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نظرة عامة

محتويات العبوة� 1

)x1( جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة

)x1(   3M شريط)x1( المعلومات التنظيمية)x1( دليل البدء السريع

المكونات األساسية� 2

يكتشف جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة درجة الحرارة والرطوبة في األماكن الداخلية ويعرضهما ثم يرسل البيانات ذات الصلة إلى بوابة 

EZVIZ المرتبطة. وبعد إضافة جهاز المراقبة إلى تطبيق EZVIZ، يمكنك عرض البيانات ذات الصلة على هاتفك في الوقت الفعلي؛ وعالوًة 

على ذلك، يمكنه تشغيل منتجات EZVIZ الذكية األخرى لتزويدك بحياة منزلية ذكية.

الهيكل

الشاشة

المستشعر

منظر أمامي

المستشعر

عالمة اتجاه التدوير

إطار الدعم

منظر خلفي

الزر

خلية على شكل زر
الشريط العازل

مخطط داخلي
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الوصفاالسم

الزر

• اضغط مع االستمرار على الزر لمدة 5 ثواٍن، وستتم إعادة تشغيل جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة ثم سيدخل في وضع 	
إضافة الجهاز؛ وفي الوقت نفسه، سيومض رمز اإلشارة على شاشة الجهاز بسرعة.

• 	.) °F( والدرجة الفهرنهايت ) °C( اضغط ضغطة قصيرة على الزر لتبديل عرض البيانات بين الدرجة المئوية
• اضغط بسرعة على الزر مرتين للتبديل بين الوضع العادي ووضع األداء العالي. 	

شاشة العرض

الرطوبة

رمز اإلشارة

درجة الحرارة )درجة مئوية بشكل افتراضي(

الكمية الكهربائية

اإلعداد

اتبع الخطوات لتعيين جهاز المراقبة:

1 . .EZVIZ احصل على تطبيق

قم بتشغيل جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة.. 2

أضف جهاز المراقبة إلى حساب EZVIZ الخاص بك.. 3

1 �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

تشغيل جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة� 2
الخطوة 1: أزل الغطاء الخلفي

قم بإزالة الغطاء الخلفي لجهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في الشكل أدناه. 

يُوصى بوضع جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة على يديك للضغط عليه ولفه براحة يدك. 
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الخطوة 2: إزالة الشريط العازل

اسحب شريط عزل البطارية بيدك.

الشريط العازل

• يُرجى استبدال البطارية في الوقت المناسب عندما تظهر مطالبة بانخفاض الطاقة على هاتفك. 	

• إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، فيُرجى شراء CR2450 واحدة.	

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

إضافة جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة� 3
يجب استخدام جهاز المراقبة مع بوابة  EZVIZ Zigbee  الذكية )يُشار إليها فيما بعد باسم "البوابة"(. ويُرجى إضافة البوابة إلى  EZVIZ Cloud  بالرجوع 

إلى دليل مستخدم البوابة، ثم إضافة جهاز المراقبة إلى البوابة عن طريق اتباع الخطوات التالية.

الطريقة األولى: إضافة عن طريق مسح رمز QR ضوئًيا

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

اضغط مع االستمرار على زر جهاز المراقبة ألكثر من 5 ثواٍن حتى يومض رمز اإلشارة على شاشة جهاز المراقبة، ثم يدخل جهاز المراقبة . 2

في وضع إضافة الجهاز.

الزر

سيخرج جهاز المراقبة من وضع إضافة الجهاز تلقائيًا بعد 3 دقائق.

امسح رمز QR على الجانب الداخلي للغطاء أو على غالف دليل المستخدم، ثم أضف جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة إلى البوابة.. 3

أضف جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة إلى البوابة باتباع المعالج الموجود في التطبيق.. 4

قم بتدوير الغطاء الخلفي لجهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة بإحكام في اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة عالمة المحاذاة  . 5

الموجودة على الغطاء الخلفي مع العالمة  الموجودة على الغطاء األمامي.
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الطريقة الثانية: إضافة عن طريق البوابة

عند إضافة جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة عن طريق البوابة، ضع جهاز المراقبة بالقرب من البوابة قدر اإلمكان.

اضغط على زر الوظائف بالبوابة إلدخال البوابة في وضع إضافة الجهاز. . 1

اضغط مع االستمرار على زر جهاز المراقبة ألكثر من 5 ثواٍن حتى يومض رمز اإلشارة على شاشة جهاز المراقبة، ثم يدخل جهاز المراقبة . 2

في وضع إضافة الجهاز.

الزر

تمت إضافة جهاز المراقبة إلى البوابة بنجاح وتطالب البوابة باإلضافة بنجاح.. 3

بعد إضافة جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة بنجاح، قم بتدوير الغطاء الخلفي لجهاز المراقبة في اتجاه عقارب الساعة إلحكام الغطاء . 4

الخلفي حتى تتم محاذاة عالمة المحاذاة  الموجودة على الغطاء الخلفي مع العالمة  الموجودة على الغطاء األمامي. 

التركيب
• سوف يتسبب المعدن في إضعاف إشارة ZigBee، ولذا يُرجى عدم تركيب جهاز المراقبة على باب معدني، ويوصى بتركيبه على الحائط بجوار الباب. 	

• تجنب تركيب جهاز المراقبة في بيئة بها تآكل أو مجاالت مغناطيسية شديدة. 	

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

• يوصى باستخدام جهاز المراقبة في منزل ال تزيد مساحته عن 200 متر مربع؛ وإذا كان منزلك كبيرًا جًدا، فيُرجى شراء جهازي مراقبة أو أكثر للتمتع بتجربة استخدام مثلى.	

• قبل لصق شريط 3M ، يُرجى مسح الغبار الموجود على سطح التركيب لتعزيز التصاق الشريط؛ وتجنب لصقه على جدار من الجير.	

. 3M يُرجى وضع جهاز المراقبة على سطح المكتب حسب الحاجة، أو يمكنك لصقه على الحائط في أقل من متر واحد بشريط

الوضع على سطح مكتب
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) 3M لصقه على المكان الذي تريده )باستخدام شريط

المواصفات
من 10- درجات مئوية إلى 60 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل 

رطوبة نسبة بنسبة تتراوح من %0 إلى %99نسبة الرطوبة عند التشغيل

ZigBee 3.0البروتوكول الالسلكي

CR2450نوع البطارية

12 أشهرمدة البطارية 

.www.ezviz.com/ar للحصول على معلومات إضافية حول الجهاز، يرجى الرجوع إلى

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 مراقبة درجة الحرارة والرطوبة حسب الحاجة في 

الصفحة.

سجل اكتشاف جهاز المراقبة.السجل

اإلعدادات� 2

الوصفالمعلمة

خصص اسم جهازك.اسم الجهاز

عند التمكين، سيُرسل الجهاز رسالة تنبيه إلعالمك بأن درجة الحرارة أو الرطوبة تتجاوز القيم المحددة.تنبيه درجة الحرارة/الرطوبة

يمكنك التحقق من وحدة درجة الحرارة الحالية لجهاز المراقبة.وحدة درجة الحرارة

يمكنك التحقق من وضع األداء الحالي لجهاز المراقبة.وضع األداء

يمكنك رؤية البوابة المتصلة بجهاز الكشف الخاص بك.األجهزة ذات الصلة

يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا. معلومات الجهاز

قم بمشاركة جهازك. مشاركة

اضغط لحذف جهاز الكشف من EZVIZ Cloud. حذف جهاز
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