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جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الّصيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة  .Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd  )المشار إليها فيما بعد باسم 

"EZVIZ"(. يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا )المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل"( أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على 

إذن كتابي سابق من EZVIZ. ال تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفاالت أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خالف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات األخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع 

المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى االطالع على أحدث نسخة على موقع  ™   اإللكتروني 

.) http://www.ezviz.com (

سجل المراجعة

إصدار جديد – يناير، 2022

إقرار العالمات التجارية

  ™   ، ™   ، وغيرها من عالمات EZVIZ التجارية وشعاراتها تملكها EZVIZ في مختلف الواليات القضائية. والعالمات التجارية والشعارات األخرى المذكورة أدناه يملكها 
أصحابها المعنيين.

إخالء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه وكذلك برامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، وال تقدم EZVIZ أي 

 ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر قابلية التسويق والجودة الُمرضية والمالءمة لغرض معين 

وعدم انتهاك الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من األحوال أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكالؤها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو 

عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة األرباح التجارية أو تعطُّل األعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في 

حال إبالغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه األضرار. 

إلى الحد األقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، ال يجوز بأي حال من األحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ اإلجمالية عن جميع األضرار سعر الشراء األصلي للمنتج. 

وال تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن اإلصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة النقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: أ( التثبيت أو االستخدام غير الصحيح بخالف 

المطلوب؛ ب( حماية المصالح القومية أو العامة؛ ج( القوة القاهرة؛ د( أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة األخرى، 

وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل باإلنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. ال تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من 

األضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة اإلنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر اإلنترنت المتعلقة باألمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعًما تقنيًا 

في الوقت المناسب إذا لزم األمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة االختصاص 

القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. ال تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج ألغراض غير مشروعة. 

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون األخير.
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نظرة عامة
محتويات العبوة� 1

)x1( الموجه

)x1( مهايئ الطاقة)x1( كابل الشبكة)x2( المعلومات التنظيمية)x1( دليل البدء السريع

• يعتمد مظهر مهايئ الطاقة على المهايئ الذي اشتريته، وال يمكن استخدامه في الخارج.	

• درجة حرارة تشغيل مهايئ الطاقة: 40-0 درجة مئوية.	

المكونات األساسية� 2

LED مؤشر

منظر أمامي

الوصفاالسم

LED وميض باللون األخضر: البدء. مؤشر

أزرق ثابت: تم قطع اتصال الشبكة.

أخضر ثابت: الشبكة متصلة.

وميض باللون األزرق: تم تمكين الوصول بمفتاح واحد.

وميض باللونين األزرق واألخضر بالتعاقب: استعادة إلى إعدادات المصنع.

رمادي ثابت: إيقاف التشغيل أو تم إيقاف تشغيل المؤشر.
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زر إعادة التعيين

منفذ الطاقة )تيار مستمر بقدرة 12 فولت وشدة 1.5 أمبير(

LAN منفذ

WAN منفذ

تشغيل/إيقاف تشغيل

منظر خلفي

الوصفاالسم

اضغط عليه مع االستمرار لمدة تزيد عن 7 ثواٍن إلعادة التشغيل وتعيين جميع المعلمات على الوضع االفتراضي.زر إعادة التعيين

اضغط عليه مرة واحدة لتمكين الشبكة المتداخلة، أو تمكين الوصول بمفتاح واحد، يرجى الرجوع إلى القسم ذي الصلة للحصول على التفاصيل.

استخدم مهايئ الطاقة المضمن )تيار مستمر 12 فولت 1.5 أمبير(.منفذ الطاقة

التشغيل واالتصال باإلنترنت
1. قم بتوصيل الموجه بمأخذ الطاقة عبر مهايئ الطاقة.

2. قم بتوصيل منفذ WAN الخاص بالموجه باإلنترنت عبر كابل الشبكة. 

التوصيل بمأخذ الطاقة

االتصال باإلنترنت

التكوين
عند استخدام الموجه ألول مرة، يجب عليك تكوين المعلمات من خالل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. ونحن نأخذ الهاتف المحمول كمثال.

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح، وتشغيله بشكل طبيعي، ومن أن مؤشر led مضاء باللون األخضر الثابت. -

قم بتوصيل هاتفك المحمول بالشبكة الالسلكية للجهاز )اسم الشبكة: ezviz_ XXXXXX، دون كلمة مرور افتراضيًا(.  -

افتح متصفح هاتفك المحمول، وأدخل "wifi.ezvizlife.com"، وانتقل إلى صفحة التكوين. -

قم بتعيين المعلمات مثل كلمة مرور إدارة الجهاز، واسم وكلمة مرور شبكة Wi-Fi،وما إلي ذلك. -
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الوصول بمفتاح واحد
بعد قيام الموجه بتكوين الشبكة، يمكن للكاميرا )الكاميرات( المنزلية الذكية من EZVIZ االتصال بشبكة Wi-Fi للموجه عن طريق وظيفة الوصول بمفتاح واحد.

قم بتشغيل الكاميرا )الكاميرات(، وعندما تكون الكاميرا )الكاميرات( في حالة انتظار لكوين شبكة Wi-Fi، اضغط على زر إعادة التعيين بالموجه مرة واحدة لبدء اكتشاف الكاميرا )الكاميرات(، ومن ثم ستقوم الكاميرا )الكاميرات( 

باالتصال بشبكة Wi-Fi الخاصة بالموجه. وسيخرج الموجه تلقائيًا من الوصول بمفتاح واحد بعد 120 ثانية.

الشبكات المتداخلة
• عدد األجهزة في الشبكة: ال يوصى بأكثر من 8 أجهزة.	

• الموجه الرئيسي: جهاز يتصل بنجاح بالشبكة عبر منفذ WAN ، أو يكمل تكوين المعلمات من خالل معالج التكوين.	

يتم دعم الشبكات المتداخلة بالطرق التالية.

طريقة األجهزة:
• عندما تكون الموجهات الفرعية في حالة إعادة التعيين، تحتاج فقط إلى الضغط على زر إعادة التعيين الموجود على الموجه الرئيسي إلنشاء الشبكة المتداخلة تلقائيًا.	

• بالنسبة لجهاز لم ينضم إلى الشبكة المتداخلية، ما عليك سوى الضغط على زر إعادة التعيين للجهاز )الموجه الرئيسي أو الموجهات الفرعية( الذي انضم إلى الشبكة المتداخلية، وسيقوم الجهاز الذي لم ينضم إلى 	

الشبكة المتداخلة تلقائيًا باالنضمام إلى الشبكة المتداخلة الحالية.

طريقة البرامج:
قم بتسجيل الدخول إلى صفحة التكوين لمتصفح جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، أو قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الذي أضاف الموجه الرئيسي. -

انتقل إلى لوحة التحكم < إدارة المسار < إضافة الموجهات، وسينضم الموجه المكتشف إلى الشبكة المتداخلة.    -
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 EZVIZ الحصول على تطبيق

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi )مقترح(. 

. Google PlayTM  أو  App Store  في "EZVIZ" وتثبيته من خالل البحث عن EZVIZ 2. قم بتنزيل تطبيق

.EZVIZ 3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم

EZVIZ تطبيق

.EZVIZ وابحث عن  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 اإلضافة إلى تطبيق
قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك. -

- .QR في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى لالنتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز

امسح رمز QR الموجود على غالف دليل البدء السريع أو الموجود على جسم الجهاز ضوئيًا. -

Scan QR Code

- .EZVIZ اتبع المعالج إلضافة جهازك إلى تطبيق
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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

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يتم عرض الصفحة الرئيسية للموجه الرئيسي كما هو موضح أدناه.

يمكنك اختيار االنتقال إلى واجهة لوحة التحكم أو إدارة الوحدة الطرفية أو مربع األدوات حسب الحاجة.

الوصفرمز

اإلعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.

لوحة التحكم. إدارة الجهاز.

إدارة الوحدة الطرفية. عرض الوحدات الطرفية المتصلة بالجهاز وإدارتها.

مربع األدوات. انقر عليه لتحديد األدوات لتعيين المعلمات ذات الصلة لجهازك حسب الحاجة. 

اإلعدادات� 2

في صفحة اإلعدادات، يمكنك تعيين معلمات الجهاز.

الوصفالمعلمة

.انه زاهجلا تامولعم ةيؤر كنكميزاهجلا تامولعم

.كب صاخلا EZVIZ باسح نم زاهجلا فذحل طغضازاهج فذح
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