
نسخة الهاتف المحمول

MeshkaTech

وحدة التحكم في الستائر
دليل المستخدم

MS-CC101-WH صنع في الصين
رقم الموديل



إنشاء تواصل مع الهاتف المحمول
2الخطوة

Photo 1 Suitable gear and chain

امسح الرمز للتنزيل

GET IT ON

امسح الرمز للتنزيل

Download on the

App Store

المميزات
ال يحدث تغيير في الستائر الموجودة، ال محرك أنبوبي. من لمسة واحدة تصل لدليل المحرك
موصل باإلنترنت، يمكنه االتصال بجوجل هوم ، و أمازون أليكسا و ما إلى ذلك بشكل مباشر

الجدول الزمني: يمكنك تحديد وقت الفتح واإلغالق كما تريد ، يفتح عند شروق الشمس ، ويغلق عند غروب الشمس
مسافة طويلة: افتح أو أغلق ستائر منزلك، من المكتب أو العمل إذا كنت متصل بشبكة اإلنترنت

سهولة التركيب واإلعداد: يمكنك فعلها بنفسك في غضون من 3 إلى 5 دقائق فقط باستخدام طرف إصبعك
التحكم : يمكن لكل من الهاتف و جهاز التحكم عن بعد
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افتح المحرك من وحدة التحكم واختر اتجاه الستائر

1
موضع السلسلة: االتجاه األيسر: مواجهة سلسلة الستائر / الحبل على اليد اليسرى2

3

طريقة وحدة التحكم : سيفتح المحرك عند تحريك الزر الصغير

يجب أن يكون سطح وحدة التحكم ألعلى، مع تحريك الزر الصغير إلى اليسار أو
اليمين، سيظهر ضوء طفيف

االتجاه األيمن: مواجهة سلسلة الستائر / الحبل على اليد اليمنى

ملحوظة: برجاء تحريك الزر الصغير بحذر، حتى ال يكون معرضًا للكسر

1الخطوة

 اضغط لفترة طويلة على "أعلى" و " إيقاف"
 مًعا لمدة 6 ثوان حتى يضيء مؤشر "الضوء

 األزرق" ، وقم بتحديد "اإلضاءة بشكل  سريع"
 في الهاتف المحمول، أدخل عنوان شبكة

اإلنترنت و كلمة المرور

 سيقوم مؤشر تأكيد
 المحمول باإلضاءة

بشكل سريع

اختر
"Small Home Appliance 

Curtain”

 اضغط على "إضافة
 جهاز" أو قم بالضغط على
 عالمة "+" الموجودة في

الزاوية اليمنى العليا

 قم بفتح برنامج
“Meshkatech”

ملحوظة:
 لن يستجيب الهاتف للمحرك بعد الموصل ،

وسوف يستجيب بعد

الخطوة الرابعة: إعدادات عمل اآللة

3

6
إنشاء تواصل مع
الهاتف المحمول

افتح المحرك من
وحدة التحكم

و اختر اتجاه الستائر

4 25 3 1
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قم بتنزيل تطبيق Meshkatech من متجر التطبيقات أو متجر جوجل (google play) أو امسح
رمز  االستجابة السريعة التالي. 

Register إذا كان لديك حساب بالفعل، فاختر "التسجيل عبر حساب موجود
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.

.Apple فيمكنك أيضًا تسجيل الدخول باستخدام معرف iPhone أيضًا يمكنك تسجيل الدخول إذا كنت تستخدم -

التسجيل
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MeshkaTech



الخطوة 4
إعدادات عمل اآللة

 اضغط على "أعلى" أو
 "ألسفل" للوصول إلى

 موضع الحد
األقصى المطلوب

الخطوة 6
استعادة ضبط المصنع و إخراج المنتج

االسم

الموديل

طريقة التحكم

عزم الدوران

السرعة

جهد المحول

التردد

Blinds Controller

MS-CC101-WH

Mobile or Remote

1.35N.m

55rpm

110V-240V

2.4GHz

اإلحداثيات
الجهد

التيار

الحجم األقصى

الوزن األقصى

قدرة البطارية

المسافة

التوافق

12V

1.2A

8FT(2.5M)*12FT(3.5M)

10KG

12V/1200mAH

No limit, ask for good Wi-Fi signal

Directly connector with
google home, alexa etc.

 قم بالضغط على الزر في
 األسفل ، ثم أزل األخدود ،
 وافتح اللوحة الخلفية
وأخرج السلسلة

 الرجاء الضغط على زر
 ”األعلى و “األسفل“
 معًا لمدة 8 ثواني
إلعادة ضبط المصنع

 اضغط لفترة طويلة على زر
 "إيقاف" لمدة 5 ثوان حتى

وميض الضوء األحمر

 اضغط على الزر "أسفل" و
 ستعمل الستائر  على النزول
للوضع المنخفض المطلوب

رفع الستائر
الخطوة 3

 ملحوظة: الرجاء اختيار سلسلة شد مناسبة لتشغيل مستقر 

 اسحب الستائر إلى وضع التثبيت
 المماثل ، ضع البطاقة في أسفل

 السلسلة ,قم بتضييق السلسلة ،وفقًا
 لموضع السلسلة ، حدد "يسا ًرا" أو

 ”يميًنا" على الفتحة ، ضع دعامة
التثبيت على موضع البطاقة

 يرجى مالحظة بطاقة خارج الشريط 
 السفلي

1
وضع التثبيت األول: الصق 

 3M 3 ، ينصح باستخدامM
بعد ساعة 12  

2
وضع التثبيت الثاني:

 يتم محاذاة شريحة
 التثبيت بالكامل مع

 الموضع المحدد ، ويتم
 تثبيت المسمار على

 الفتحة. يتوفر وضعان
لالختيار
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 اضغط على اللوحة
 الخلفية بالخارج ، ضع

  العتاد المناسب ، أغلق
اللوحة الخلفية
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 السلسلة الموجودة على المحرك
 ، ضع أخدود شريحة المحرك

 ألسفل ، حتى يتم إحكام المحرك
على األخدود
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الخطوة 5
إعدادات الخدمة

 سيضيء ضوء أخضر أو
 تلقائيًا مرتين، على الزر

 في األعلى أو
 األسفل، وهكذا يكون
 أتصل جهاز التحكم عن

بعد بالمحرك

 اضغط على زر
 "أعلى" أو "أسفل"
 أي منهما على ما

يرام

 اضغط مطوًال علي زر
 "إيقاف" لمدة  7 ثوان

حتى يضيئ الضوء األحمر

ال يعمل فقط بالهاتف، بل بجهاز التحكم عن بعد أيضًا
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الجدول : يمكنك إعداد التوقيت كما تشاء، الفتح عند شروق الشمس واإلغالق عند الغروب

بعد إضافة الجهاز بنجاح        المزيد       الجدول
الخطوة 2

عالمة المايكروفون في مرحبًاقم بفتح برنامج
الزاوية العليا اليمنى

“Meshkatech”
التحكم الصوتي

Meshkatechأليكسا، جوجل وما إلى ذلكخدمات أخرىأنامرحبًا
اإلتصال بجوجل أو أليكسا وما إلى ذلك:

 الحد األقصى
)المطلوب (للمرجع

 اضغط على زر التوقف ،
 إلنهاء إعدادات عمل

 اآللة. (يمكن أيضًا التغيير
 من موضع الحد األدنى
)إلى موضع الحد العالي

MeshkaTech

2

6
استعادة ضبط المصنع

و إخراج المنتج
إعدادات الخدمة إعدادات عمل اآللة رفع الستائر

4 25 3 1

920006618 يرجى االتصال على خدمة العمالء و الدعم الفني


