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المميزات

االتصال ”بالوضع التلقائي“

االتصال ”بالوضع التلقائي“

التحميل و التسجيل

االتصال ”بالوضع التلقائي“

االتصال "وضع التوافق"

االتصال "وضع التوافق"

االتصال "وضع التوافق"

االتصال "وضع التوافق"

االتصال "وضع التوافق"

المواصفات

إضافة أجهزة الكشف وأجهزة التحكم عن بعد

مالحظة التثبيت

PIR  تركيب كاشف الحركة

إضافة أجهزة الكشف وأجهزة التحكم عن بعد

أضف اسم الجزء المساعد

تثبيت كاشف الباب

التحذيرات

صفارة اإلنذار الذكية (متصلة باإلنترنت)
دليل المستخدم

MeshkaTech

*يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل االستخدام

MS-SA101-WHصنع في الصين
رقم الموديل



المميزات
استناًدا إلى منصة (Meshkatech home)، اعمل مع معظم المنتجات الذكية

.Meshkatech القائمة على
إنذار عالي (الديسيبل) في الموقع وأضواء وامضة وأنماط إنذار أخرى

سالح المنزل، سالح خارجي،بدون سالح

الكشف عن انخفاض طاقة البطارية

نظام الكشف عن انقطاع التيار الكهربائي

كشف العبث (التخريب)

البطارية مدمجة بداخلة

Google و مساعد ،Amazon Alexa يدعم

18
المميزات
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1

Scan to Download

GET IT ON

Scan to Download

Download on the

App Store

1الخطوة

 "Meshkatech" قم بتنزيل التطبيق والتسجيل. ابحث عن
أو امسح رمز االستجابة السريعة أدناه لتنزيل التطبيق 

والتسجيل.

18
التحميل و التسجيل
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2

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



2الخطوة

افتح الصفحة الرئيسية للتطبيق ، واضغط على "+" في الزاوية اليمنى 
العليا إلضافة أجهزة      حدد "جميع األجهزة"       حدد "نظام إنذار"

3

كيفية اإلتصال مع شبكة اإلنترنت #1:
”الوضع التلقائي“

Home

My Home Smart Me

Cloudy

21.0 Good Good
Outdoor Temp Outdoor PM2.5 Outdoor AQI

ALL devices

No devices yet, Please add

Add Device

Select type of device

ZigBee Bluetooth device All devices

Smart Sleep Light

Lock

Burglar Alarm

Sensor

Alarm system

Lighting Devices(Bluetooth)

Lighting Remote (Bluetooth)

Socket And Power Strip (Bluetooth)

Wall Switch (Bluetooth)

1

2

3

18
االتصال بالوضع التلقائي
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2.1الخطوة

أعد فتح مفتاح صفارة اإلنذار الذكي، وأعد توصيل الطاقة، و عندما 
يومض المؤشر بسرعة، سيكون جاهًزا لالتصال بشبكة اإلنترنت.

4

18
االتصال بالوضع التلقائي
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5

Add Device

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

Add Device
Power on the device and confirm

that indicator light rapidly blinks

View Help

Confirm indicator rapidly blink

2.2الخطوة

2.4G فقط)           "تأكــد مــن وميــض المؤشــر بســرعة"      أدخل كلمة مــرور شــبكة اإلنترنت (
اضغط "حســنًا".

18
االتصال بالوضع التلقائي
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1

2

3

Home

My Home Smart Me

Cloudy

21.0 Good Good
Outdoor Temp Outdoor PM2.5 Outdoor AQI

ALL devices

No devices yet, Please add

Add Device

Select type of device

ZigBee Bluetooth device All devices

Smart Sleep Light

Lock

Burglar Alarm

Sensor

Alarm system

Lighting Devices(Bluetooth)

Lighting Remote (Bluetooth)

Socket And Power Strip (Bluetooth)
6

3الخطوة

إذا لــم تنجــح الطريقــة االفتراضيــة لالتصال بشــبكة اإلنترنــت، فيمكنــك تحديد "وضع 
"AP

3.1الخطوة

افتــح الصفحــة الرئيســية للتطبيــق ، واضغــط علــى "+" في الزاويــة اليمنى 
العليــا إلضافــة األجهــزة      حــدد "جميــع األجهزة"     حــدد "نظام اإلنذار"

كيفية اإلتصال مع شبكة اإلنترنت #2:
"وضع التوافق"

18
االتصال "وضع التوافق"
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All Devices

Add Device
Power on the device and confirm

that indicator light rapidly blinks

View Help

Confirm indicator rapidly blink

7

3.2الخطوة

انقــر فــوق "وضع AP" فــي الجزء العلــوي األيمن مــن التطبيق

18
االتصال "وضع التوافق"
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8

3.3الخطوة

أعــد فتــح مفتاح صفــارة اإلنذار الذكي، أعــد توصيل الطاقــة، عندما 
يومــض المؤشــر بســرعة، اضغط مع االســتمرار على زر إعــادة الضبط 

لمــدة 5 ثــواٍن، وعندمــا يومض ضوء المؤشــر ببطء، ســوف يكون جاهز 
ل تصا لال

18
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9

3.4الخطوة

2.4G  فقط)                 "تأكيــد مــن وميــض المؤشــر بســرعة"       أدخــل كلمة مرور الشــبكة (
اضغــط "موافــق"     انتقــل إلى االتصال 

AP Mode

Add Device
Power on the device and confirm

that indicator light slowly blinks

View Help

Confirm indicator slowly blink

AP Mode

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

Settings WLAN

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

Go connect

18
االتصال "وضع التوافق"
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Add Device

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

Settings WLAN

WLAN

TP-LINK-F895

CHOOSE A NETWORK...

ChinaNet-0Q75

ChinaNet-AWPZ

AEGSM

GIZWITS-TEST-1

MERCURY-545A

Meshkatech-873C

TOSEE-062797-63-2e-a8

TP-LINK-5G-F895

xkn123456789

Other

10

3.5الخطوة

ابحــث عــن "Meshkatech-xxx" في قائمة شــبكة اإلنترنــت بهاتفــك المحمول 
Meshkatech وانقــر علــى "اتصــال"      وارجع إلــى تطبيق

18
االتصال "وضع التوافق"
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Meshkatech



ضوء المؤشر يستمر في الوميض

السالح

سالح المنزل

بدون سالح

أجهزة التحكم

كاشفات

حجم الصوت

وقت الصفير

التحكم في التوقيت

تردد الملحقات

عندما ال يكون متصًال باإلنترنت

التنبيه مع وميض الصوت والضوء

وميض الضوء فقط للتنبيه

فقط إنذار SOS متاح

كحد أقصى 8

كحد أقصى 24

مرتفع / متوسط / منخفض

180-1 ثانية قابل للتعديل

سالح منزلى/خارجي/بدون

433 ميجا هرتز (يمكن تخصيصها
ألي تردد بين 912-300 ميجا)

المواصفات

11

مالحظات االتصال بشبكة اإلنترنت:
.5G (راوتر) ال يدعم جهاز توجيه

إذا فشل كل من االتصال ثنائي االتجاه أعاله، فيرجى محاولة إعادة تشغيل جهاز
التوجيه (الراوتر).

ضع مضيف صفارة اإلنذار والهاتف المحمول أقرب ما يمكن إلى جهاز التوجيه

1

2

3

18
المواصفات
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The light

Smart Siren

The control04, is alarm

accessories
The control/The detector

Voice

Alarm time 180S

accessories

The detector

1

The control

normal normal
normal

add

4الخطوة

إضافــة أجهــزة الكشــف وأجهزة التحكــم عن بعد
الطريقــة األولــى: إضافــة أجهزة الكشــف وأجهــزة التحكم عــن بعد عبــر التطبيق.

انقــر فــوق "الملحقــات" الصفحــة الرئيســية للتطبيــق        حــدد "الكاشــف" أو "عنصــر التحكم"          
انقــر فوق "إضافة". 

12

18
إضافة أجهزة الكشف

و أجهزة التحكم عن بعد 
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البــاب المغناطيســي: حــرك الجانبين
2 ســم، عند وميض ضوء المؤشــر  <

قم بإرســال إشارة.

مجــس بيروكهربائــي: قم بتشــغيل
المفتــاح، عنــد وميض ضوء المؤشــر

قم بإرســال إشارة.

accessories

The detector The control

add

Temporarily no data

Trigger fitting alignment
Please refer to the manual to trigger the
corresponding accessories to code

Cancel OK

4.1الخطوة

انقــر فــوق "موافــق" مصباح صفارة اإلنذار الذكي     اســتمر في إرســال اإلشــارات    
3 مرات       إضافــة ناجحة. عنــد وميــض ضــوء صفارة اإلنــذار الذكي 

4.2الخطوة

الطريقــة الثانيــة: إضافــة أجهزة الكشــف وأجهــزة التحكم عــن بعد عبر األزرار 
الموجــودة علــى صفارات اإلنذار.

اضغــط علــى زر "إعادة الضبط"، اســتمر في تشــغيل ضوء المؤشــر، وقم 
3 مــرات     هكذا يكون  بتشــغيل وميــض ضــوء مؤشــر صفارة اإلنذار للكاشــف 

تم اإلتصــال بنجاح.
يرجــى القيــام بذلــك بهــذه الطريقة إلضافــة المزيد من أجهزة الكشــف.

13

18
إضافة أجهزة الكشف

وأجهزة التحكم عن بعد
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Accessories editor

Detector name Home Do

accessories

The detector

1

The control

normal normal
normal

add

5الخطوة

تعديل اســم الجزء المســاعد
لتســهيل التمييــز بيــن أحــداث التنبيــه المختلفــة ، يمكنــك تعديــل اســم الملحقات (في 

حرًفا).  24 حدود 

14

18
أضف اسم الجزء المساعد
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6الخطوة

ــة التثبيت: مالحظ
قــم بتحريــك الدعامــة إلــى االتجــاه (       ) ، ثم أخــرج الدعامــة وثبتها بالمســمار ، وقم 

بتثبيــت جســم صفــارة اإلنــذار علــى الحامــل وقم بتدويــره إلى (       ) االتجاه.

InstallationBracket Installation effect

15

18
مالحظة التثبيت
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7الخطوة

ــف الباب: تثبيت كاش
10 مم. يجــب أن تكــون الفجــوة بيــن المغناطيــس والمستشــعر أقل من 

بعــد التثبيــت، إذا كان ضوء اإلشــارة للكاشــف قيــد التشــغيل عند فتــح الباب، فهذا 
يثبــت أنه تــم تثبيتــه بنجاح.

فــي حالــة وميض ضوء كاشــف الباب عنــد تشــغيله، فهذا يعنــي أن بطارية 
المستشــعر ذات جهــد كهربــي منخفــض، وتحتــاج إلــى تغيير البطارية في أســرع 

ممكن. وقت 

1

2

3

80 متًرا فــي المنطقــة المفتوحة. مســافة إرســال أجهزة الكشــف أقل مــن 
 يرجــى اختبــار المســافة قبــل التثبيت.  ســوف تغير العوائق مســافة اإلرســال.

4

16
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تثبيت كاشف الباب
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8الخطوة

.PIR تركيــب كاشــف الحركة 

17

18
تركيب كاشف

PIR الحركة
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:PIR لتجنب اإلنذار الكاذب ، يرجى االنتباه إلى النقاط التالية في توقف كاشف الحركة

ال تواجه الباب الزجاجي / النافذة. ال تواجه الجسم الكبير الذي يسهل تأرجحه.

ال تواجه فتحة الهواء البارد والحرارة أو مصدر البرودة والحرارة.

يجب أن يكون األثاث أو قطع األثاث الصغيرة أو أي عزالت أخرى بعيًدا عن نطاق الكشف.

ال تقم بتركيب كاشفين أو أكثر في نفس المنطقة  وإال  فسوف يتسبب ذلك في حدوث
تشويش عند اإلنذار.

عندما يتم تشغيل الكاشف ويومض مؤشر الضوء، فهذا يعني أن البطارية بجهد منخفض،
يرجى تغييرها في أقرب وقت ممكن.

مسافة الكشف أقل من 8 أمتار، ومسافة اإلرسال أقل من 80 متًرا. يرجى اختبار المسافة
بعد التثبيت.

سوف تؤثر العقبات على المسافة.

1

2

3

4

5

6

7

18
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920006618يرجى االتصال على
لخدمة العمالء و الدعم الفني


