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الجهد الكهربائي

تيار هادئ

تيار المنبه

انخفاض قوة الجهد

واي-فاي

مسافة التحكم المغناطيسي

درجة الحرارة

الرطوبة

DC3V  LR03

≤45uA

≤55mA

≤2.2V

802.11b/g/n

≥15mm

-10-50ºC

max 95%RH

12

 ادفع دعامة التركيب ألعلى

 و أخرج الدعامة ، ثم أدخل

البطارية

1الخطوة

1.5V

 ضع البطارية في حاوية

 البطارية وضعها وفًقا

 للرسومات الموجودة في

 حاوية البطارية. بعد تحميل

 بطاريتين ، تضاء أضواء

المؤشر دائًما ثم تنطفئ

2الخطوة

 Meshkatech قم بتنزيل تطبيق 
 من متجر التطبيقات أو متجر

أو امسح رمز(google play),جوجل
االستجابة السريعة التالي

3الخطوة

Scan to Download

GET IT ON

Scan to Download

Download on the

App Store
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 حساس ذكي لألبواب
دليل االستخدام

MeshkaTech

 يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل االستخدام واالحتفاظ به للرجوع إليه في
المستقبل

*

MS-DS101-WHصنع في الصين
رقم الموديل

.
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4الخطوة

16:07

Home

睛

My Home Smart Me

21.0 ℃ Good Good
Outdoor Temp Outdoor PM2.5 Outdoor AQI

ALL devices

No devices yet, Please add

Add Device

Search DeviceAdd Manually

Flooding
detector
(ZigBee)

Smart Camera Lock (Wi-Fi)

Lock
(ZigBee)

Door and
Window Sens...

(ZigBee)

Door And
Window Sens...

(bluetooth)

Door Sensor sensor (Wi-Fi) Alarm
(bluetooth)

Alarm
system (Wi-F...

Gas Alarm
(ZigBee)

Lock
(bluetooth)

PIR PIRCO Alarm

16:07中国移动

Cancel Add Device

Electrical

Smart
Lighting

Home
Appliances I

Home 
Appliance...

Kitchen

Security 
& Sensor

Sport 
& Health

Others
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 في وضع االتصال التلقائي بالشبكة، يومض المؤشر
 بسرعة، واستمر بالضغط على مفتاح إعادة الضبط لمدة

 5 ثواٍن باستخدام دبوس التقاط البطاقة، و عندما يومض
 المؤشر ببطء ويدخل في وضع اتصال الشبكة اليدوي.

 يختار التطبيق الوضع المتوافق. وفًقا للموجه (الراوتر)،
 أدخل "كلمة مرور شبكة اإلنترنت" وانقر فوق تأكيد، ثم

 قم بالتبديل إلى واجهة إعدادات شبكة اإلنترنت. قم
 و العودة إلى(MeshkaTech_XXXX)بتوصيل شبكة

التطبيق لمتابعة إضافة األجهزة

6الخطوة

AP Mode

16:07

Connect the phone's
Wi-Fi to the device's
hotspot
1. Connected phone to the hotspot shown below

Carrier 2:49 PM

Settings WLAN

WLAN

home

home2

CHOOSE A NETWORK...

Meshkatech-xxxx

2. Go back to the App and continue to add devices

Go connect

16:07

Add Device
Power on the device and confirm

that indicator light rapidly blinks

Help

Confirm indicator rapidly blink

Add Device AP Mode
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 عند اتصال الشبكة بنجاح، انقر على أيقونة الباب

 المغناطيسية للدخول إلى الواجهة، وافتح الباب

 المغناطيسي، وسوف يذكرك التطبيق بأن الباب

 مفتوح، وأغلق التطبيق المغناطيسي للباب

المغناطيسي وسوف يذكرك أن الباب مغلق

7الخطوة
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 باستخدام دبوس التقاط البطاقة في حزمة

 الملحقات، استمر في الضغط على مفتاح إعادة

 الضبط ألكثر من 5 ثواٍن، ويومض المؤشر في

 وضع اتصال الشبكة التلقائي. أدخل كلمة مرور

شبكة اإلنترنت وفًقا للمطالبة، وانقر للتأكيد

5الخطوة

Add Device

16:07

Connecting
Make sure your router,mobile phone,
and device are as close as possible

6%

Device found 
Register device to the smart cloud
Initializing device
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920006618يرجى االتصال على
لخدمة العمالء و الدعم الفني

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.
 QQ عل هاتفك، فيمكنك الضغط فوق رمز QQ إذا قمت بتنزيل -

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

.Apple أيضًا تسجيل الدخول باستخدام معرف

التسجيل
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