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نظرة عامة

محتويات العبوة� 1

شريط مزدوج الجانبالزر الذكي

دليل البدء السريعالمعلومات التنظيمية

المكونات األساسية� 2

زر

الشكل المحدب لفصل الغطاء

أخدود فصل الغطاء

الحلقة المانعة لالنزالق

من األمام عودة

زر إعادة التعيين الشريط العازل

البطارية

LED مؤشر

الوصفاالسم

زر
اضغط على الزر مرة واحدة أو مرتين أو اضغط مع االستمرار على الزر، وسيمكن إجراء العمليات أو المشاهد المخصصة 

على التطبيق.

اضغط مع االستمرار على الزر إعادة التعيين ألكثر من 5 ثواٍن، وسيُعاد تشغيل الزر الذكي ثم يدخل في وضع إضافة جهاز.زر إعادة التعيين

LED مؤشر

• أزرق وامض بسرعة: للدخول في وضع إضافة جهاز.	

• أزرق وامض بسرعة ثم انطفاء: تمت إضافته إلى البوابة بنجاح.	

• أزرق وامض بسرعة ثم انطفاء خالل 180 ثانية: فشلت إضافته إلى البوابة.	
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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 الزر الذكي عن طريق تدوير الحلقة المانعة لالنزالق عكس اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في الشكل أدناه.

إزالة الشريط العازل� 2

قم بإزالة الشريط العازل للبطارية كما هو موضح في الشكل أدناه.

الشريط العازل

• إذا احتاجت إلى استبدال البطارية، يرجى شراء بطارية CR2032 210 مللي أمبير في الساعة.	

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

• حافظ على يديك جافتين ونظيفتين عند لمس لوحة الدائرة.	
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إضافة جهاز

يجب استخدام الزر الذكي مع البوابة الذكية Zigbee )يشار إليها فيما بعد باسم "البوابة"( من EZVIZ. يرجى إضافة بوابة إلى EZVIZ Cloud بالرجوع إلى دليل 

مستخدم البوابة، ثم قم بإضافة الزر الذكي إلى البوابة.

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

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

السريعة ضوئيًا.

امسح رمز االستجابة السريعة الموجود في دليل المستخدم ضوئيًا، ثم أضف المستشعر إلى البوابة.. 2

Scan QR Code

أضف الزر الذكي إلى البوابة باتباع المعالج الموجود في التطبيق.. 3

قم بمحاذاة الشكل المحدب لفصل الغطاء مع أخدود فصل الغطاء كما هو موضح في الشكل أدناه. قم بتدوير الغطاء في اتجاه عقارب . 4

الساعة لربط الغطاء بإحكام.

الطريقة الثانية: إضافة عن طريق البوابة� 2

عند إضافة جهاز عن طريق البوابة، ضع الجهاز 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 يتحول المؤشر الموجود على الزر الذكي إلى اللون األزرق الوامض . 2

بسرعة، ويدخل الزر الذكي في وضع اإلضافة.

سيضاف الزر الذكي إلى البوابة إضافة تلقائية.. 3

قم بمحاذاة الشكل المحدب لفصل الغطاء مع أخدود فصل الغطاء كما هو موضح في الشكل أدناه. قم بتدوير الغطاء في اتجاه عقارب . 4

الساعة لربط الغطاء بإحكام.
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التركيب

يمكن وضع الزر الذكي على المنضدة، أو لصقه في المكان المطلوب من خالل الشريط مزدوج الجانب الموجود على غطاء الزر الذكي. 

ضعه على المنضدة� 1

الشكل 1 ضعه على المنضدة

أَلِصقه في المكان المطلوب� 2

الشكل 2 أَلِصقه في المكان المطلوب
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• تجنب تركيب الزر الذكي على األبواب المعدنية ألن المعدن سيتسبب في ضعف اإلشارة. يمكن تركيبه على الجدران المجاورة لألبواب المعدنية.	

• يوصى بأن تكون المسافة بين الزر الذكي والبوابة أقل من 20 مترًا. في حالة وجود جدران بينهما، يجب أال يزيد عدد الجدران عن 2.	

• قبل لصق الزر الذكي، نظف الغبار المتراكم على السطح أوالً. تجنب لصق الزر الذكي على الجدران المغسولة بطالء جيري مائي.	

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(

اإلعدادات� 2

الوصفالمعلمة

خصص اسم جهازك. Device Name )اسم الجهاز(

عند تمكينه، سيتحول الجهاز إلى وضع مكالمة الطوارئ وسيتم تعطيل الزر األصلي للتشغيل وإيقاف التشغيل. Emergency Botton  )زر الطوارئ(

يمكنك رؤية البوابة المتصلة بجهاز الكشف الخاص بك. Related Devices  )األجهزة ذات الصلة(

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

قم بمشاركة جهازك. Share  )مشاركة(

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