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إعداد النظام
مقدمة موجزة1

.EZVIZ يمكنك تجربة ميزات المنتج المتقدمة والمتنوعة باستخدام تطبيق

الوظائف الرئيسية:

• 	EZVIZ توصيل الطاقة أو فصلها من خالل تطبيق

• عرض حالة العمل	

• العد التنازلي	

• المؤقت	

زالة الجهاز:

• 	.EZVIZ قم بإزالة الجهاز من تطبيق

إحصائية توضح معدل استهالك الكهرباء اليوم:

• معدل استهالك الكهرباء اليوم	

• وقت التشغيل اليوم	

• الطاقة الحالية 	

جهاز واحد فقط ذو طراز المنتج T30 -10B-EU يدعم 

حاليًا هذه الميزة.

محتويات العبوة2

دليل البدء السريع )قطعة واحدة(المعلومات التنظيمية )قطعة واحدة(القابس الذكي )قطعة واحدة(

يعتمد مظهر الجهاز على الجهاز الفعلي الذي اشتريته. 

المكونات األساسية3

LED زر الطاقة/مؤشر
QR رمز

إدخال الطاقة

عودةمن األمام

الوصفاالسم

•زر الطاقة اضغط لتوصيل الطاقة أو فصلها.	

• 	.Wi-Fi اضغط على هذا الزر لمدة 5 ثواٍن لبدء تكوين شبكة
LED مؤشر• أزرق ثابت: تم تشغيل الجهاز.	

• قيد اإليقاف: تم إيقاف تشغيل الجهاز.	

• 	.Wi-Fi أزرق وامض بسرعة: الجهاز على استعداد لتكوين شبكة

• أزرق وامض ببطء: تم قطع االتصال بالشبكة.	
QR إلضافة الجهاز إلى حسابك.رمز EZVIZ ضوئيًا باستخدام تطبيق QR امسح رمز

230 فولت تيار مترددإدخال الطاقة

 EZVIZ الحصول على تطبيق
1 ..Google Play)TM(  أو App Store في »EZVIZ« ابحث عن

قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته.. 2

3 ..EZVIZ قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم

• إذا كنت تستخدم التطبيق بالفعل، فتأكد من استخدام أحدث إصدار.	

• 	.EZVIZ وابحث عن App Store لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى
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اإلعداد
اتبع الخطوات التالية إلعداد الجهاز:

قم بتشغيل جهازك.. 1

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

قم بتوصيل الجهاز باإلنترنت.. 3

قم بإضافة الجهاز إلى حساب EZVIZ الخاص بك.. 4

تشغيل الجهاز1

.Wi-Fi باللون األزرق بسرعة، يصبح الجهاز على استعداد لالتصال بشبكة LED قم بتوصيل الجهاز بمأخذ طاقة. عندما يومض مؤشر

مأخذ الطاقة

LED مؤشر

اضغط مع االستمرار على الزر لمدة 5 ثواٍن لبدء تكوين شبكة Wi-Fi إذا لم يومض مؤشر LED باللون األزرق بسرعة.

ال تُدخلهما في بعض.

االتصال باإلنترنت2

الخطوات:
1 ..EZVIZ قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق

2 ..QR في الشاشة الرئيسية، انقر فوق »+« بالزاوية العلوية اليمنى لالنتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز

امسح رمز QR على غالف دليل التشغيل السريع أو على هيكل الجهاز ضوئيًا.. 3

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

 .2.4GHz 5 منفصلتين، فتأكد من اتصال هاتفك بشبكةGHz2.4 وGHz 2.4. إذا كان لديك موجه ثنائي النطاق مزود بشبكتينGHz  Wi-Fi يعمل الجهاز بإشارات شبكة

يُرجى اختيار توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها هاتفك المحمول.

إذا لم تتمكن من توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، فاضغط على الزر لمدة 5 ثواٍن حتى يومض المؤشر باللون األزرق بسرعة، ثم كرر الخطوات المذكورة أعاله.
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3EZVIZ توصيل
Amazon Alexa 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

لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa )مثل أجهزة Echo Spot وEhco-Show وEcho-Show الجديد تماًما وFire TV )كل األجيال( وFire TV Stick )الجيل الثاني فقط( والتلفاز . 2

.)Fire TV الذكي من اإلصدار

تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.. 3

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

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

.EZVIZ اكتشاف جميع أجهزة

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

األمر الصوتي

.Alexa أو عبر التحكم الصوتي في تطبيق 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

وفيما يأتي أمثلة لذلك:

» .Alexa(  »Alexa, turn on plug، قم بتشغيل القابس(.

» .Alexa(  »Alexa, turn off plug، قم بإيقاف تشغيل القابس(.

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 قد تكون فقدت االتصال 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.
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Google Assistant استخدام

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

تلزم األجهزة والتطبيقات التالية:

تطبيق EZVIZ الوظيفي.. 1

جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.. 2

تطبيق Google Assistant على الهاتف.. 3

لبدء التشغيل، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

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)TM 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 ضمن قائمة الخدمات. لعرض قائمة باألجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ اتبع الخطوات الواردة أعاله إلكمال التفويض، وعند االنتهاء من المزامنة، ستظهر خدمة

.EZVIZ انقر فوق رمز خدمة

يمكن للمستخدمين إدارة األجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. وأضف األجهزة إلى الغرفة - تتيح إضافة جهاز 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 تفصيلية، يُرجى زيارة الموقع


