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مقدمة المنتج
1.   وصف المنتج

يمتاز قفل الباب الذكي بهيكل مريح التصميم، وقد حاز على براءة اختراع في التصميم. 
يعتمد القفل على تقنية Huem bluetooth (شريحة  Huem رقم FR8018) كعنصر تحكم 

رئيسي، ويمكن إدارته وإلغاء قفله بواسطة التطبيق، كما يمكن ترقية البرنامج عن طريق 
واجهة USB الموجودة في الجزء السفلي من اللوحة األمامية. 

القفل مناسب لالستخدام على نطاق واسع في المكاتب التجارية والسكنية واإلدارات 
الحكومية والجيش والبنوك والمستشفيات وما إلى ذلك.

2. هيكل المنتج

1

2

3

4

5

6

7

قارئ البصمة
لوحة المفاتيح

ضوء المؤشر
غطاء االسطوانة

دبوس
منفذ USB (داخلي)

قفل ديدبولت (قفل ذو مزالج ثابت)

8

9

10
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مزالج مساعد
زر األمان

مقبض للقفل والفتح
زر للقفل والفتح

زر إعادة الضبط
غطاء البطارية

3.   أبعاد المنتج

4.   ميزات المنتج

• هيكل بتصميم مائل لرؤية أفضل وتشغيل مريح 
• وصول متعدد: البصمة وكلمة المرور والبطاقة والتطبيق 

• إغالق الباب وقفله تلقائًيا.
• انطالق اإلنذار وقفل لوحة المفاتيح لمدة 3 دقائق بعد 5 محاوالت إدخال خاطئة عن 

طريق كلمة المرور أو البصمة أو البطاقة
• إنذار بانخفاض جهد البطارية.

• يمكن إضافة أي أرقام قبل أو بعد كلمة المرور الصحيحة لحماية الخصوصية.
• قفل إلكتروني عن طريق زر من الداخل لضمان الخصوصية واألمان.

• الوصول إلى السجالت من خالل التطبيق.
.USB إمكانية التوصيل بمصدر خارجي للطاقة عن طريق •

• وظيفة تجاوز المفاتيح الميكانيكية.

5.  المعلمات الفنية

MS-SDL101-B-BK

≧45mm 

-40 ~ 70℃

20 ~ 93%RH

around 1.5 seconds

≤60µA

One administrator

≤200 mA

كود المنتج

Zinc alloy خامة المنتج

جهد التنبيه

الرطوبة

وقت الفتح

تطبيق الهاتف المحمول

APP send password

Custom password 10 pcs

no limitation
سعة كلمة المرور

تيار ثابت

درجة الحرارة

سمك الباب

التيار الديناميكي

4.5 ~ 6.5V
(4 pcs AA alkaline batteries) مصدر الطاقة

Bluetooth version 4.2 نسخة البلوتوث

4.8V ±0.2V
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الوظائف والعمليات

1.  مقدمة عن مفاتيح الوظائف

2. التهيئة
بعد تركيب 4 بطاريات قلوية AA في علبة البطارية وإدخال قابس اللوحة األمامية في المقبس 

الموجود على لوحة الدوائر المطبوعة للوحة الخلفية، اضغط على  زر RESET (إعادة الضبط) حتى 
تسمع عبارة: " تمت التهيئة بنجاح". بعد التهيئة، سيتم حذف جميع المعلومات الموجودة في 

القفل، وإعادة القفل إلى حالة المصنع األصلية.

تتضمن مفاتيح الوظائف: "*" و "#" الموجودة على لوحة المفاتيح وزر RESET (إعادة الضبط) الموجود 
في علبة البطارية

"*": عند القيام بأي إدخال خاطئ، اضغط على  "*" إللغاء اإلدخال الخاطئ 
"* *": لنقل القفل إلى وضع السكون، اضغط على  "* *" 

 "#": اضغط على  "#" لتأكيد اإلدخال بعد تحديد خيارات التشغيل أو إدخال كلمة المرور 
"#": عندما يكون القفل مغلًقا، يتم تفعيل وظيفة "جرس الباب" بعد الضغط على المفتاح "#" 

"#": عندما يكون القفل مفتوًحا، يتم قفل الباب بعد الضغط على المفتاح "#" 
زر "  " إعادة الضبط (الموجود في علبة البطارية): يستخدم الزر إلعادة القفل إلى حالة المصنع األصلية.

3.  اختيار اللغة
بعد التهيئة، المس شاشة اللوحة األمامية، وستضيئ األزرار "1، 2، *" وستسمع عبارة:  

"يرجى تحديد اللغة: الصينية 1 واإلنجليزية 2". 
يرجى تحديد 1 أو 2 ← # لتأكيد اللغة التي تريدها.

4.  كلمة مرور المسؤول االفتراضية (123456)
حاول استخدام كلمة مرور المسؤول االفتراضية (123456 ← #) إللغاء القفل

الصيغة: أدخل * # ← كلمة مرور المسؤول ← # ← كلمة مرور المسؤول الجديدة ← # ← رمز
مرور المسؤول الجديد ← #

6.  . رمز الوظيفة على النحو التالي:

5.  إضافة كلمة مرور مسؤول جديدة

83 إضافة مسؤول التطبيق
12 تغيير كلمة مرور المسؤول

85 إضافة كلمة مرور / بصمة / بطاقة (مستخدم)
10 تغيير كلمة مرور المستخدم

69 حذف جميع بطاقات المستخدم
70 حذف جميع بصمات المستخدم

71 حذف جميع كلمات مرور المستخدم

7. إضافة مسؤول التطبيق

8. تغيير كلمة مرور المسؤول:

9.  إضافة كلمة مرور المستخدم: 

10. إضافة بطاقة المستخدم: 

11. إضافة بصمة المستخدم:

12. تغيير كلمة مرور المستخدم: 

13. حذف جميع بطاقات المستخدم: 

14. حذف جميع بصمات المستخدم: 

15. حذف جميع كلمات مرور المستخدم: 

الصيغة: أدخل * # � كلمة مرور المسؤول ← # ← 83← #
بعد االنتهاء من إدخال الصيغة، ستسمع عبارة: "يرجى إضافة مسؤول البلوتوث"، ضع 

هاتفك بالقرب من القفل وافتح تطبيق Huem، واضغط على الزر "انتقل إلى إضافة" على 
هاتفك ثم اضغط على "التالي" ثم اضغط على "تم"، وبذلك تتم إضافة مسؤول التطبيق 

بنجاح.

الصيغة: أدخل * # ← كلمة مرور المسؤول ← # ← 12 ← # ← كلمة مرور المسؤول
الجديدة ← # ← كلمة مرور المسؤول الجديدة # ←

الصيغة: أدخل * # ← كلمة مرور المسؤول ← # ← 85 ← # ← كلمة مرور المستخدم
 # ← كلمة مرور المستخدم # ←

الصيغة: أدخل * # ← كلمة مرور المسؤول ← #← 85 ← # ← مسح البطاقة

الصيغة: أدخل * # � كلمة مرور المسؤول← # ← 85 ← # ← تسجيل البصمة

الصيغة: أدخل * # ←كلمة مرور المسؤول ← # ←10 ← # ← كلمة مرور المستخدم
األصلية ← # ← كلمة مرور المستخدم الجديدة ← # ← كلمة مرور المستخدم الجديدة # ←

الصيغة: أدخل * # ← كلمة مرور المسؤول ← # ← 69 ← #

الصيغة: أدخل * #← كلمة مرور المسؤول ← # ← 70← #

الصيغة: أدخل * # ← كلمة مرور المسؤول ← #← 71 ←← #
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دليل تشغيل التطبيق
 1.  تعليمات تحميل التطبيق وخطوات الضبط 

امسح رمز االستجابة السريعة (QR ode) المبين أدناه واضغط على "تحميل"
(أو انتقل إلى متجر Apple Store/ Android Market وابحث عن "Huem")  لتحميل التطبيق

اضغط على "..." ← ثم اضغط على "فتح باستخدام المتصفح" ← ثم اضغط على "المتصفح".

Huem App

Huem App Huem App

← اضغط على "تحميل" ← "تحميل من خالل متصفح الطرف الثالث" ← واضغط على
"تحميل" ويمكنك مشاهدة تقدم عملية التحميل

بعد التحميل، ← اضغط على "تثبيت من AppGallery" ← اضغط على "فتح" ← ثم
اضغط على "موافق"

Huem App
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2.إضافة المستخدمين الدائمين (البصمات / كلمات المرور / البطاقات) إلى التطبيق

في الواجهة الرئيسية، اضغط على "العائلة" ثم اضغط على "أنا، حساب المسؤول" 
للدخول إلى واجهة إضافة المستخدمين

إلضافة مستخدمين من خالل البصمات أو كلمات المرور أو البطاقات، ما عليك سوى 
الضغط على "إضافة" إلضافة البصمات أو كلمات مرور أو البطاقات وفًقا لذلك

   

 يمكنك تسجيل الدخول عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف المحمول. (سيتبع البلد /
 المنطقة إعدادات نظام الهاتف، أو يمكنك تغيير البلد / المنطقة يدوًيا). بعد إدخال رقم

."الهاتف أو البريد اإللكتروني، اضغط على "الحصول على رمز التحقق

إضافة قفل الباب الجديد إلى التطبيق

(مالحظة: أبِق هاتفك قريًبا من القفل أثناء العملية)

 بعد إدخال رمز المسؤول في القفل، ستظهر الواجهة اليسرى المبينة أدناه. اضغط
 على "إضافة" لتظهر الواجهة الثانية، ثم اضغط على "تم" لتظهر الواجهة الثالثة.

.اضغط على "تأكيد" إلضافة قفل الباب الجديد إلى التطبيق

Huem App
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1. لفتح القفل عن طريق كلمة المرور / البصمة / البطاقة / الهاتف
المس الشاشة لتشغيل ضوء لوحة المفاتيح، ستضيء لوحة المفاتيح وسيضيء 

مؤشر الحالة باللون األزرق. أدخل كلمة المرور متبوعة بمفتاح # (ضع إصبعك على 
القارئ أو امسح البطاقة ضوئًيا مباشرة أو اضغط على رمز إلغاء القفل الموجود 

على الهاتف)، سيتم فتح الباب وسيضيء مؤشر الحالة باللون األخضر وموجه الصوت.

2. للقفل
يكفي أن تغلق الباب فقط وسيتم الضغط على المزالج المساعد ويبرز قفل 

(ديدبولت) أو أن تضغط مطوًال على الرمز الموجود في الهاتف، وسيتم قفل الباب.

3. تأمين القفل عن طريق زر القفل الداخلي
عند تحريك زر االمان إلى وضع القفل، يضيء مؤشر الحالة باللون األحمر، وال يمكن 

للمستخدم (كلمات المرور / البطاقات / البصمات / تطبيق الهاتف) إلغاء القفل من 
الخارج باستثناء المسؤول.

4. فتح القفل في حاالت الطوارئ
في حالة نفاذ البطاريات، يمكنك إدخال شاحن USB في منفذ USB (الموجود أسفل 

اللوحة األمامية) إللغاء القفل في حاالت الطوارئ.

5. المفتاح الميكانيكي
يأتي القفل مع مفتاحين ميكانيكيين لالستخدام في حاالت الطوارئ. في حالة وجود 

أي أعطال في القفل، يمكنك استخدام المفتاح الميكانيكي لفتح الباب.
استخدم إبرة للضغط على الثقبين الجانبيين من غطاء األسطوانة وارفع الغطاء، ثم 

أدخل المفتاح الميكانيكي وأدره لسحب قفل (ديدبولت) وفتح الباب.

الفتح / القفل

وضع الفتح: البصمة، كلمة المرور، البطاقة، تطبيق الهاتف، المفتاح الميكانيكي). في الواجهة الرئيسية، اضغط على "مؤقت" ثم اضغط على "كلمة المرور" أو "الهاتف" للدخول
إلى واجهة إضافة كلمات المرور المؤقتة أو الهواتف المحمولة المؤقتة.

بالنسبة لكلمة المرور المؤقتة، هناك خيارات "محدودة الوقت" و "لمرة واحدة" و "ديناميكي"
و "مسح" و "مخصص"  بالنسبة للهاتف المحمول، هناك خيار "محدود الوقت" و "لمرة واحدة"

3.المستخدمون المؤقتون
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الضوء األخضر يعني مقفل
الضوء األحمر يعني قفل مزدوج أو إدخال خاطئ 

الضوء األخضر يعني مفتوح أو إدخال صحيح.

موجه ضوء المؤشر 

أفكار مهمة

a.  سيتم قفل لوحة المفاتيح لمدة 3 دقائق بعد 5 محاوالت إدخال خاطئة عن طريق 
كلمة المرور أو البصمة أو البطاقة.

b.  لتجنب كشف كلمة مرورك أمام اآلخرين، يمكن إضافة أي أرقام قبل أو بعد كلمة 
المرور الصحيحة على النحو التالي: XXX كلمة المرور XXX. يجب أن تكون األرقام 

اإلجمالية في حدود 24 رقًما 

c.  يجب أن تتم كل عملية في غضون 6 ثواٍن (يجب أن يكون اإلعداد في غضون 10 ثواٍن) 
وإال فسيخرج النظام تلقائًيا 

d.  عندما يكون جهد البطارية أقل من 4.8 فولت، سيصدر القفل إنذاًرا عند فتح الباب، 
وبعد إصدار اإلنذار، ال يزال بإمكان القفل العمل حوالي 200 مرة. يرجى استبدال 

البطاريات بأخرى جديدة بعد سماع اإلنذار 

e.  احتفظ بالمفاتيح الميكانيكية في أمان الستخدامها في حاالت الطوارئ.

التركيب والضبط

1. شروط التركيب

2. تجميع القفل

إطار الباب ≥ 152 مم
سماكة الباب: 30 ~ 45 مم

سماكة الباب: ≥ 45 مم (ستكون األسطوانة مصّنعة خصيصا) 

12

1
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3. خطوات التركيب

1) اصنع ثقًبا على الباب بقطر 54 
مم يبعد مركزه  57 مم عن حافة 

الباب 

2 ~ 3) مرر كبل اللوحة األمامية عبر 
الباب إلى الداخل وثّبت اللوحة 

األمامية على الباب 

4) مرر الكبل عبر الفتحة المربعة 
للوحة التركيب، ثم ثبت لوحة 

التركيب واللوحة األمامية بثالثة 
(G) براغي

5 ~ 6) أدخل قابس اللوحة األمامية 
في المقبس الموجود على لوحة 
الدوائر المطبوعة للوحة الخلفية. 

اجعل قفل (ديدبولت)  في حالة 
التراجع والدبوس الرفيع على 

اللوحة األمامية في وضع أفقي 
وحافظ على الدبوس ليكون قادًرا 

على الدوران في اتجاه عقارب 
الساعة.

7) أدخل الدبوس الرفيع في فتحة 
المقبض، ثم ثبت اللوحة الخلفية على 

لوحة التثبيت باثنين من البراغي 
الطويلة (F) واثنين من البراغي القصيرة 

.(H)

مالحظة: براغي (F) تستخدم أيًضا إلحكام 
تثبيت غطاء البطارية!! ثبت البرغيين 

بإحكام وسيكون الغطاء محكم التثبيت 
أيًضا.

8 ~  9) ركب 4 بطاريات قلوية AA في 
علبة البطارية وثبت غطاء العلبة.

10) ضع لوحة األخدود على إطار الباب 
للتحقق مما إذا قفل (ديدبولت) 

متطابًقا مع لوحة األخدود أم ال، إذا لم 
يكن متطابًقا، أضف الرقاقة (D) أسفل 

لوحة األخدود.

11 ~ 12) بعد ضبط موضع وارتفاع لوحة 
(J) األخدود، ثّبتها على إطار الباب ببراغي

استخدم إبرة للضغط على الثقبين 
الجانبيين من غطاء األسطوانة وارفع 

الغطاء،  ثم أدخل المفتاح الميكانيكي 
للدوران وأدره يدوًيا للتحقق مما إذا كان 

المفتاح يفتح (يسحب القفل) ويغلق 
(يبرز القفل) بسالسة أم ال؟ إذا كان 

يعمل بسالسة، فإن التثبيت على ما 
يرام
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أ. يحظر مالمسة سطح القفل للمواد المسببة للتآكل لتجنب إتالف الطبقة الواقية للقفل 
والتأثير على عمر المنتج

ب. يوصى بتثبيت القفل بعد االنتهاء من تنفيذ أعمال الديكور في الغرفة لتجنب تلف 
سطح القفل 

ج. حافظ دائًما على تشحيم الجزء الدوار من القفل فهذا من شأنه أن يساعد القفل على 
العمل بسالسة ويطيل عمر الخدمة. نقترح فحص القفل مرة في السنة للتأكد من تثبيت 

البراغي جيًدا.

د. لتجنب أي إزعاج ناتج عن استهالك البطارية، يوصى باستبدال البطاريات بأخرى جديدة 
بمجرد سماع إنذار انخفاض الجهد.

ه. في حال عدم قدرة األسطوانة على العمل بسالسة، يوصى بإضافة القليل من مسحوق 
الجرافيت (مسحوق القلم الرصاص) كمادة تشحيم في األسطوانة بانتظام (مرة واحدة 

سنوًيا).

F. إذا كنت ذاهًبا في رحلة طويلة أو لن يتم استخدام القفل لفترة طويلة، فيرجى حمل 
المفاتيح معك وإزالة البطاريات لضمان عمر خدمة القفل.

مبادئ الضمان

نقدم صيانة مدى الحياة للمنتجات المصنعة من قبل شركتنا. فترة الضمان المجانية هي 
في غضون عام واحد من تاريخ الشراء. عند انتهاء صالحية الضمان، سوف نفرض رسوًما 

إضافية على المنتجات التالفة.
ال تنطبق الحاالت التالية على شرط خدمة الصيانة المجانية:

أ. الضرر الناجم عن العامل البشري بما في ذلك بيئة العمل غير الطبيعية أو وضع التشغيل 
غير الصحيح أو البطارية منخفضة الجودة 

ب. التفكيك أو اإلصالح أو أي تغيير للقفل بدون إذن 

ج. الضرر الناتج عن القوة القاهرة.

خدمة ما بعد البيع

الصيانة

2. أدوات التركيب

1. محتويات العلبة

الملحق

اسم القطعة 
اللوحة أمامية 
اللوحة الخلفية 

لوحة األخدود
الرقاقة

لوحة التركيب
براغي (عبوة) 

مفاتيح ميكانيكية 
Mifare1 بطاقة

قالب 
دليل المستخدم

الرقم
قطعة واحدة 

الكمية

قطعة واحدة 
قطعة واحدة 

قطعة واحدة 

قطعة واحدة 
قطعة واحدة 

قطعتان
قطعتان

6 قطع 

9 قطع 

1 - قلم رصاص 2. شريط قياس 3.زاوية قائمة

4. مثقب كهربائي يدوي 5. ريش 6. مطرقة

7. سكين 8. مفك براغي 9. إزميل
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الصيانة

1234510 911121314 8 7 616 1517

الملحق



 

ــات التواصل بيان

800 430 0030

059 404 9274

تحميل   التطبيق
.Google Play أو Apple Store في متجر "Huem" 1. ابحث عن التطبيق

التسجيل / تسجيل الدخول إلى التطبيق

2. امسح رمز QR الموجود على الملصق أو دليل المستخدم.

التطبيق متوافق مع أنظمة Android 5.0 و iOS 10.0 واإلصدارات التي تليها.

Android
5.0

iOS 10.0
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تحميل التطبيق


