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نظرة عامة

محتويات العبوة� 1

شريط مزدوج الجانبغطاء الحمايةمستشعر األشعة تحت الحمراء الخاملة

دليل البدء السريعالمعلومات التنظيمية

المكونات األساسية� 2

هيكل جهاز الكشف

الغطاء

القاعدة

العدسة
مزودة بمؤشر LED بالداخل

عالمة توجيه التركيب

غطاء الحماية

الوصفاالسم

LED مؤشر

• أزرق وامض بسرعة: جهاز الكشف يدخل في وضع إضافة جهاز.	

• أزرق وامض بسرعة 3 مرات: تغيير وضع التشغيل.	

• أزرق لمدة ثانية واحدة: صدرت إشارة األشعة تحت الحمراء الخاملة/تم تنشيط الجهاز بالضغط على الزر إعادة 	

التعيين/تم إطالق تنبيه العبث.

قم بتثبيته على العدسة لتقييد نطاق االكتشاف.غطاء الحماية
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زر إعادة التعيين

الوصفاالسم

زر إعادة التعيين

اضغط مع االستمرار لمدة 5 ثواٍن تقريبًا، وسيدخل الجهاز في وضع إضافة جهاز.

اضغط مرتين لتغيير وضع التشغيل )يجب أن يكون الفاصل الزمني بين الضغطتين أقل من ثانية(.

• Factory Mode )وضع المصنع(: الكتشاف األجسام كل 10 ثواٍن.	

• Energy-saving Mode )وضع توفير الطاقة(: الكتشاف األجسام كل دقيقة.	

 EZVIZ الحصول على تطبيق

قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi )مقترح(. . 1
2 .  Google أو    App Store  في “EZVIZ„ البحث عن EZVIZ وتثبيته من خالل  بتنزيل تطبيق  قم 

.PlayTM 
3 ..EZVIZ قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم

EZVIZ تطبيق

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

.EZVIZ وابحث عن

التحضيرات

إزالة الغطاء� 1

قم بإزالة غطاء جهاز الكشف عن طريق تدوير الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في الشكل أدناه.

إزالة الشريط العازل� 2

اضغط مع االستمرار على البطارية، ثم قم بإزالة الشريط العازل للبطارية.
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الشريط العازل

• بعد إزالة الشريط العازل، وقبل إجراء أي عمليات، يرجى االنتظار من دقيقتين إلى 3 دقائق تقريبًا، مما يجعل أداء اكتشاف األشعة تحت الحمراء 	

الخاملة أكثر ثباتًا.

• عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفًضا، سيتم عرض إشعار ضعف البطارية على تطبيق EZVIZ لتذكيرك باستبدال البطاريات.	

• إذا احتجت إلى استبدال البطاريات، يرجى شراء بطاريات CR2450 620 مللي أمبير في الساعة.	

• عند استبدال البطاريات، يرجى إدخالها مع مراعاة توجيه الجانب الموجب ألعلى.	

• حافظ على يديك جافتين ونظيفتين عند لمس لوحة الدائرة.	

إضافة جهاز

يجب استخدام جهاز الكشف مع البوابة الذكية من EZVIZ )يشار إليها فيما بعد باسم "البوابة"(. يرجى إضافة البوابة إلى EZVIZ Cloud، ثم إضافة جهاز 

الكشف إلى البوابة بالطريقتين التاليتين.

الطريقة األولى: إضافة عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا� 1

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

السريعة ضوئيًا.

امسح رمز االستجابة السريعة الموجود على الجانب الداخلي للغطاء أو في دليل المستخدم ضوئيًا، ثم أضف جهاز الكشف إلى البوابة.. 2

Scan QR Code

3 ..EZVIZ قم بتدوير الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة عالمة توجيه التركيب مع شعار

الطريقة الثانية: إضافة عن طريق البوابة� 2

عند إضافة جهاز كشف عن طريق البوابة، ضع جهاز الكشف بالقرب من البوابة قدر اإلمكان.

أدخل البوابة في وضع إضافة جهاز وفًقا للتعليمات الواردة في دليل مستخدم البوابة . 1

اضغط مع االستمرار على الزر إعادة التعيين ألكثر من 5 ثواٍن حتى يضيء المؤشر الموجود على جهاز الكشف باللون األزرق الوامض . 2

بسرعة وسيدخل جهاز الكشف في وضع اإلضافة.

3 ..LED ستتم إضافة جهاز الكشف إلى البوابة تلقائيًا، وسينطفئ مؤشر

4 ..EZVIZ قم بتدوير الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة عالمة توجيه التركيب مع شعار
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التركيب

يمكن وضع جهاز الكشف على المنضدة، أو لصقه في المكان المطلوب من خالل الشريط مزدوج الوجه في الجزء السفلي من جهاز الكشف. مواضع 

التركيب وزواياه المذكورة فيما يلي تستخدم كمرجع فقط.

التركيب على جدار على ارتفاع 8�1 متر� 1

للحصول على تأثير اكتشاف أفضل، يرجى توجيه الجانب الذي يحمل عالمة توجيه التركيب وشعار EZVIZ نحو األرض كما هو موضح في الشكل أدناه.

 

10°

0°

1 2 31.8 m

تم اكتشافنا جميًعا!!!

ونحن أيًضا!!!

الشكل 1 منظر جانبي لنطاق االكتشاف

• بعد تركيب جهاز الكشف، يجب ضبط زاوية جهاز الكشف للحصول على نطاق االكتشاف المناسب.	

• تبلغ زاوية االكتشاف لجهاز الكشف 90 درجة رأسيًا وأفقيًا.	

• يجب توجيه جهاز الكشف نحو المنطقة التي يسير فيها الناس غالبًا، ويجب أال تكون هناك عوائق أمام جهاز الكشف.	

• تجنب تركيب جهاز الكشف في األماكن المعرضة ألشعة الشمس المباشرة الشديدة أو األماكن التي تتغير فيها درجة الحرارة بشكل كبير )بالقرب من مكيفات 	

الهواء والثالجات والمراوح الكهربائية واألفران والنوافذ وغير ذلك(.

• قبل لصق جهاز الكشف، نظف السطح أوالً. تجنب لصق جهاز الكشف على الجدران المغسولة بطالء جيري مائي.	
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نطاق االكتشاف

الشكل 2 منظر علوي لنطاق االكتشاف

استخدام غطاء الحماية )اختياري( � 2

للحصول على تأثير اكتشاف أفضل، يرجى توجيه الجانب الذي يحمل عالمة توجيه التركيب وشعار EZVIZ نحو األرض كما هو موضح في الشكل أدناه.

يمكن استخدام غطاء الحماية في الحاالت التالية:

• لمنع صدور التنبيهات الخاطئة بسبب الحيوانات األليفة.	

1 2

2
 

 

0°
هل تم إطالق 

تنبيهات!؟

لم يتم اكتشافنا~

غطاء الحماية

الشكل 1 منظر جانبي لنطاق االكتشاف

• سيمنع غطاء الحماية جزًءا من جهاز الكشف من تلقي اإلشعاع الحراري المنبعث من األجسام المتحركة، وبالتالي يحد من نطاق اكتشاف جهاز الكشف. وهذا 	

من شأنه منع التنبيهات الخاطئة خاصة التي تصدر بسبب الحيوانات األليفة.

• إذا كانت لديك حيوانات أليفة، فإن ارتفاع التركيب = طول الحيوان األليف + 0.5 متر؛ فإذا كان طول الحيوان األليف يبلغ 0.5 متر، يكون ارتفاع التركيب 	

الموصى به مترًا واحًدا.

• بعد استخدام غطاء الحماية، تكون مسافة االكتشاف القصوى لجهاز الكشف 5 أمتار.	
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• نطاق االكتشاف المتوقع الصغير.	

للحصول على تأثير اكتشاف أفضل، يرجى توجيه الجانب الذي يحمل عالمة توجيه التركيب وشعار EZVIZ نحو األرض كما هو موضح في الشكل أدناه.

45°

منطقة عدم االكتشاف

نطاق االكتشاف

الشكل 2 منظر علوي لنطاق االكتشاف
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EZVIZ عمليات التشغيل على تطبيق

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

الصفحة الرئيسية� 1

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، وافتح الصفحة الرئيسية للبوابة ذات الصلة، وسيمكنك إدارة جهاز الكشف حسب الحاجة على الصفحة.

سجل اكتشاف جهاز الكشف.Log )السجل(

مسح تنبيهات جهاز الكشف.Dismiss )تجاهل(

اإلعدادات� 2

الوصفالمعلمة

خصص اسم جهازك. Device Name  )اسم الجهاز(

يمكنك ضبط معلمات اإلشعار حسب الحاجة.Alarm Settings )إعدادات التنبيه(

حدد الكاميرا الخاصة بك لالتصال بجهاز الكشف. بمجرد االتصال، ستتحول الكاميرا إلى االتجاه الذي يتم Linkage Camera )كاميرا الربط(

فيه اكتشاف إنسان.

 Energy-saving mode 

)وضع توفير الطاقة(

اضغط مرتين لتغيير وضع التشغيل )يجب أن يكون الفاصل الزمني بين الضغطتين أقل من ثانية(.

• Factory Mode )وضع المصنع(: الكتشاف األجسام كل 10 ثواٍن.	

• Energy-saving mode )وضع توفير الطاقة(: الكتشاف األجسام كل دقيقة.	

  Related Devices  

)األجهزة ذات الصلة(

يمكنك رؤية البوابة المتصلة بجهاز الكشف الخاص بك.

  Device Information  

)معلومات الجهاز(

يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.

قم بمشاركة جهازك. Share  )مشاركة(

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