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1الخطوة

امسح رمز االستجابة السريع أدناه، ُقم 
."Meshkatech" بتنزيل تطبيق

6
التسجيل

4 25 3 1

إذا كان لديك حساب بالفعل، فاختر 
 Register 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.

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

.Apple الدخول باستخدام معرف

التسجيل
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اإلحداثيات و المعلومات

التسجيل

إعداد الجهاز

إضافه جهاز

ميزات التطبيق
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اإلحداثيات و المعلومات
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الُمدخل

شبكة اإلنترنت

الحمولة القصوى

تيار متردد 240-85 فولت 50/60 هرتز

2.4g 802.11 b/g/n

10A/16A

اإلحداثيات

اتصال بشبكة اإلنترنت، التحكم عن بعد عن طريق تطبيق الهاتف
المحمول.

.(Tmall Genie) دعم التحكم الصوتي الذكي مثل
مفتاح تأخير الوقت للهاتف.

مالحظات الحالة في الوقت الفعلي، راقب حالة المقبس في المنزل.
يقوم المقبس باإلرتباط تلقائًيا مع المعدات الذكية للمنزل بأكملة،

ومراقبة حالة المعدات اآلخرى من خالله.
تشترك العائلة بأكملها في المعدات ، ويمكن لعدة مستخدمين

عرضها في نفس الوقت.
يمكن استخدامه لألجهزة الكهربائية التي تقل طاقتها عن

2200 واط / 3520 واط.
مواد مقاومة للحريق مستوردة وآمنة وموثوقة.

 .Meshkatech يستخدم ُمعالج ،A16/10A هذا المقبس عبارة عن مقبس ذكي*
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رقم الموديل

MS-SP101-WHصنع في الصين
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ميزات التطبيق
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اإلتصال بمكبر الصوت الذكي
،(amazon echo and Google Home) من أجل اإلتصال مع

التطبيق. داخل  التعليمات  بإتباع  ُقم 

حالة ومعرفة  بعد  عن  التحكم  جهاز  تشغيل/إيقاف  يمكنك 
الجهاز. أيقونة  النقر على  الجهاز من خالل 

التطبيق. الجهاز دائمًا في وقت معين على  ويتم عرض حالة 

الجهاز في  التحكم  مشاركة  للمالك  يمكن  التحكم:  مشاركة 
مع حسابات "Meshkatech" األخرى. أثناء مشاركة األجهزة، يجب

."Meshkatech" أن يظل كالهما متصًال باإلنترنت في
ألنه إذا لم يكن الحساب الذي تريد مشاركة التحكم معه متصًال

الدعوى. رسالة  يتلقى  فلن  باإلنترنت، 

ميزات التطبيق:
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االتصال
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5الخطوة

إدخل الرمز السري 
لشبكة إنترنت المنزل.

6الخطوة

انتظر حتى يتم 
اإلتصال بنجاح 

وبعدها اضغط 
"تأكيد".

ربما يكون الجهاز مغلق "غير متصل" بداخل التطبيق، فقد يكون الجهاز يحتاج
إلى دقيقة إلعادة اإلتصال بالموجه (الراوتر)، عندما يضيء المؤشر يكون

الجهاز متصًال، إذا ظهر الجهاز بداخل التطبيق أنه غير متصًال،
من فضلك أعد تشغيل التطبيق.

7الخطوة

تم اإلتصال بنجاح، 
بدء الحياة الذكية 

."Meshkatech"

Done

6
إضافه جهاز
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1الخطوة

أضف جهاًزا عبر التطبيق. 
قم بتنزيل تطبيق 

Meshkatech وقم بتسجيل 
حساب.

2الخطوة

انقر فوق "إضافة جهاز" أو 
حدد عالمة "+" في الزاوية 

اليمنى العليا إلضافة جهاز.
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إعداد الجهاز
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3الخطوة

حدد المقبس (Wifi) في 
العناصر الكهربائية.

4الخطوة

تأكد من وميض ضوء المؤشر 
الموجود على المقبس 

بسرعة، انقر فوق "تأكيد 
وميض ضوء المؤشر بسرعة".

MeshkaTech

920006618يرجى االتصال على
لخدمة العمالء و الدعم الفني


