
*يرجــى القــراءة بعنايــة قبل االســتخدام ؛ واحتفظ بهــا للرجــوع إليها الحًقا

جهاز كاشف الدخان المتصل باإلنترنت
دليل المستخدم

MeshkaTechمقدمة

الجهد الكهربائي

التيار الثابت

تيار المنبه

تنبيه الجهد المنخفض

مستوى صوت اإلنذار

واي-فاي

مدى الكشف

طريقة التثبيت

درجة الحرارة

درجة الرطوبة

DC3V  LR03

<15uA

<220mA

<2.4V

80dB/1m

802.11 b/g/n

20m3

Ceiling Mounted

-10ºC~+50ºC

<95%RH

المواصفات

10
المواصفات
(المميزات)

8 69 7 15 34 2

1

90cm

Dead air area
Ceiling Centre

Recommended and Avoided 
Installation Position

Sloping Ceiling
Mounting Position

التركيب للسقف المسطح

التركيب للسقف المنحدر

كيفية االستخدام:
1الخطوة

10
كيفية االستخدام
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2الخطوة

أدخل بطاريتان من نوع AAA بالداخل، عندما يضيء 

مؤشر LED قيد التشغيل ثم إيقاف التشغيل.

3الخطوة
قم بتنزيل تطبيق "Meshkatech" أو امسح رمز QR أدناه 

للتنزيل.

Scan to Download

GET IT ON

Scan to Download

Download on the

App Store

10
تنزيل و تسجيل
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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

1

2

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

4الخطوة

قم بتسجيل حساب تطبيق Meshkatech بهاتفك المحمول، وقم بتسجيل 

الدخول. انقر فوق "+" في "My Home" أو في المساحة الفارغة المتوسطة 

إلضافة جهاز، واختر مستشعر األمان، وابحث عن مستشعر (WiFi) وانقر.

10
تسجيل الدخول
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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

5الخطوة

اضغط على "إعادة التشغيل" ألكثر من 5 ثوان باستخدام الدبوس، وعندما 

يومض المؤشر بسرعة ، سيبدأ بتكوين الشبكة تلقائًيا. أدخل رمز شبكة 

اإلنترنت لبدء االتصال.

10
التهيئة
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16:07

Add Device
Power on the device and confirm

that indicator light rapidly blinks

Help

Confirm indicator rapidly blink

Add Device AP Mode 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

6الخطوة

اضغط على "إعاده التشغيل" لمدة 5 ثواٍن باستخدام دبوس عند تكوين 

شبكة، يومض المؤشر ببطء، ابدأ بتكوين الشبكة يدويًا. أدخل حساب شبكة 

اإلنترنت والرمز إلضافة جهاز.

10
إضافه جهاز
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المواصفات (المميزات)

تنزيل و تسجيل

التهيئة

اإلشعارات واالختبار

الحالة واستكشاف األخطاء
وإصالحها

كيفية االستخدام

تسجيل الدخول

إضافه جهاز

وظيفة كتم الصوت

المزيد من النصائح

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Alarm Alert
Smoke: Smoke has been detected

Notice, smoke detected

Click for more

2019.11.23 09:16 Smoke Alarm

Smoke

High

No smoke alarm

Click for more

2019.11.23 09:12 Smoke Alarm Rectified 

7الخطوة

تكوين شبكة بنجاح، انقر فوق كاشف الدخان، اضغط لفترة طويلة على ِزر 

االختبار، سيكون صوت الجرس "DI DI "، وسيتلقى التطبيق إشعاًرا "كشف 

الدخان"؛ اترك ِزر االختبار، سيعرض التطبيق إشعارًا "لم يتم اكتشاف دخان".

10
اإلشعارات واالختبار
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8الخطوة

وظيفة كتم الصوت

يرجى التأكد من عدم وجود خطر حقيقي من نشوب حريق عند استخدام وظيفة 

كتم الصوت. في ظل ظروف اإلنذار المعروفة وغير المتعلقة بالحريق، يرجى عدم 

الحظر أو بأي شكل آخر لمنع اإلنذار. اضغط على زر" كتم/ إعادة التشغيل" لتقليل 

الحساسية وتخفيف اإلنذار.

االختبار: بحرق القطن ينتج دخان ووجهه لكاشف الدخان. عندما يصدر كاشف 

الدخان إنذار" DiDi "، اضغط على زر" كتم/ إعادة التشغيل" إليقاف اإلنذار. من 

فضلك ال تستخدم اللهب إلجراء االختبار.

10
وظيفة كتم الصوت
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9الخطوة

الحالة واستكشاف األخطاء وإصالحها

10
الحالة واستكشاف
األخطاء وإصالحها
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10الخطوة

إذا كان كاشف الدخان ال يعمل بشكل طبيعي ، يرجى التحقق على النحو التالي:

إذا تم استخدام البطارية أكثر من الالزم ، فيرجى استبدال البطارية في الوقت
المناسب.

1

يرجى تنظيف كاشف الدخان في الوقت المناسب. 2

إذا كان تركيب قوس التركيب صحيًحا. 3

ال يوجد إشعار بإنذار الدخان (TEST) ، يرجى التأكد من أن المسافة من مكان
التثبيت إلى جهاز التوجيه  (الراوتر) في حدود 10 أمتار.

4

10
المزيد من

النصائح

8 69 7 15 34 2

10

هذا المنتج عبارة عن مستشعر دخان كهروضوئي ذكي، بتصميم MCU منخفض

الطاقة للغاية. إنه جهاز إنذار مبكر ال يمكنه الكشف عن الغاز أو الحرارة أو الحريق وال 

يوقف الحريق أو يطفئ النار. إنه قادر على اكتشاف وجود الدخان في الوقت الفعلي. 

بمجرد اكتشاف خطر دخان الحريق، سيضيء مؤشر األحمر، وسوف يقوم بتنبيهك أنت 

وعائلتك في الوقت المناسب. يمكن استخدامه على نطاق واسع في المنزل ، 

والردهة ، والمقهى ، وقاعة الرقص ، وأي أماكن أخرى تحتاج إلى مراقبة إنذار الحريق.

المكان المفضل لتركيب مستشعر الدخان هو وسط السقف، ألن الدخان والحرارة 

والمنتجات القابلة لالحتراق ترتفع إلى السقف وتنتشر بشكل جانبي. حافظ على 

مسافة 30 سم على األقل من األضواء أو الزخارف، و 15 سم على األقل من الجدران 

والزوايا.

إذا كان السقف مائًال ، فيرجى تركيب 

جهاز استشعار الدخان على مسافة 

أفقية 90 سم بعيًدا عن قمة السقف.

قم بتدوير قوس التثبيت في اتجاه عقارب الساعة، 

وأخرجه واستعد لتركيب البطارية.

الحالة

الطبيعية

االختبار

التنبية

إنخفاض الطاقة

وضعيه اإلستعداد

التكوين التلقائي للشبكة

التكوين اليدوي للشبكة

    مؤشر الضوء

مؤشر أحمر يضيء كل 60 ثانية

مؤشر أحمر يضيء

مؤشر أحمر يضيء

مؤشر أحمر يضيء مرتين كل 60 ثانية

15 ثانية، اختبار اإلنذار ، إيقاف مؤشر الضوء

يومض مؤشر الضوء كل ثانية واحدة

يومض مؤشر الضوء كل ثالث ثوان

التنبية 

ال يوجد تنبية صوتي

"DI-DI-DI"صوت تنبيه

"DI-DI-DI"صوت تنبيه

ال يوجد تنبية صوتي

ال يوجد تنبية صوتي

ال يوجد تنبية صوتي

ال يوجد تنبية صوتي

الموديل رقم 
MS-SD101-WHصنع في الصين

920006618يرجى االتصال على
لخدمة العمالء و الدعم الفني

MeshkaTech


