدر القفل إنذاًرا يدوم ملدة دقيقة تقريبًا.

إنذار قفل النظام. 2

عند التحقق باستخدام كلمة مرور أو بطاقة خاطئة 5 مرات خالل 5 دقائق، سيتم قفل النظام ملدة 3 دقائق. 

إنذار الجهد المنخفض. 3

مبجرد انخفاض جهد البطارية عن %18، ستذكرك املطالبة الصوتية باستبدال البطاريات.

إلغاء القفل عن بُعد
قم بإضافة كامريا EZVIZ )تُباع منفصلة( إىل تطبيق EZVIZ واربطها بالقفل، وسوف تتمكن من إلغاء قفل الباب عن بُعد.

استمرار إلغاء القفل مؤقتًا
اضغط باستمرار عىل مفتاح تطابق القفل مدة 3 ثواٍن، وعندما يبدأ مصباح LED بالوميض باللون األزرق، يشري هذا إىل أن القفل يف حالة عدم القفل. وميكنك تعيني مدة إلغاء القفل مؤقتًا يف تطبيق 

EZVIZ. وهذه الوظيفة صالحة ملرة واحدة.
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EZVIZ عمليات التشغيل عىل تطبيق

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

قفل الصفحة الرئيسية� 1

عند تشغيل تطبيق EZVIZ والنقر فوق القفل، ميكنك عرض القفل وإدارته حسب الحاجة يف الصفحة الرئيسية.

مرر إىل اليمني إللغاء القفل.

انقر إلدارة مفاتيح البلوتوث لعائلتك أو ضيوفك.إدارة مفاتيح البلوتوث

كلمة املرور املؤقتة
أنشئ كلمة مرور مؤقتة هنا وقم بتعيني املعلامت. وحني يأتيك زائر، ميكنك إنشاء كلمة مرور مؤقتة له.

إذا اشرتيَت طراز حزمة من دون البوابة، فلن ميكنك رؤية كلمة املرور املؤقتة هنا.

قم بإدارة معلامت البطاقات وكلامت املرور.إدارة البطاقات وكلامت املرور

تحقق من مخزون بطارية القفل.مخزون البطارية

تحقق من جميع األحداث التي حدثت للقفل.كل األحداث
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إعدادات البوابة� 2

الوصفاملعلمة

اخرت رسعة البلوتوث املتصل بني الهاتف والقفل. يتمتع القفل بأطول عمر للبطارية يف ظل وضع الرسعة املنخفضة.وضع اتصال البلوتوث

عند متكني هذه اإلعدادات، ستصدر لوحة املفاتيح صوت تحذير وتنشئ رساالت تنبيه عندما يقوم شخص ما بتفكيك لوحة املفاتيح.إعدادات التنبيه

قم بتعيني مستوى صوت جرس الباب.إعدادات الصوت

ميكنك ربط بوابة من هنا.بوابة مرتبطة

إدارة البطاقات وكلامت املرور للملحق املرتبط.إدارة امللحقات

ميكنك تجربة املعايرة اليدوية إذا مل تكن املعايرة التلقائية دقيقة.معايرة القفل

اتبع الدليل إلكامل تركيب مستشعر الباب.تركيب مستشعر الباب ومعايرته

تحقق من مخزون بطارية القفل.البطارية

•إعدادات األمان القفل املوقوت:  عند التمكني، سيتم قفل القفل تلقائيًا خالل الوقت املحدد بعد إلغاء قفله.	

• استمرار إلغاء القفل مؤقتًا: عند متكني هذا اإلعداد، سيصبح القفل يف حالة إلغاء القفل. وميكنك تعيني مدة إلغاء القفل مؤقتًا هنا.	

• وضع الخصوصية: عند التمكني، ال ميكن فتح الباب إال مبفتاح ميكانييك وسيظل القفل صامتًا، مع التحقق ما إذا كان القفل مغلًقا بشكل تلقايئ.	

• قفل التجربة والخطأ: عند التمكني، سيتم قفل النظام ملدة 3 دقائق وال ميكنك استخدام املفتاح اإللكرتوين إللغاء القفل عند وصول أخطاء إلغاء 	

القفل إىل 5 خالل 5 دقائق.

• حفظ رمز اإلدارة: عند التمكني، سيتم حفظ الرمز للتحقق التلقايئ من مفاتيح البلوتوث والبطاقات وكلامت املرور، لذا ال يلزم اإلدخال اليدوي.	

• تغيري رمز اإلدارة: ميكنك تغيري الرمز إذا لزم األمر.	

ميكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.معلومات الجهاز

اضغط لحذف القفل من حساب EZVIZ الخاص بك.حذف جهاز
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بوابة الصفحة الرئيسية. 3

إذا اشرتيَت طراز حزمة من دون البوابة، فيمكنك تخطِّي هذا الفصل أو رشاء بوابة.

ميكنك عرض البوابة واألجهزة الفرعية وإدارتها حسب الحاجة من الصفحة الرئيسية للبوابة.

انقر فوق القفل، وستتمكن من رؤيته وإدارته حسب الحاجة.Lock )القفل(

 Add smart sub-devices 

)إضافة أجهزة فرعية ذكية(

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

امسح تنبيهات جميع األجهزة الفرعية.Dismiss )تجاهل(

إعدادات البوابة. 4
إذا اشرتيَت طراز حزمة من دون البوابة، فيمكنك تخطِّي هذا الفصل أو رشاء بوابة.



27

الوصفالمعلمة
خصص اسم جهازك. Device Name  )اسم الجهاز(

 Sub-devices upgrade automatically 

)ترقية األجهزة الفرعية تلقائيًا(

عند متكينها، ستتم ترقية األجهزة الفرعية تلقائيًا بعد تنزيل حزم الرتقية.

ميكنك ضبط معلامت اإلشعار حسب الحاجة.Alarm Settings )إعدادات التنبيه(

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

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

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

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

الصيانة
الصيانة اليومية� 1

• تجنَّب مالمسة القفل ولوحة املفاتيح للمواد املسببة للتآكل لتجنُّب تلف القفل والتأثري يف ملعانه.	

• استبِدل البطاريات عىل الفور مبجرد انخفاض جهد البطارية لضامن استخدام القفل ولوحة املفاتيح بشكل طبيعي. انتبه ألقطاب البطاريات املوجبة والسالبة عند استبدالها.	

• اطلب من املتخصصني التحقق من القفل إذا مل يكن مرنًا أو يتعذر إدخاله يف الوضع الصحيح.	

• حافظ عىل زيت التشحيم يف الجزء الدوار للقفل للحفاظ عىل دورانه بسالسة وإطالة عمر الخدمة.	

• يُوىص بفحص القفل مرة كل ستة أشهر أو كل سنة، والتحقق ما إذا كان املفتاح مربوطًا أم ال.	

• ضع كمية صغرية من مسحوق الجرافيت أو مسحوق القلم الرصاص يف الفتحة األسطوانية للقفل لضامن إدخال املفتاح وإزالته بسالسة بشكل منتظم )كل سنة أو ستة أشهر(. ومع ذلك، ال تضع أي 	

شحم من أجل التشحيم لتجنب التصاق الشحم بزنربك اللسان الدوار.

األسئلة املتداولة� 2
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الحلالسبباملشكلة

ال ميكن فتح الباب بنجاح من خالل عمليات 

التحقق عن طريق مفتاح البلوتوث أو التطبيق 

أو كلمة املرور أو البطاقة.

اطلب من املتخصصني التحقق من القفل.هناك مشكلة يف تركيب القفل.

يُرجى التأكد من أن امللحق قريب من القفل.املسافة بني القفل وامللحق بعيدة للغاية.

استبدل بطاريات القفل أو امللحق.البطارية منخفضة.

انتهت صالحية مفتاح البلوتوث.
استخدم وسيلة أخرى للفتح.

انتهت صالحية كلمة املرور أو البطاقة.

تم التحقق من خالل كلمة املرور والبطاقة 

بنجاح، لكن املوتور ال يعمل ويتعذر فتح 

الباب.

املفتاح امليكانييك داخل القفل به عطل.

افحص القفل واستبدل املكونات التالفة.
هناك عطل باملوتور.

لوحة املفاتيح ال تستجيب.
افتح القفل من خالل التطبيق أو املفتاح امليكانييك، وتحقق من البطاريات.نفدت طاقة البطاريات أو تم تركيبها بطريقة خاطئة.

اطلب من املتخصصني التحقق من القفل بعد فتح الباب باستخدام املفتاح امليكانييك.تلفت لوحة املفاتيح.

يظل القفل مفتوًحا ويتعذر استخدامه بشكل 

طبيعي.

اطلب من املتخصصني التحقق من القفل.هناك عطل يف مكونات القابض.

قم مبعايرة مستشعر الباب مرة أخرى.مستشعر الباب ال يعمل بشكل صحيح.

يعمل مستشعر الباب املعاير بشكل غري 

طبيعي، ما يتسبب يف حدوث فشل القفل 

التلقايئ بعد إغالق الباب أو القفل غري الطبيعي 

عند فتحه.

تم تغيري الوضع النسبي للقفل ومستشعر الباب.
تأكد من أن القفل ومستشعر الباب قد تم تثبيتهام بإحكام، ومن ثم أعد معايرة مستشعر 

الباب.

يوجد تداخل يف املجال املغناطييس حول القفل.
أعد معايرة مستشعر الباب بعد التأكد من عدم وجود تداخل لتغيري مفاجئ يف املجال 

املغناطييس يف البيئة املحيطة.

.www.ezviz.com/ar للحصول عىل معلومات إضافية عن الجهاز، تُرجى مراجعة املوقع
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