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تنبيه
• ال تُعرِّض الكامريا لبيئة قاسية مثل درجة الحرارة املرتفعة أو الرطوبة أو الضباب امللحي أو املطر؛ وإال، فقد يتلف الجهاز.	

• ال تضغط عىل املستشعر أو عدسة الكامريا؛ وإال، فقد يتلف الجهاز.	

• ال تسحب سلك الكامريا بقوة، وقم بحامية نفسك من اإلصابة بجرح عن طريق السلك. ال يشتمل الضامن عىل تلف السلك الناجم عن التشغيل غري املناسب.	

• استخدم مهايئ الطاقة وحده لشحن اللوحة؛ وإال، فقد يتلف النظام. 	

محتويات الصندوق

قاعدة الرتكيب )قطعة واحدة(اللوحة )قطعة واحدة(الكامريا )قطعة واحدة(

كتيب التعليامت )قطعة واحدة(املعلومات التنظيمية )قطعة واحدة(كابل الطاقة )قطعة واحدة(الرباغي )6 قطع(

نظرة عامة

1. اللوحة

زر الطاقة

Micro SD فتحة بطاقة

زر الصفحة الرئيسية 

منفذ الطاقة

شاشة العرض

زر التفكيكمكرب الصوت

واجهة البيانات
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2. الكاميرا

املستشعر

الجرس

املستشعر

املستشعر

مكرب الصوت

العدسة

ميكروفون

ال تسد املستشعرات.

3. قاعدة التركيب

ثقب سلك البيانات

فتحة التثبيت

EZVIZ الحصول على تطبيق
ل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi باستخدام شبكة 2.4 جيجاهرتز )موصى بها(.  - وصِّ

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

- .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

اإلعداد
اتبع الخطوات اآلتية إلعداد ثقب الباب:

ركّب ثقب الباب وقم بالتشغيل.. 1

قم بتسجيل الدخول إلى حساب مستخدم تطبيق EZVIZ الخاص بك. . 2

ل ثقب الباب باإلنترنت.. 3 وصِّ

أِضف ثقب الباب إلى حساب EZVIZ الخاص بك.. 4
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التركيب

1. تركيب بطاقة Micro SD )اختياري(
أدخل بطاقة micro SD )تُباع بشكل منفصل( في فتحة البطاقة كما هو موضح بالشكل أدناه. -

- .SD إعدادات الجهاز( للتحقق من حالة بطاقة(  Device Settings  في واجهة )حالة التخزين(  Storage Status  انقر فوق ،EZVIZ في تطبيق

إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة Uninitialized )غير مهيأة(، فانقر فوقها لتهيئتها. ستتغير الحالة بعد ذلك إلى Normal )عادية( وستتمكن من حفظ مقاطع الفيديو. -

2. تركيب ثقب الباب

إذا كان هناك ثقب في الباب بالفعل، فقم بتركيب الجهاز في المكان نفسه. وإذا لم يكن األمر كذلك، يرجى حفر ثقب بُقطر حوالي 16.5 ملم )ال يزيد عن 45 ملم( وبمسافة 145 سم تقريبًا من األرض للحصول على تأثير جيد للعرض.

 

قم بقياس سمك الباب وحدد الرباغي املناسبة.

الربغيالُسمك

من 35 إىل 60 ملم 

من 60 إىل 85 ملم 

من 85 إىل 105 ملم

مرِّر الرباغي والسلك عرب الباب. ميكنك طي الورقة للمساعدة.انزع ورقة التحرير. أدر الرباغي يف الجزء الخلفي من الكامريا.

اضبط موضع قاعدة الرتكيب وأحكم ربط الربغي. مرِّر الرباغي والسلك عرب قاعدة الرتكيب. اضبط موضع الكامريا وادفعها بالقرب من الباب برفق. 
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اضغط مع االستمرار عىل زر التفكيك حتى يتم تثبيت اللوحة جيًدا. ضع اللوحة يف قاعدة الرتكيب. قم بتوصيل اللوحة بسلك الكامريا. 

اكتمل الرتكيب. 

التشغيل

  اضغط مع االستمرار عىل زر الطاقة مدة 3 ثواٍن لتشغيل اللوحة.

  اضغط عىل زر الصفحة الرئيسية الختيار اللغة ثم اضغط عىل زر الطاقة للتأكيد.
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EZVIZ اإلضافة إلى تطبيق

- .EZVIZ قم بتسجيل الدخول إىل تطبيق

عىل الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى لالنتقال إىل صفحة مسح رمز QR ضوئيًا. -

امسح رمز QR ضوئيًا. -

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

إذا فشلت يف الحصول عىل رمز االستجابة الرسيعة أو كنت تريد إعادة تكوين شبكة Wi-Fi، فرُيجى الضغط مع االستمرار عىل زر الصفحة 

الرئيسية ملدة 5 ثواٍن إلعادة التعيني وتكرار الخطوات أعاله.

شحن اللوحة

مأخذ الطاقة

مهايئ الطاقة

قم بتوصيل اللوحة مبأخذ الطاقة من خالل مهايئ الطاقة )بجهد 5 فولت وشدة تيار 2 أمبري، يُباع بشكل منفصل(.

ميكنك أيًضا خلع اللوحة للشحن عن طريق الضغط مع االستمرار عىل زر التفكيك إلزالتها من قاعدة الرتكيب. يُرجى فصل 

السلك بعناية.

استعادة إعدادات المصنع

عندما يكون الجهاز قيد التشغيل بشكل طبيعي، اضغط عىل زر الصفحة الرئيسية مدة 5 ثواٍن وقم بالتأكيد إلعادة الجهاز إىل إعدادات املصنع.
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عرض مباشر

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

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، واضغط عىل زر عرض مبارش، وستتمكن من عرض موجز البث املبارش واالستامع إليه، وأخذ لقطات وتسجيل مقاطع فيديو، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

مرر إىل اليسار واليمني عرب الشاشة لرؤية املزيد من الرموز.

الوصفرمز

املشاركة. قم مبشاركة جهازك.

اإلعدادات. عرض أو تغيري إعدادات الجهاز.

Snapshot )لقطة(. خذ لقطة.

Record )التسجيل(. بدء/إيقاف التسجيل يدويًا.

Speak )التحدث(. ابدأ استخدام التحدث واالستامع.

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

Call Log )سجل املكاملات(. عرض سجالت املكاملات.

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

يرجى الرجوع إىل الواجهة الفعلية للحصول عىل معلومات محددة.
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اإلعدادات

يف صفحة اإلعدادات، ميكنك تعيني معلامت الجهاز.

الوصفاملعلمة

خصص اسم جهازك.Name )االسم(

 Working mode  )وضع العمل(

•  User Mode  )وضع املستخدم(: تخصيص املعلامت مثل حساسية االكتشاف ومدة التجول	

•  Performance Mode  )وضع األداء(: يف هذا الوضع، سيتم تحسني أداء الجهاز، ولكن سيزداد معدل استهالك الطاقة.	

•  Power Saving Mode  )وضع توفري الطاقة(: اضبط الحساسية واملعلامت األخرى إلطالة عمر البطارية.	

•  Super Power-saving  )توفري الطاقة الفائق(: وضع السكون قيد التشغيل. قد يعمل العرض املبارش النشط عىل تنشيط الكامريا.	

•  Configure Working Mode  )تكوين وضع العمل(: تخصيص وضع العمل يف فرتات مختلفة.	

 Intelligent Detection  )االكتشاف الذيك(

ييمكنك تخصيص إشعار االكتشاف عن طريق تغيري قيمة حساسية االكتشاف. كلام زادت درجة الحساسية، أصبح من األسهل اكتشاف األشخاص البعيدين عن الجهاز.

•  Basic Detection  )االكتشاف األسايس( )مطلوب(	

•  PIR Infrared Detection  )اكتشاف األشعة تحت الحمراء الخاملة(: كلام كانت الحساسية أعىل، أمكن اكتشاف مسافة أبعد.	

•  Advanced Detection  )االكتشاف املتقدم(	

•  Loitering detection  )اكتشاف التجول(: عند التمكني، إذا استمر األشخاص يف التجول حول املدخل لفرتة أطول من الفرتة التي أعددتها، فسيتم إطالق 	

اإلنذارات. تُستخدم هذه الوظيفة ملنع التجول.

.ةيبناجلا تاقيبطتلا لئاسر تاراعشإو ةيبناجلا ةزهجألا تاهيبنت كلذ يف امب ،ددحملا عضولا ىلع ًءانب اًهيبنت ةزهجألا ردصُتس

.يبناجلا قيبطتلاو يبناجلا زاهجلا نم راعشإلا نييعت كنكميNotification )إشعار(

عند تعطيله، لن يوجد صوت بالعرض املبارش وال بتسجيل مقاطع الفيديو.Audio )الصوت(

Image )الصورة(

• Auto )تلقايئ( )موىص به(: التبديل التلقايئ بني وضع النهار/الليل.	

• حساسية التبديل بني وضع النهار/الليل.	

•  Enforcing Day Mode  )فرض وضع النهار(: يبقى وضع األشعة تحت الحمراء متوقًفا عن التشغيل	

•  Enforcing Night Mode  )فرض وضع الليل(: يبقى وضع األشعة تحت الحمراء قيد التشغيل، مع التقاط صور واضحة يف البيئة املظلمة.	

عند تعطيله، سيتم إيقاف تشغيل مؤرش جرس الباب.Light الضوء

ميكنك االطالع عىل سعة البطارية.Battery )البطارية(

ميكنك االشرتاك يف التخزين السحايب والتحكم فيه. Cloud Storage  )التخزين السحايب(

ميكنك رؤية حالة تخزين الجهاز، مبا يف ذلك التخزين السحايب وبطاقة الذاكرة. Record List  )قامئة التسجيل(

 Security Settings  )إعدادات األمان(
•  Video Encryption  )تشفري الفيديو(: عند متكينه، سيتم تشفري مقاطع الفيديو الخاصة بك.	

•  Change Encryption Password  )تغيري كلمة مرور التشفري(: ميكنك تغيري كلمة املرور الخاصة بك.	

Network )الشبكة(

• ميكنك رؤية شبكة Wi-Fi التي اتصل بها الجهاز، وميكنك النقر لتغيريها إىل شبكة Wi-Fi أخرى.	

•  Static DNS  )نظام أسامء النطاقات الثابت(: يف حالة التمكني، ميكنك تخصيص عنوان نظام أسامء النطاقات.	

• 	.Wi-Fi ميكنك اختيار وضع سكون شبكة :)Wi-Fi وضع سكون شبكة(  Wi-Fi Sleep Mode 

•  Low Power Mode  )وضع الطاقة املنخفضة(	

•  Ultra-Low Power Mode  )وضع الطاقة املنخفضة للغاية(	

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

أدخل عنوان بريد إلكرتوين أو رقم هاتف لدعوة فرد من أفراد العائلة أو ضيف ومنحه أذونات الجهاز. Share the device  )مشاركة الجهاز(

انقر لحذف الكامريا من حساب EZVIZ الخاص بك. Delete Device  )حذف جهاز(
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EZVIZ توصيل

 Amazon Alexa  1. 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

 في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل " Image Encryption " )تشفير الصورة( في صفحة. 2

 Device Settings  )إعدادات الجهاز(.

3 . Fire الجيل الثاني فقط( أو أجهزة التلفاز الذكية من اإلصدار( Fire TV Stick أو )كل األجيال( Fire TV الجديد تماًما أو Echo-Show أو Echo-Show أو Echo Spot مثل أجهزة( Alexa لديك جهاز مزود بتطبيق

.)TV

تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.. 4

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:
افتح تطبيق Alexa وحدد " Skills and Games " )المهارات واأللعاب( من القائمة.. 1

2 .."EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ" على شاشة المهارات واأللعاب، ابحث عن

حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق ENABLE TO USE )تمكين االستخدام(.. 3

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

5 . .EZVIZ التحكم في أجهزة Alexa بحيث يمكن لتطبيق EZVIZ بالوصول إلى حساب Alexa تفويض( لتفويض( Authorize انقر فوق الزر

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

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

األمر الصوتي
.Alexa أو من خالل وظيفة التحكم الصوتي في Alexa الصفحة الرئيسية الذكية( في تطبيق( "Smart Home" اكتشف جهازًا ذكيًا جديًدا عبر قائمة

.Alexa بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك 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 لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكالت تتعلق باالتصال باإلنترنت.

.Alexa حاول إعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشاف الجهاز على

لماذا تظهر حالة الجهاز "Offline" )غير متصل باإلنترنت( على Alexa؟

.Alexa ربما تم قطع اتصالك الالسلكي. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشافه على

قد ال تتوفر إمكانية االتصال باإلنترنت على الموجه الخاص بك. تحقق من توصيل الموجه باإلنترنت وأعد المحاولة.

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

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

تلزم األجهزة والتطبيقات التالية:
تطبيق EZVIZ الوظيفي.. 1

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

جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.. 3

تطبيق Google Assistant على الهاتف.. 4

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:
قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.. 1

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

في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "Set up device" )إعداد الجهاز( من القائمة لالنتقال إلى واجهة اإلعداد.. 3

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

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

6 ..EZVIZ التحكم في أجهزة Google بحيث يمكن لتطبيق EZVIZ بالوصول إلى حساب Google تفويض( لتفويض( Authorize انقر فوق الزر

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

8 ..EZVIZ انقر فوق رمز خدمة ،EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة باألجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ اتبع الخطوات المذكورة أعاله إلكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة

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

يمكن للمستخدمين إدارة األجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة األجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من األجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.

انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

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

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

مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو

.EZVIZ شكرًا الختيارك منتجات

 تؤثر التكنولوجيا عىل كل جانب من جوانب حياتنا. بصفتنا رشكة ذات تقنية عالية، فإننا ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا يف تحسني كفاءة األعامل ومنط الحياة، ولكن يف نفس الوقت، الرضر املحتمل من االستخدام 

غري السليم. عىل سبيل املثال، منتجات الفيديو قادرة عىل تسجيل صور حقيقية وكاملة وواضحة. يوفر هذا قيمة عالية يف استعادة األحداث املاضية والحفاظ عىل الوقائع يف الوقت الفعيل. ومع ذلك، فقد يؤدي أيًضا إىل انتهاك 

الحقوق واملصالح املرشوعة لطرف آخر يف حالة حدوث توزيع غري صحيح لبيانات الفيديو و/أو استخدامها و/أو معالجتها. مع فلسفة “التكنولوجيا من أجل األفضل”، تطلب EZVIZ أن يلتزم كل مستخدم نهايئ لتكنولوجيا الفيديو 

ومنتجات الفيديو بجميع القوانني واللوائح املعمول بها، باإلضافة إىل العادات األخالقية، بهدف إنشاء مجتمع أفضل بشكل مشرتك. يُرجى قراءة املبادرات التالية بعناية:

1. كل شخص لديه توقعات معقولة بشأن الخصوصية، ويجب أال يتعارض تثبيت منتجات الفيديو مع هذا التوقع املعقول. ولذلك، يجب إعطاء إشعار تحذير بطريقة معقولة وفعالة وتوضيح نطاق املراقبة، عند تثبيت منتجات 

الفيديو يف األماكن العامة. وبالنسبة للمناطق غري العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الطرف اآلخر عند تثبيت منتجات الفيديو، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول عىل موافقة أصحاب 

املصلحة، وعدم تثبيت منتجات فيديو غري مرئية بطريقة مفرطة.

2. الغرض من منتجات الفيديو هو تسجيل أنشطة حقيقية يف وقت ومساحة محددين وتحت ظروف محددة. ولذلك، يجب عىل كل مستخدم أوالً تحديد حقوقه/حقوقها بشكل معقول يف مثل هذا النطاق املحدد، لتجنب التعدي 

عىل صور الطرف اآلخر أو خصوصيته أو حقوقه املرشوعة األخرى.

3. أثناء استخدام منتجات الفيديو، سيستمر توليد بيانات صور الفيديو املستمدة من مشاهد حقيقية، مبا يف ذلك كمية كبرية من البيانات البيولوجية )مثل صور الوجه(، وميكن تطبيق البيانات أو إعادة معالجتها بشكل أكرب. 

ال تستطيع منتجات الفيديو نفسها التمييز بني الجيد والسيئ فيام يتعلق بكيفية استخدام البيانات استناًدا فقط إىل الصور التي تم التقاطها بواسطة منتجات الفيديو. تعتمد نتيجة استخدام البيانات عىل طريقة استخدام مراقبي 

البيانات وغرضهم. ولذلك، يجب أال يلتزم مراقبو البيانات بجميع القوانني واللوائح املعمول بها واملتطلبات املعيارية األخرى فحسب، بل يجب أيًضا احرتام املعايري الدولية، واألخالق االجتامعية، واألخالق الحميدة، واملامرسات الشائعة، 

واملتطلبات غري اإللزامية األخرى، واحرتام خصوصية األفراد، والصور الشخصية، وغريها من الحقوق واالهتاممات.

4. يجب دامئًا مراعاة الحقوق، والقيم، واملطالب األخرى ملختلف أصحاب املصلحة عند معالجة بيانات الفيديو التي يتم توليدها باستمرار بواسطة منتجات الفيديو. يف هذا الصدد، يعد أمان املنتج، وأمان البيانات أمرين حاسمني 

جًدا. ولذلك، يتوجب عىل كل مستخدم نهايئ ومراقب بيانات اتخاذ جميع التدابري املعقولة والرضورية لضامن أمن البيانات، وتجنب ترسب البيانات، واإلفصاح غري املناسب، واالستخدام غري السليم، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال 

الحرص، إعداد التحكم يف الوصول، واختيار بيئة الشبكة املناسبة )اإلنرتنت أو اإلنرتانت( حيث تكون فيها منتجات الفيديو متصلة، مام يؤدي إىل ترسيخ أمان الشبكة وتحسينه باستمرار.

5. قدمت منتجات الفيديو مساهامت عظيمة يف تحسني الضامن االجتامعي حول العامل، ونعتقد أن هذه املنتجات ستلعب أيًضا دوًرا نشطًا يف املزيد من جوانب الحياة االجتامعية. أي إساءة استخدام ملنتجات الفيديو مبا ينتهك 

حقوق اإلنسان أو يؤدي إىل أنشطة إجرامية يتعارض مع القصد األصيل لالبتكار التكنولوجي وتطوير املنتجات. وذلك، يجب عىل كل مستخدم ترسيخ آلية تقييم وتتبع لتطبيق املنتج الخاص به لضامن استخدام كل منتج بطريقة 

مناسبة ومعقولة وبثقة كبرية.
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