
القفل الذكي
دليل المستخدم

MeshkaTech

MS-DL101-BK
رقم الموديل

صنع في الصين
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انتباه
يرجى االحتفاظ بالمفاتيح الميكانيكية في

الخارج، في حال تم قفل الباب.
يرجى استبدال البطارية عند ظهور تنبيه 

بانخفاض طاقتها.
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل التركيب،

و االحتفاظ به للعودة إليه الحًقا.
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بنية القفل

1الخطوة

محتويات العلبة
تحقق من الجدول التالي للتأكد من أن العبوة تحتوي على جميع األجزاء التالية:

1.1الخطوة
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االسم

لوحة أمامية

لوحة خلفية

كالون: 35 * 85

بطاقة

مفتاح ميكانيكي

لوحة مطاطية مقاومة للماء

U ملقط

دليل االستخدام

اللسان وصندوق اللسان

برغي طبش: 35 * 8 مم

براغي انزالقية: 16 * 5 مم

براغي كالون: 10 * 5 مم
4(لباب األلمنيوم) 12

الرقمالرقم االسمالكميةالرقم
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براغي كالون: 25 * 4 مم
(لباب الخشب)

برغي M5 * 30 مم لباب
بسماكة  30-65 مم

برغي M5 * 50 مم لباب
بسماكة 50-65 مم

برغي M5 * 70 مم لباب
بسماكة 50-65 مم

عمود مربع لباب
بسماكة  35 مم - 55 مم

عمود مربع لباب بسماكة
45 مم - 65 مم

قابض

الكمية
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المواصفات

الميزات:

1.2الخطوة

مناسب
للموديالت

المواد

وزن القفل

طريقة فتح
القفل

إنذار انخفاض
طاقة البطارية

اللون

باب المنيوم
باب خشبي

35-65mm 

بصمة اإلصبع

+ كلمة المرور

+ البطاقة ≤100

-10ºC~55ºC

95%-0

AAA 6 فولط/ 4 بطاريات

األبواب التي يعمل
معها

طاقة التشغيل

سماكة الباب
المناسبة

سعة البيانات

درجة الحرارة

درجة الرطوبة أقل من 4.8 فولت

حساس بصمة شبه موصل (دقة االستشعار 508 نقطة لكل بوصة)
وظيفة وضع المرور

الوصول إلى معرف المستخدم وسجالت فتح القفل
مقبض من الستانلس ستيل

تشغيل موجه بالصوت
تأمين تلقائي وإنذار عند حدوث اقتحام

وظيفة ضبط الصوت
وظيفة ضبط وقت القفل التلقائي

تأمين الخصوصية
وضع الجمع المزدوج

كلمة سر ضد السرقة
وحدة تغذية من خالل USB لحاالت الطوارئ

المقبض: سبيكة من الزنك
SS304  :اللوحة

 2.5  كيلو غرام

بلوتوث
بصمة اإلصبع (اختياري)

كلمة المرور
بطاقة

مفتاح ميكانيكي
نقطة اتصال (اختياري)

S32

فضي
 أسود

2
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مالحظة: اضبط المقبض وفًقا التجاه فتح الباب.

2الخطوة
2.1الخطوة

مخطط التركيب (لـ 3585)

2.2الخطوة

التركيب

ضبط اتجاه المقبض

الخطوة 3: تثبيت غالف البرغي المنزلقالخطوة 2: تثبيت العمود المربعالخطوة 1: تثبيت الكالون

الخطوة 6: تركيب البطاريةالخطوة 4: توصيل أسالك اللوحتين األمامية والخلفية الخطوة 5: تثبيت اللوحة الخلفية

إن مكان غالف المسمار قابل للتعديل 
من 55 مم إلى 100 مم بعيًدا عن 

العمود المربع.
حسب موقع ثقب الثقب او ثقب الباب 

القديم.

إذا كان المقبض يشير إلى اليسار،
أدر نقطة المثلث إلى اليسار. 

إذا كان المقبض يشير إلى اليمين،
أدر نقطة المثلث إلى اليمين.

أدخل البرغي في الفتحة واثِن نهايته
األمامية لتثبيت العمود المربع.  

3
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1- أدر المقبض على اللوحة األمامية.
قم بفك المسمار اللولبي السداسي

الداخلي للمقبض في عكس اتجاه
عقارب الساعة.

3- بعد ضبط اتجاه المقبض ،2- قم بإزالة المقبض
أدخله في مقعد المقبض وأعد

قفل المسمار السداسي
للمقبض إلكمال الدوران.

1- أدر المقبض على اللوحة الخلفية.
قم بفك المسمار اللولبي السداسي

الداخلي للمقبض في عكس اتجاه
عقارب الساعة.

3- بعد ضبط اتجاه المقبض ،2- قم بإزالة المقبض
أدخله في مقعد المقبض وأعد

قفل المسمار السداسي
للمقبض إلكمال الدوران.



 [Meshkatech] يمكنك البحث عن
في العديد من متاجر التطبيقات 

أو مسح رمز QR الموجود أعاله 
لتحميله

التحميل

3الخطوة
3.1الخطوة

Scan to Download

GET IT ON

Scan to Download

Download on the

App Store

العمليات

إذا كان لديك حساب بالفعل، فاختر "التسجيل عبر حساب موجود 
Register with Existing Account" و ادخل إل صفحة تسجيل الدخول.
سيحدد النظام الدولة/المنطقة الحالية التي تتواجد فيها تلقائًيا. أو 

يمكنك اختيارها بنفسك.
أدخل رقم الجوال/ البريد اإللكتروني و كلمة المرور.

- تسجيل الدخول إلى الحساب االجتماعي الخاص بطرف ثالث.
- إذا قمت بتنزيل QQ عل هاتفك، فيمكنك الضغط فوق رمز QQ في 

صفحة تسجيل الدخول.
- أيضًا يمكنك تسجيل الدخول إذا كنت تستخدم iPhone فيمكنك أيضًا 

.Apple تسجيل الدخول باستخدام معرف

التسجيل
3.2الخطوة

1

2
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اضغط على ”إضافة جهاز -  ”Add Device في الصفحة الرئيسية أو "+" في الزاوية اليمنى العليا 
من الصفحة لالنتقال إلى صفحة إضافة جهاز. يمكنك بعد ذلك إضافة األجهزة يدوًيا أو البحث 

عن جهاز إلضافته إلى التطبيق.
اضغط فوق فئة "حساسات األمان- security sensors" على اليسار. ابحث عن قفل الباب (بلوتوث) 

اضغط على 8 + # على لوحة المفاتيح الخاصة بالقفل، يبدأ ضوء لوحة المفاتيح بالوميض، 
وسيدخل القفل في حالة البحث عن اتصال البلوتوث

بعد البحث عن قفل الباب، اضغط فوق "+" لإلضافة

إضافة القفل
3.3الخطوة

1

2

3

4

شرح الواجهة
3.3.1الخطوة
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نوعان مختلفان من األفراد
أفراد العائلة - يتوافق هذا النوع من األفراد مع المستخدمين الموجودين 

في مجموعة العائلة (family) في التطبيق؛ عند إضافة مستخدم جديد 
إلى مجموعة العائلة في التطبيق، سيظهر فرد آخر من العائلة في عضو 
قفل الباب. مالحظة: ال يمكن حذف أفراد العائلة إال في إدارة أفراد العائلة 

(family member management) في التطبيق

األفراد اآلخرون – يشير هذا النوع من األفراد إلى المستخدمين الذين 
يظهرون فقط في قفل الباب، وليس إلى المستخدمين الموجودين في 

مجموعة العائلة في التطبيق. لن تؤثر إضافة أو حذف هؤالء 
المستخدمين على أفراد مجموعة العائلة  

إدارة أفراد العائلة وإدارة األفراد اآلخرين
فترة الصالحية: بمجرد اإلضافة، يصبح إذن وقت االستخدام ألفراد العائلة 

دائًما، ويتمتع الفرد بإذن االستخدام هذا حتى يحذف المسؤول هذا الفرد.

طريقة فتح الباب: يمكن للمسؤول تحديد نوع اإلذن الذي يمّكن الفرد من 
فتح الباب؛ إذا أوقف المسؤول جميع أذونات فتح الباب للفرد، فلن يتمكن 

المستخدم من فتح الباب بطريقته من خالل التطبيق، ويمكنه فقط 
استخدام طريقة فتح الباب الحالية. 

إدارة األفراد اآلخرين
فترة الصالحية: يمكن للمسؤول تحديد مدة الصالحية لألفراد اآلخرين. 

يمكن تعيينها لتكون فعالة بشكل دائم، أو يمكن تعيين وقت بداية 
ونهاية محددين.

طريقة فتح الباب. يمكن للمسؤول تحديد نوع اإلذن الذي يمّكن الفرد من 
فتح الباب؛ (كما هو الحال مع أفراد العائلة)

بعد إنشاء فرد آخر، يمكن للمسؤول ربط الفرد بمستخدم التطبيق من خالل 
"share – مشاركة"

األفراد واإلدارة

إضافة مستخدم
3.4الخطوة
3.4.1الخطوة
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3.5.1الخطوة

إدارة بصمة اإلصبع

يمكن للمسؤول جمع بصمات األصابع لنفسه أو ألفراد العائلة 
اآلخرين عن طريق توصيل قفل الباب بتطبيق البلوتوث؛ قبل 

جمع البصمات،  حدد المستخدم المقابل لبصمة اإلصبع المراد 
إضافتها. اضغط على "بدء الجمع – Start Collection" للدخول 

إلى واجهة جمع البصمات، في كل مرة يتم فيها جمع بصمات 
األصابع عليك إدخال بصمات األصابع خمس مرات

3.4.2الخطوة

يمكنك االستعالم عن السجل في سجل فتح الباب، ويتم ترتيب 
السجالت بترتيب عكسي. سيعرض معرف فتح القفل المرتبط 
باسم المستخدم اسم المستخدم المقابل مباشرة، وسيعرض 

معرف فتح القفل غير المرتبط باالسم معرف فتح القفل 
المحدد

حول شاشة سجل الفتح:
عند توصيل قفل الباب ببلوتوث الجوال، سيتم عرض سجل فتح 

الباب على التطبيق في الوقت الفعلي، وإال فسيتم تخزين 
السجل مؤقًتا وبشكل محلي في قفل الباب، بانتظار المرة 

التالية التي يتم فيها توصيل قفل الباب ببلوتوث الجوال وفتح 
الباب. 

فتح السجل

3.5الخطوة

ضبط وضع فتح القفل
إعداد صفحة الدخول الرئيسية - يمكنك تعيين بصمة اإلصبع 

وكلمة المرور والبطاقة وكلمة المرور المؤقتة والقفل 
التلقائي وضبط مستوى الصوت.

إذا قمت بتشغيل القفل التلقائي، فسيتم قفل الباب تلقائًيا 
بعد خمس ثواٍن من فتح القفل. إذا قمت بإيقاف تشغيل هذا 

اإلعداد، فسيكون القفل في وضع الفتح العادي

1

2

7
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3.5.4الخطوة

إدارة الرمز المؤقت
رمز متصل بالشبكة: من خالل توصيل قفل الباب بتطبيق 

البلوتوث، يمكن للمسؤول إدخال كلمة مرور مؤقتة لنفسه أو 
ألفراد العائلة اآلخرين؛ اختر كلمة مرور لمرة واحدة أو كلمة 

مرور دورية حسب الحاجة.
 

رمز غير متصل بالشبكة: عندما ال يكون قفل الباب متصًال 
بتطبيق البلوتوث، يمكنك إنشاء رمز لمرة واحدة، ورمز مؤقت 
غير متصل، ومسح الرمز. يتم إنشاء كلمات المرور هذه بشكل 

عشوائي وال تحتاج إلى تعيين

3.5.2الخطوة

قم بتوصيل قفل الباب بتطبيق البلوتوث، يمكن للمسؤول إدخال 
كلمة المرور لنفسه أو ألفراد العائلة اآلخرين؛ قبل إضافة كلمة 

المرور، حدد المستخدم المقابل لكلمة المرور المراد إضافتها.
اضغط فوق "إضافة كلمة مرور – Add Password" للدخول إلى 

واجهة إدخال كلمة المرور، والتي تدعم اإلنشاء العشوائي 
hijack- والمخصص لكلمات المرور. مالحظات: تشير كلمة مرور

ing إلى فتح الحساب. سيؤدي استخدام كلمة المرور هذه لفتح 
الباب إلى تشغيل إنذار تطبيق االختطاف (ينطبق األمر نفسه 

على بصمات األصابع وبطاقات األبواب)

إدارة كلمة المرور

3.5.3الخطوة

إدارة بطاقة الباب
قم بتوصيل قفل الباب بتطبيق البلوتوث، يمكن للمسؤول إدخال 
بطاقة الباب لنفسه أو ألفراد العائلة اآلخرين؛ قبل إضافة بطاقة 

الباب، حدد المستخدم المقابل لبطاقة الباب المراد إضافتها 
واضغط فوق "إضافة بطاقة الباب – Add door card" للدخول 

إلى واجهة إدخال البطاقة، ثم ضع البطاقة على قفل الباب 
بحيث تقابل منطقة االستشعار الخاصة بإدخال السحب 

8
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3.6الخطوة
3.6.1الخطوة

إضافة نقطة اتصال (اختياري)

إضافة نقطة اتصال بلوتوث
صل نقطة االتصال بالكهرباء. يقوم الهاتف 

 2.4g WI-FI بتشغيل البلوتوث واالتصال بشبكة
(الحظ أنه إذا كان الموجه يدعم نمطي 2.4g و 

5G، فيجب توصيل الهاتف بـشبكة 2.4g؛ األنماط 
الهجينة 2.4g و 5G  غير مدعومة).

بعد تشغيل نقطة االتصال واستقرارها، تأكد من 
أن ضوء المؤشر (الضوء األزرق) في شبكة 

التوزيع مضاء باللون األزرق. إذا كان المؤشر 
مضاًء بلون آخر، فاضغط طويًال على زر إعادة 

الضبط بالقرب من مقبس الطاقة حتى يضيء 
الضوء األزرق دائًما. توضح الصورة المجاورة 

موضعي المؤشر والزر.

اضغط فوق الزر "إضافة جهاز – Add Device" أو 
"+" في الزاوية اليمنى العليا - "حدد نوع الجهاز 

ونقطة االتصال وغير ذلك – "نقطة اتصال 
السلكية (بلوتوث)" كما هو موضح في الصورة 1.

كما هو موضح في الصورة 2، أعد ضبط الجهاز 
وفًقا لموجه األوامر، وتأكد من وميض المؤشر 

باللون األحمر، وابحث عن الجهاز وفًقا لموجه 
األوامر وأكمل اإلضافة هو مبين في الصور 3 و 4 

و 5).

1

2

3

4
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تهيئة النظام
افتح غطاء اللوحة األمامية، واضغط مطوًال على زر "إعادة تعيين - 

Reset" على اللوحة الخلفية لمدة 5 ثواٍن، واضغط على "#000"، 
إلكمال عملية التهيئة

3.6.2الخطوة

هناك طريقتان إلضافة جهاز قفل الباب 
إلى نقطة اتصال البلوتوث:

الطريقة 1: ادخل إلى لوحة تطبيق 
الجهاز الخاصة بنقطة اتصال البلوتوث 

(كما هو موضح في الصورة 1)، اختر 
إضافة (Add) من القائمة، وانتقل إلى 

قائمة أجهزة قفل الباب التي تمت 
إضافتها بتقنية البلوتوث (كما هو 

موضح في الصورة 2)

الطريقة 2: حدد الجهاز الجديد للبحث، 
 door – وحدد الجهاز الفرعي "قفل الباب

lock" (كما هو موضح في الصورة 3)، 
وابدأ  عملية  قفل باب البلوتوث عبر 

شبكة التوزيع 

إضافة قفل الباب إلى نقطة اتصال البلوتوث

مالحظة:
1   يجب إعادة ضبط الوقت بعد استبدال البطارية 

2   يمكن فتح القفل باستخدام الرمز االفتراضي 123456 متبوًعا بعالمة # في الوضع 
التجريبي

3   عندما يكون الجهد الكهربائي أقل من 4.6 فولت، فإن القفل سوف ينبهك تلقائيًا في كل 
مرة. بعد التنبيه، يمكن فتح القفل 200 مرة. بعد انتهاء هذا العدد من المرات، سيحدث تأخير 

مدته ثانيتان لكل عملية فتح للقفل
4   وضع المرور: عند إضاءة شاشة اللمس، يصدر الموجه الصوتي العبارة: "الرجاء إدخال 

معلومات القفل - Please enter lock information". في هذه المرحلة، أدخل معلومات القفل 
الصحيحة. اضغط على "5" ثم اضغط على "#"، ثم يصدر الموجه الصوتي العبارة: "وضع المرور، 

يرجى االنتباه للقفل - passage mode, please pay attention to lock " لفتح وضع المرور. أدخل 
معلومات الفتح الصحيحة مرة أخرى. يتم إغالق وضع المرور.
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األسئلة األكثر شيوًعا

4الخطوة

في سجالت الواجهة الرئيسية.

لماذا ال يمكنني فتح القفل
بعد فتح وضع المرور؟

يمكنك تعيين المدة التي سيتم قفل
الباب بها بعد فتح القفل

ما هو الغرض من القفل التلقائي؟

غير قادر على تسجيل بصمة اإلصبع

قد يكون اتجاه المثلث على القابض خطأ,
يرجى التحقق من االتجاه وتصحيحه.

ال توجد استجابة عند الضغط على المقبض
الموجود في الجهة الخارجية من الباب، وهناك

فتح بشكل طبيعي في الجهة الداخلية
من الباب، على الرغم من أن التحقق تم بشكل

طبيعي، والمحرك يعمل بصورة طبيعية.

عند إدخال كلمة مرور خاطئة أكثر من
5 مرات متتالية، سيتم قفل لوحة

المفاتيح لمدة 90 ثانية

كم مرة سيتم قفل رمز المرور؟
كم من الوقت يبقى مقفًال؟

ما هو سبب استهالك القفل الذكي
للطاقة بسرعة؟ 

1

2

3

4

6

7

8

5

استهالك طاقة احتياطي كبير
ماس كهربائي

a
b

كيف تقرأ سجالت العملية؟

عليك إجراء التحقق من فتح القفل 
بأي طريقة، وعندها سيصبح وضع 

المرور ساري المفعول.

بعد التركيب، ال تستجيب لوحة مفاتيح 
االستشعار باللمس، أو الشاشة

a

b

c

في هذه الحالة، تحقق أوًال إن تم 
تركيب األقطاب الموجبة والسالبة 

للبطارية رأًسا على عقب، وما إذا كانت 
طاقة البطارية كافية

أزل اللوحة الخلفية و تحقق من 
توصيلها.

للتخلص من الوضع أعاله، عليك فك 
القفل، والتحقق مما إذا كانت أسالك 

هيكل القفل مضغوطة، ثم أعد 
توصيل األسالك.

افحص األصابع بحًثا عن األوساخ أو 
التآكل، وتحقق من رأس بصمة 

اإلصبع الموجود على القفل بحًثا عن 
األوساخ وبقع الزيت، إلخ.

تحقق لمعرفة ما إذا كانت بصمة 
اإلصبع تعمل أم ال بشكل صحيح 
(اضغط لمعرفة وجود استجابة)

11

6 4 210 7 5 39 812 11 1
األسئلة األكثر شيوًعا



اسم الزبون

هاتف الزبون

تاريخ الشراء

اسم المنتج

موديل المنتج 

بطاقة الضمان

مالحظة:

يرجى االحتفاظ بهذه البطاقة حتى تتمكن من استخدامها عند الحاجة إلى خدمة الضمان. 

نقدم لك ضماًنا لمدة عام واحد من تاريخ الشراء.

خدمة الضمان هذه صالحة للعمالء في أي بلد في العالم.

1

2

3

:
:
:
:
:

االتصال على يرجى  الفني  العمالء والدعم  920006618لخدمة 
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