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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, 
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INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR 
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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.
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المكونات األساسية

زر إعادة 
التعيين

هوائي

LED مؤشر

مكبر الصوت

إدخال الطاقة

الوصفاالسم
ر نقل إشارة الشبكة الالسلكية بين مجموعة الرنين والوحدات الطرفية هوائي زيعّزِ

األخرى للشبكة الالسلكية.
LED مؤشر 	أحمر ثابت: جاٍر بدء تشغيل الجرس بنغمات.

 	.Wi-Fi أحمر وامض ببطء: فشل اتصال
أزرق ثابت: الجرس بنغمات يعمل بشكل صحيح.	 
 	.Wi-Fi أزرق وامض بسرعة: الجرس بنغمات جاهز لالتصال بشبكة

اضغط مع االستمرار لمدة 5 ثواٍن إلعادة التشغيل، وسيتم إعادة تعيين جميع زر إعادة التعيين
المعلمات إلى الوضع االفتراضي.

100 إلى 240 فولت التيار المتردد، 50/60 هرتزإدخال الطاقة

يخضع مظهر الجرس بنغمات للجرس الفعلي الذي قمت بشرائه. 
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EZVIZ الحصول على تطبيق
قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi )مقترح(.. 1
2 ..Google Play StoreTM أو App Store في "EZVIZ" ابحث عن
قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته.. 3
4 ..EZVIZ قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم

إعداد مجموعة الرنين
ب مجموعة الرنين. الخطوة 1: رّكِ

ه شبكة Wi-Fi وجرس بابك.. 1 ابحث عن مكان بين موّجِ
وصل الجرس بنغمات بمأخذ الطاقة. عندما يومض مؤشر LED بسرعة باللون األزرق، يصبح . 2

.Wi-Fi جاهًزا لالتصال بشبكة

مأخذ الطاقة

LED مؤشر

QR رمز

اختر منفذًا يقع في وسط منزلك، لكي تتمكن من سماع اإلشعارات الصادرة عن جرس 	 
بابك بوضوح.

امسح رمز QR ضوئيًا باستخدام تطبيق EZVIZ إلضافة الجهاز إلى حسابك. يُرجى 	 
االحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. 
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الخطوة 2: أضف مجموعة الرنين إلى حسابك.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.. 1
في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى لالنتقال إلى واجهة المسح الضوئي . 2

.QR لرمز

امسح رمز االستجابة السريعة الموجود على غالف دليل البدء السريع هذا أو على هيكل مجموعة . 3
الرنين ضوئيًا.

4 ..EZVIZ التالي( إلضافة مجموعة الرنين إلى تطبيق( Next اضغط على
اضغط على Next )التالي( لالنتقال إلى رابط واجهة الجرس.. 5
ل خاصية Link to the chime )الربط بمجموعة الرنين( الموجودة في جرس بابك.. 6 شغِّ
اتَّبع معالج تطبيق EZVIZ إلنهاء اإلعدادات.. 7

سيؤدي الربط مبجموعة الرنني إىل تقليل وقت استجابة جرس بابك.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
ما السبب يف بطء استجابة مجموعة الرنني يف منزيل، أو أنها ال تعمل من األساس؟1

يُرجى التأكُّد من التفاصيل اآلتية.

المنتج . 1 الموجود على ملصق  النوع  المناسب )مثل  الرنين  د نوع مجموعة  حّدِ
.EZVIZ تماًما( في واجهة إعدادات جرس الباب في تطبيق

مرة. . 2 االستخدام ألول  قبل  يلزم شحنها  قد  طاقة  خلية  بابك  في جرس  توجد   
إذا أكملَت عملية التركيب ولم يعمل جرس بابك، فاتركه يشحن لمدة تتراوح بين 10 دقائق و3 

ساعات ثم أعد المحاولة.
3 . Human Detection جرس الباب( وزر( Doorbell تأكَّد من تشغيل زر

)التحري عن البشر( في صفحة إعدادات مجموعة الرنين.
2.Wi-Fi لقد فشلُت يف توصيل مجموعة الرنني الخاصة بك بشبكة

أو وجود . 1 بجدار حماية  بك  الخاصة  الرنين  اعتراض مجموعة  تأكَّد من عدم 
أي قيود في شبكتك.

ه . 2 الموّجِ من  قريب  مكان  في  بك  الخاصة  الرنين  مجموعة  وضع  من  تأكَّد 
للحصول على أداء مثالي.

ه.. 3 ل الكثير من األجهزة بالموّجِ ال توّصِ
ه قادر على توزيع عنوان . 4 تأكَّد من تعطيل إعداد عنوان IP الثابت، وأنَّ الموّجِ

IP على جهازك )بروتوكول DHCP قيد التشغيل(.
جرس بايب غري متصل باإلنرتنت بشكل متكرر.3

إذا كنَت . 1 الباب إلشارة شبكة Wi-Fi قوية ومستقرة.  تأكَّد من استقبال جرس 
ه شبكة Wi-Fi لديك  ب نقل موّجِ تعتقد أنَّ قوة إشارة شبكة Wi-Fi الضعيفة هي سبب مشكلتك، فجّرِ

.Wi-Fi إلى مكان أقرب من جرس بابي، أو أضف جرًسا لتعزيز شبكة
ه واإلنترنت لديك قيد التشغيل.. 2 تأكَّد من أنَّ الموّجِ
يحتاج جرس الباب إلى سرعة تحميل قدرها 2 ميجابت في الثانية على األقل، . 3

يرجى التأكُّد من أنَّ النطاق الترددي للشبكة كاٍف، وال يحتوي على العديد من األجهزة المتصلة 
ه. بالموّجِ

المذكورة أعاله في . 4 إذا لم تنجح جميع أساليب استكشاف األخطاء وإصالحها 
حل المشكلة، فيُرجى حذف الجهاز من حسابك في EZVIZ ثم إعادة الضبط وإعادة اإلضافة.
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فشل ربط جرس بايب مبجموعة الرنني الخاصة يب..4

اتصال بالشبكة من النوع 1
في . 1 موضَّح  هو  مثلما  ه،  والموّجِ بابك  جرس  بين  الرنين  مجموعة  ركَّبَت  إذا 

الشكل أدناه.
ه وجرس الباب بالقرب من بعضهما قدر اإلمكان للحصول على أداء مثالي، كما  ينبغي وضع الموّجِ

ينبغي أال تتجاوز المسافة بينهما 10 أقدام )3 أمتار(.

ه في الداخلالجرس في الداخلجرس الباب في الخارج الموّجِ

اتصال بالشبكة من النوع 2
ه، وبعيًدا عن جرس . 2 إذا ركَّبَت مجموعة الرنين الخاصة بك بالقرب من الموّجِ

بابك، مثلما هو موضَّح في الشكل أدناه.
ه وجرس الباب بالقرب من بعضهما قدر اإلمكان للحصول على أداء مثالي. ينبغي وضع الموّجِ

ه في الداخلجرس الباب في الخارج الجرس في الداخلالموّجِ

.www.ezviz.com للحصول عىل معلومات تفصيلية، يُرجى زيارة املوقع


