
Size :  90*63 MM

*يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل االستخدام
واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل

MS-IR101-BK صنع في الصين
رقم الموديل

جهاز تحكم عن بعد (باألشعة تحت الحمراء)
مع مستشعر درجة الحرارة والرطوبة

دليل المستخدم

MeshkaTech

انقر فوق "Smart IR"، ثم انقر فوق "إضافة"، وحدد الجهاز والعالمة 
التجارية الخاصة به التي تحتاج إلى التحكم فيها، ويمكنك النقر فوق 

"Quick Match" أو "Manual Mode" لمطابقة األزرار، يرجى مطابقة 3 أزرار 
على األقل للتحقق مما إذا كان الجهاز يتفاعل بشكل صحيح، إذا كانت 

اإلجابة بنعم، ثم اكتملت المطابقة، يمكنك التحكم في الجهاز.
إذا قمت بإضافة نفس نوع الجهاز بنفس العالمة التجارية في غرفة واحدة، 

فيرجى تعديل الجهاز بأسماء مختلفة لتجنب ارتباك التحكم.

4.4الخطوة
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إضافه جهاز

تحكم عن ُبعد

إذا لم تتمكن من العثور على العالمة التجارية للجهاز في قائمة العالمات التجارية، 
فيمكنك اختيار "افعلها بنفسك" للتعرف على أزرار جهاز التحكم عن بعد الخاص 

بالعالمات التجارية األخرى، بحيث يمكنك أيًضا التحكم في الجهاز.

4.5الخطوة
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الوضع اليدوي لجهاز

التحكم عن ُبعد
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عرض المنتج

كيفية التثبيت

إضافه جهاز

المواصفات و قائمة المراجعة

اتصل تلقائياً

اإلتصال يدويًا

Configure

إضافه جهاز تحكم عن ُبعد

افعلها بنفسك

الربط الذكي

مشاركة األجهزة

األسئلة األكثر شيوعًا

االتصال بنقطة اتصال الهاتف
المحمول

الوضع اليدوي لجهاز التحكم عن ُبعد

المهام

جهاز التحكم عن ُبعد و التحكم
الصوتي

مراقبة درجة الحرارة و الرطوبة

األسئلة األكثر شيوعًا

شكرًا إلختيارك منتجاتنا.
قل وداًعا الستخدام أجهزة التحكم عن ُبعد لكل منزل

.IR من أجهزة
األجهزة مثل التلفزيون ، ومكيف الهواء ، وصندوق التلفزيون ،

والضوء ، والمروحة ، والصوت ، وما إلى ذلك، يمكنك التحكم عن
بعد في هذه األجهزة بنقرة من إصبعك على تطبيق الهاتف

المحمول ، كما يمكنك مراقبة درجة الحرارة والرطوبة في
الوقت الفعلي على التطبيق في أي وقت وفي أي مكان.

عرض المنتج

منفذ اإلدخال الصغير
LED مؤشرزر إعادة الضبط

الجانب األمامي الجانب الخلفي

مالحظة: يرجى وضعه مثل الجانب األمامي (أي يكون مؤشر الضوء
في األعلى) عند االستخدام.
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عرض

المنتج

يمكنك النقر فوق "+" لمتابعة نسخ األزرار األخرى أو النقر فوق "إنهاء".

4.6الخطوة

الخطوة 6الخطوة 4 الخطوة 5

الخطوة 3الخطوة 2 الخطوة 1
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افعلها بنفسك

قائمة التحقق قبل استخدام الجهاز:

مواصفات المنتج

هاتفك الذكي متصل بشبكة إنترنت بتردد 2.4 جيجا هرتز.

لقد قمت بإدخال كلمة مرور شبكة اإلنترنت الصحيحة.

.iOS 8.0+ أو  Android 4.4 + يجب أن يكون هاتفك الذكي

.MAC جهاز توجيه اإلنترنت الخاص بك مفتوح

إذا وصل عدد األجهزة المتصلة بجهاز توجيه اإلنترنت إلى
الحد األقصى، فيمكنك محاولة تعطيل جهاز إلخالء القناة أو محاولة

استخدام موجه إنترنت آخر.

الحجم

المدخل الصغير

LED مؤشر

تردد األشعة تحت الحمراء

نطاق األشعة تحت الحمراء

بروتوكول الواي-فاي

معيار الواي-فاي

 نطاق قياس درجة الحرارة

 دقة درجة الحرارة

نطاق قياس الرطوبة

دقة الرطوبة

60*60*20mm

DC 5V/1A

أزرق

38KHz

<10 Meters

2.4GHz

IEEE 802.11 b/g/n

0ºC ~ 60ºC

+1ºC

0% RH~99% RH

+5% RH
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المواصفات

و قائمة المراجعة

2

المهام

تخصيص السيناريو:
قم بإنشاء سيناريو ذكي ألجهزة "IR"، انقر فوق صفحة "Smart"، ثم انقر فوق 

"+" في الزاوية اليمنى العليا لتعيين الشروط والمهام.

5الخطوة
5.1الخطوة

مالحظات:

إنه يدعم فقط تردد 38 كيلو هرتز، إذا كان جهاز التحكم عن بعد IR غير قادر
على تلقي أوامر من جهاز األشعة تحت الحمراء، فمن المحتمل أن تردد
جهاز األشعة تحت الحمراء غير متطابق، وغير قادر على دراسة األوامر.

خاصية "افعلها بنفسك" ال تدعم ميزة التحكم الصوتي.
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المهام

كيفية التثبيت

استخدم هاتفك الذكي لمسح رمز االستجابة السريعة 
ضوئًيا ، أو ابحث في تطبيق "Meshkatech" في متجر 

Google Play أو متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.

1الخطوة

قم بإنشاء حساب برقم هاتفك المحمول ورمز المصادقة.

2الخطوة

Scan to Download

GET IT ON

Scan to Download

Download on the

App Store
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كيفية التثبيت

3

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

التسجيل

1

2

الربط الذكي
عندما تتغير البيئة المحيطة ، يمكنك تنفيذ الربط الذكي. على سبيل المثال، 

عندما تتجاوز درجة حرارة الغرفة 30 درجة مئوية، سيفتح مكيف الهواء تلقائًيا، 
أو عندما تقل الرطوبة عن ٪20 رطوبة نسبية، يقوم المرطب بالرش.

5.2الخطوة

13

12 10 8 5 2 116 13 11 36915 1418 17 7 4
الربط الذكي

قم بتوصيل هاتفك المحمول بجهاز توجيه اإلنترنت 
الخاص بك، وقم بتزويد جهاز التحكم عن بعد بكابل شحن 

مايكرو، انقر فوق "+" في الزاوية اليمنى العليا من 
الصفحة الرئيسية أو انقر فوق "إضافة جهاز".

3الخطوة

قم بتشغيل البلوتوث في الهاتف المحمول:
سيطلب منك التطبيق تشغيل البلوتوث في هاتفك المحمول، ثم تختار الجهاز 

الذي تريد إضافته.
أدخل اسم شبكة اإلنترنت وكلمة المرور الخاصة بك، وسيقوم بتوصيل الشبكة 

تلقائًيا.

4الخطوة
4.1الخطوة
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اتصل تلقائياً

4

جهاز التحكم عن ُبعد والتحكم الصوتي
من خالل تكامل الكل في واحد ، يمكنك التحكم في أجهزة IR المضافة عن ُبعد 

أينما كنت في أي وقت على تطبيق الهاتف المحمول.
 يمكنك أيًضا النقر فوق رمز "       " في الزاوية اليمنى العليا، واضغط باستمرار 

للتحدث بأوامر التحكم الخاصة بأجهزة معينة.

5.3الخطوة

تحديد جدول زمني
حدد "الضغط للتشغيل" أو "تشغيل آلي" في صفحة "Smart" ، ثم انقر فوق "+" 

لتحديد "جدول زمني" لتعيين التشغيل / إيقاف التشغيل ألجهزة معينة.

5.4الخطوة
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جهاز التحكم عن ُبعد

والتحكم الصوتي

12 10 8 5 2 116 13 11 36915 1418 17 7 4
إضافه جهاز

5

مشاركة األجهزة
يمكنك مشاركة أجهزتك المضافة مع أفراد عائلتك ، حتى يتمكنوا من التحكم 

في األجهزة.

5.5الخطوة
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مشاركة األجهزة

ال تقم بتشغيل البلوتوث:
حدد " جهاز تحكم عن بعد " من "اآلخرين"، وأدخل كلمة مرور شبكة اإلنترنت، 
وتأكد من أن المؤشر يومض بسرعة، إذا لم يكن كذلك، فالرجاء الضغط على 
زر إعادة الضبط  لمدة 5 ثواٍن حتى يومض المؤشر بسرعة. و سيتم توصيله 

تلقائًيا.

4.2الخطوة
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اإلتصال يدويًا

6

مراقبة درجة الحرارة والرطوبة
يمكنك مراقبة درجة الحرارة والرطوبة على التطبيق في الوقت الفعلي، 

واتخاذ اإلجراءات إلجراء بعض التعديالت إذا لزم األمر.

5.6الخطوة

التحكم الصوتي من طرف ثالث
يعمل مع أمازون اليكسا ومساعد جوجل.

5.7الخطوة
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مراقبة درجة الحرارة

و الرطوبة

إذا كان جهاز توجيه شبكة اإلنترنت لديك يفتح 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز بنفس 
االسم، فأدخل كلمة مرور الشبكة، يرجى تحديد "وضع AP"، واضغط باستمرار على 

زر إعادة الضبط  لمدة 5 ثواٍن حتى يومض المؤشر ببطء، وقم بتوصيل هاتفك 
المحمول بالجهاز نقطة االتصال: "Meshkatech-XXXX" ، ثم انقر للعودة إلى 
واجهة التطبيق، وسوف يتصل بجهاز توجيه شبكة اإلنترنت تلقائيًا، ويكتمل 

التكوين.

4.3الخطوة
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التكوين

7

األسئلة األكثر شيوعًا
ما هي األجهزة التي يمكن التحكم فيها باستخدام جهاز

التحكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء؟
1

ماذا أفعل عندما ال أستطيع التحكم في الجهاز بجهاز
التحكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء؟

2

هل يمكنني التحكم في األجهزة من خالل شبكة 2g/3g/4g؟ 3

ماذا علّي أن أفعل إذا فشلت عملية تكوين الجهاز؟ 4

17
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األسئلة

األكثر شيوعًا

12 10 8 5 2 116 13 11 36915 1418 17 7 4
االتصال بنقطة اتصال

الهاتف المحمول

8

هل يمكن لجهاز التحكم عن ُبعد باألشعة تحت الحمراء
المرور عبر الجدران أو استخدامه للتحكم في األجهزة في

غرف الطابق العلوي/ السفلي؟
ال ُيمكن لجهاز التحكم عن ُبعد اختراق الجدران، لذا تأكد من عدم وجود عائق

بين جهاز التحكم عن ُبعد الذي يعمل باألشعة تحت الحمراء واألجهزة.

5

يوجد جهاز فك التشفير في كًال من أجهزة هواوي/ شاومي،
فلماذا ال يتم االتصال؟

هناك نوعان من أجهزة فك التشفير، OTT/IPTV، والفرق األكثر وضوحًا هو
أن IPTV يدعم البث المباشر بينما OTT اليفعل ذلك.

لذا يرجى التأكد من وجود صندوق تلفاز مطابق قبل اإلعداد.

6

ماذا يجب علينا أن نفعل إذا تعذرعلينا استخدام جهاز التحكم
عن ُبعد للتحكم في األجهزة؟

يرجى التحقق مما يلي:
1.  شبكة اإلنترنت الخاصة بجهاز التحكم بحالة جيدة.( انقر فوق أي مفتاح
على لوحة التحكم عن ُبعد في التطبيق ومعرفة ما إذا كان ضوء المؤشر

بدأ بالوميض، فهذا يشير إلى أنه يعمل بشكل صحيح.
2.  ال توجد عوائق أو حواجز بين جهاز التحكم عن ُبعد والجهاز الكهربائي.

3.  تم تمكين جهاز التحكم في المصنع للجهاز الكهربائي، وإال فهو
.RF سيكون عبارة عن جهاز تحكم عن ُبعد يعتمد على البلوتوث أو

7
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األسئلة
األكثر
شيوعًا

a

b

c

d

e

يمكنك التحكم في التليفزيون، مكيف الهواء، المروحة، صندوق التلفاز، 
اإلضاءة، جهاز فك التشفير، جهاز العرض، الصوت، الكاميرا، سخان المياة، 

جهاز تنقية الهواء، إلخ.

تأكد من أن هاتفك المحمول وجهاز التحكم عن ُبعد قريبين من 
بعضهما، ومتصالن بنفس شبكة اإلنترنت، وتأكد من أن جهاز التحكم 

عن ُبعد ُمزود بالطاقة دائمًا.

يلزم كل من جهاز التحكم عن ُبعد والجهاز المحمول باألشعة تحت 
الحمراء لمشاركة نفس شبكة اإلنترنت عند إضافه جهاز التحكم عن 

ُبعد باألشعة تحت الحمراء.
بعد االنتهاء من التهيئة، يمكنك التحكم في األجهزة من خالل شبكة 

. 2g/3g/4g
.5gحاليًا ال يدعم الجهاز ال*

يمكنك:
1.   تحقق من تشغيل جهاز التحكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء أم ال.

2.  تحقق مما إذا كان هاتفك المحمول متصًال بشبكة إنترنت بسرعة 
2.4 جيجا هرتز.

3.  تحقق من اتصال الشبكة لديك، وتأكد من أن جهاز التوجيه يعمل 
بشكل صحيح.

4.  تأكد من صحة كلمة المرور التي تم إدخالها.

MeshkaTech

Meshkatech-5921

Meshkatech

Meshkatech-5921

920006618يرجى االتصال على
لخدمة العمالء و الدعم الفني


