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سجل المراجعة

إصدار جديد – مايو 2022

إقرار العالمات التجارية

تُعد  ™، و ™، وغيرهما من العالمات التجارية والشعارات الخاصة بـ EZVIZ ملكية لـ EZVIZ في مختلف الواليات القضائية. والعالمات التجارية والشعارات 
األخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعنيين.

إخالء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، وال تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو 

ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر - قابلية التسويق والجودة الُمرضية والمالءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي 

حال من األحوال أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكالؤها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، 

أضرار خسارة األرباح التجارية أو تعطُّل األعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبالغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه األضرار. 

إلى الحد األقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، ال يجوز بأي حال من األحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ اإلجمالية عن جميع األضرار سعر الشراء األصلي للمنتج. 

وال تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن اإلصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة النقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: أ( التثبيت أو االستخدام غير الصحيح بخالف 

المطلوب؛ ب( حماية المصالح القومية أو العامة؛ ج( القوة القاهرة؛ د( أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة األخرى، 

وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل باإلنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. ال تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من 

األضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة اإلنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر اإلنترنت المتعلقة باألمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعًما تقنيًا 

في الوقت المناسب إذا لزم األمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة االختصاص 

القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. ال تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج ألغراض غير مشروعة. 

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون األخير.
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التعليامت
يؤثر تركيب لوحة مفاتيح EZVIZ )التي يُشار إليها يف ما بعد باسم "لوحة املفاتيح"( يف تشغيلها العادي وعمر الخدمة. يُوىص برتكيبها بواسطة أشخاص محرتفني. 	 

يتم تثبيت لوحة املفاتيح عىل الجزء الخارجي من بابك األمامي عن طريق لصقها بالصمغ عىل إطار الباب أو تثبيتها بالرباغي عىل الجزء األمامي من منزلك. 	 

يجب أن تبقى لوحة املفاتيح ضمن نطاق البلوتوث الخاص بالقفل الذيك )الذي يُشار إليه يف ما بعد باسم "القفل"(.	 

يُوىص بإزالة لوحة املفاتيح إذا كان املنزل يخضع لتغيري الديكور، وإعادة تركيبها بعد االنتهاء لحاميتها من التلف وتقليل عمر الخدمة.	 

يُرجى مالحظة أن املطهر قد يتسبب يف تلف لوحة املفاتيح.	 

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

يستوعب القفل ما يصل إىل 50 كلمة مرور و50 بطاقة )ال تدعم لوحة مفاتيح كلمة املرور البطاقات(.	 

قامئة التعبئة
ينطبق هذا الدليل عىل لوحة مفاتيح كلامت املرور والبطاقات ولوحة مفاتيح كلامت املرور فقط. يتوقف الشكل املحدد للمنتج عىل املنتج الحقيقي.

     أو    
لوحة مفاتيح )1×(

بطاقة وحدة معالجة مركزية )2×(لوحة تركيب )2×(
)للوحات مفاتيح كلامت املرور والبطاقات فقط(

)×2(  AA بطارية حجم

طبعة معايرة التثقيب )1×(رشيط الصق عىل الوجهني )1×(مجموعة براغي )1×(

املعلومات التنظيمية )1×(دليل الرتكيب )1×(كتيب التعليامت )1×(
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نظرة عامة

ينطبق هذا الدليل عىل لوحة مفاتيح كلامت املرور والبطاقات ولوحة مفاتيح كلامت املرور فقط. يتوقف الشكل املحدد للمنتج عىل املنتج الحقيقي.

لوحة مفاتيح كلامت املرور والبطاقات

املفتاح

منطقة مترير البطاقات/زر جرس الباب

LED حلقة مؤرش

مفتاح التأكيد

لوحة مفاتيح كلامت املرور

املفتاح

زر جرس الباب

LED حلقة مؤرش

مفتاح التأكيد
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فتحة البطارية
)تحت الغطاء(

ل مفتاح مانع للتطفُّ

الوصفاالسم

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.	 مفتاح التأكيد

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.

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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ربط لوحة املفاتيح بالقفل الذيك

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

ميكن ربط لوحة مفاتيح كلامت مرور أو لوحة مفاتيح كلامت مرور وبطاقات واحدة فقط بالقفل.	 

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 	  ال تضغط عىل املفتاح املانع للتطفُّ

بالقفل.

يجب استخدام لوحة املفاتيح مع القفل. يُرجى إضافة القفل إىل تطبيق EZVIZ أوالً )ملزيد من املعلومات، يُرجى الرجوع إىل دليل املستخدم الخاص بالقفل(، ومن ثم ربط لوحة املفاتيح بالقفل من 

خالل الوسائل التالية.

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

اضغط على القفل الخاص بك واختر اإلعداد -< إدارة الملحقات -< لوحة مفاتيح كلمات المرور والبطاقات/لوحة مفاتيح كلمات المرور.. 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.	 
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تعليامت الرتكيب
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
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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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إدارة البطاقات وكلامت املرور
 	.EZVIZ تكون لوحة املفاتيح عادة يف وضع السكون. أيقظها عن طريق الضغط عىل أي مفتاح قبل أن تحتاج إىل ضبطها عىل تطبيق

يتخذ هذا الفصل لوحة مفاتيح كلامت املرور والبطاقات كمثال. ال تدعم لوحة مفاتيح كلامت املرور البطاقات.	 

إضافة بطاقة/كلمة مرور. 1

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

اضغط على القفل الخاص بك واختر إدارة البطاقات وكلمات المرور.. 2

اضغط على عالمة البطاقة واختر إضافة بطاقة.. 3

أدخل اسم بطاقتك وحدد مدة صالحيتها وانقر فوق "الخطوة التالية".. 4

اضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح وانقر فوق "الخطوة التالية" عندما تومض حلقة المؤشر باللون األزرق.. 5

ضع البطاقة بالقرب من منطقة تمرير البطاقات بلوحة المفاتيح في غضون 30 ثانية. يشير تحول ضوء المؤشر إلى اللون األزرق الثابت إلى نجاح إدخال البطاقة وأنه بإمكانك فتح الباب بهذه . 6

البطاقة اآلن.

لحامية خصوصيتك، يُرجى االحتفاظ بالبطاقات معك.

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

اضغط على القفل الخاص بك واختر إدارة البطاقات وكلمات المرور.. 2

اضغط على عالمة كلمة المرور واختر إضافة كلمة مرور.. 3

أدخل اسم بطاقتك وحدد مدة صالحيتها وانقر فوق "الخطوة التالية".. 4

حذف البطاقة/كلمة المرور. 2

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

اضغط على القفل الخاص بك واختر إدارة البطاقات وكلمات المرور.. 2

اضغط على عالمة البطاقة واختر البطاقة التي تريد حذفها.. 3

اضغط على "حذف" و"نعم"، وسيتم حذف هذه البطاقة.. 4

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

اضغط على القفل الخاص بك واختر إدارة البطاقات وكلمات المرور.. 2

اضغط على عالمة كلمة المرور واختر كلمة المرور التي تريد حذفها.. 3

اضغط على "حذف" و"نعم"، وسيتم حذف كلمة المرو هذه.. 4
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استخدام لوحة املفاتيح
 	.EZVIZ تكون لوحة املفاتيح يف وضع السكون أثناء العمل. أيقظها عن طريق الضغط عىل أي مفتاح قبل أن تحتاج إىل ضبطها عىل تطبيق

يتخذ هذا الفصل لوحة مفاتيح كلامت املرور والبطاقات كمثال. ال تدعم لوحة مفاتيح كلامت املرور البطاقات. 	 

إلغاء القفل. 1

إلغاء القفل باستخدام البطاقةإلغاء القفل باستخدام كلمة املرور

إذا فشل إلغاء القفل، ميكنك تجربة اإلجراءات التالية:

يُرجى التأكد من أن كلمة املرور الخاصة بك صحيحة وضمن مدة صالحيتها.	 

يُرجى التأكد من أن البطاقة الخاصة بك صحيحة وضمن مدة صالحيتها.	 

يُرجى التأكد من أن بطارية كل من القفل ولوحة املفاتيح ممتلئة. تحقق من حالتهام عىل تطبيق EZVIZ وغريِّ البطاريات إذا كان جهد البطارية منخفًضا.	 

يُرجى التأكد من أن لوحة املفاتيح مرتبطة بالقفل بشكل جيد.	 

التشغيل واإلدارة. 2

تركيب البطاريات
قبل استبدال البطاريات، ميكنك استبعاد إنذار مقاومة العبث عىل تطبيق EZVIZ أوالً.

تركيب البطاريات: قم بفك لوحة املفاتيح عن لوحة الرتكيب )يُوىص باستخدام مفتاح ربط سدايس بقطر 2 مم، كام هو موضح أدناه(:
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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.	 

 	.EZVIZ ميكنك استبعاد إنذار مقاومة العبث عىل تطبيق

تشفري كلمة املرور

يطبق القفل الذيك وظيفة تشفري كلمة املرور. يعمل تشفري كلمة املرور عىل زيادة األمان وتجنب اخرتاق كلمة املرور.

عند إدخال كلمة املرور، ميكنك إدخال أي رقم عشوايئ من بني األرقام التي تشمل كلمة املرور الصحيحة. أقىص طول: 20 رقاًم )كلمة مرور مشفرة + كلمة املرور الصحيحة(. 

عىل سبيل املثال: كلمة املرور الصحيحة هي 123456، ميكنك إدخال XXX123456XXX واإلنهاء بالضغط عىل مفتاح التأكيد، وسيتم إلغاء قفل الباب. 

اإلنذارات

.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.

الصيانة
الصيانة اليومية. 1

ال تدع القفل يالمس املواد املسببة للتآكل لتجنب تلف لوحة املفاتيح والتأثري يف ملعانها.	 

استبدل البطاريات عىل الفور مبجرد انخفاض جهد البطارية لضامن االستخدام الطبيعي للوحة املفاتيح. انتبه لقطبي البطاريات املوجبة والسالبة عند استبدالها.	 

اطلب من األشخاص املحرتفني فحص لوحة املفاتيح إذا كانت غري مرنة أو ال ميكن تثبيتها يف الوضع الصحيح.	 

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

يُوىص بفحص لوحة املفاتيح مرة كل ستة أشهر أو كل سنة.	 
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األسئلة المتداولة. 2

الحلالسبباملشكلة

ال ميكن فتح الباب بنجاح من خالل عمليات 

التحقق باستخدام 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.

استخدم وسيلة أخرى للفتح.انتهت صالحية كلمة املرور أو البطاقة.

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.

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