
Floodlight Cam



 أمان ذكي في كل ركن
من أركان منزلك

كاميرا Ring Floodlight Cam الجديدة 
ستوسع دائرة امانك في جميع انحاء 

ممتلكاتك بالكامل.

االن، ستكون دومَا اول من يعرف حينما يتواجد 
شخص في باحتك ويمكنك مراقبة منزلك من 

أي مكان.

راقب منزلك ، امنع الجريمة واحم ممتلكاتك- 
كل ذلك عبر هاتفك، جهازك اللوحي او 

حاسبك االلي.

هذا الدليل ألغراض ارشادية فقط. العمل في الكهرباء قد يكون خطراَ اال في حالة اتباع احتياطات 
السالمة المالئمة. في حالة عدم ارتياحك او ان لم تكن لديك الخبرة الكافية في العمليات واألدوات 

المذكورة في الدليل، ننصحك في هذه الحالة باالستعانة بكهربائي معتمد.
اذا كنت خارج أمريكا الشمالية، حينها يجب االستعانة بكهربائي معتمد ألجراء عمليات التركيب 

والتوصيل السلكي.





كيس المسامير
ستجد المسامير المالئمة لتثبيت رافعة 

التثبيت علي صندوق الفيوزات دون الحاجة 
للذهاب لمحل المعدات.

صواميل االسالك )3(
 Floodlight استخدمها لتوصيل اسالك

Cam ألسالكك القائمة بالفعل. 

صواميل المسامير )3(
 Floodlight استخدمها لتثبيت كاميرا

Cam الى النتوءات الموجودة على رافعة 
التثبيت الستكمال التركيب.

الخطاف
  Floodlight Cam استخدمه لتعليق كاميرا

عند توصيل االسالك.  

هذه االرشادات تفترض انك ستبدل كشافَا موجود بالفعل و/او انه 
لديك صندوق فيوزات يمكن توصيل كاميرا Floodlight Cam اليه. 

اذا لم يكن لديك صندوق فيوزات، عليك باالستعانة بكهربائي لتركيبه. 



قبل ان تبدأ
راجع كافة األجزاء الموجودة في الصندوق.

مفك
استخدم المفك لتثبيت الصواميل.

رأس المفك على شكل فيليبس
استخدم هذه الرأس لتركيب رافعة التثبيت.

رافعة التثبيت
استخدمها للتثبيت على صندوق الفيوزات 

 .Floodlight Cam لتركيب كاميرا
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 طوق ربط
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مقبض تعديل 
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 طوق ربط
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مستشعر الحركة 
)للكشافات(

 صواميل
المسامير

كيف تعمل هذه األجزاء معا



30 feet (10 Meters)

Parallel to ground

9 feet
 (3 Meters)

عند تركيبها على ارتفاع 9 اقدام عن األرض مع 
التأكد من أن مستشعر الحركة موازي لألرض، 
سيكون مستشعر الحركة قادراَ بكفاءة على 

استشعار االجسام بشرية الحجم لما يصل 
الى 30 قدم.

 9 اقدام
)3 امتار(



30 feet (10 Meters)

Parallel to ground

9 feet
 (3 Meters)

كيف يؤثر ارتفاع التركيب على 
استشعار الحركة

موازي لألرض

30 قدم )10 امتار(



تحذير: خطر صدمة كهربية

 افصل الكهرباء عن صندوق
   الفيوزات او قاطع الدائرة 
  الكهربية قبل التركيب.

 تأكد من ان مصدر التيار 
   الكهربي صحيح. صل الجهاز 

   بمصدر كهربائي بقوة
   VAC 240~ VAC 100 بقدرة

.Hz 50/60  

 تأكد من وجود سلك ارضي للعزل السليم

 اتبع دائما اللوائح المختصة عند التركيب او التوصيل بالكهرباء 
سلكيَا. 

 اذا كنت خارج أمريكا الشمالية، حينها يجب االستعانة بكهربائي 
معتمد ألجراء عمليات التركيب والتوصيل السلكي.

تحذير: خطر حريق.

ال تعمد الى التركيب بالقرب من اسطح قابلة لالنفجار او االشتعال.

تحذير:

ال توصل هذا الكشاف الى أي أداة إلضعاف الضوء او إيقافه بعد 
وقت معين. 

يجب تركيب Floodlight Cam على حائط وعلى صندوق فيوزات 
 .Underwriter Laborratories معتمد من

 

تـــحـــذيــر



 افصل الكهرباء عن
الصندوق الرئيسي

اذا كنت ال تعرف اين يقع صندوق الكهرباء 
او كيفية فصل الدائرة الكهربية للكشافات 

االصلية الخاصة بك، استعن بكهربائي 
معتمد.



لف الكاميرا 180 درجة الن كاميرا 
Floodlight Cam تصل اليك معبأة 

 بحيث تكون الكاميرا مقلوبة لألعلى
على الكشاف. 

ب  



 Floodlight تجهيز كاميرا
Cam للتركيب

قم بإرخاء المقابض الموجودة على 
الكشافات لتلفها بعيداَ عنك لتوسع 

 الطريق وتسمح لك بالوصول الى
مسامير التثبيت. 

ا  

ال تقوم بإزالة Floodlight Cam من المقبس الكروي المثبت على القاعدة. 



A

B



 إزالة الكشاف األصلي
الموجود لديك

مع فصل الكهرباء من الدائرة 
الرئيسية، ازل الكشاف األصلي من 

صندوق الفيوزات المربوط به وافصل 
االسالك.

اذا كانت هناك رافعة متصلة بصندوق 
الفيوزات قم بإزالتها أيضا.

افصل صندوق الفيوزات للتأكد من عدم 
قدرة المياه على الوصول له. 

ا  

يجب تركيب Floodlight Cam على صندوق فيوزات معتمد من 
Underwriter Laboratories. اذا لم يكن لديك صندوق فيوزات، 

عليك باالستعانة بكهربائي لتركيبه. أيضا، يجب عليك التأكد من 
اتباعك للوائح المباني المحلية في منطقتك. 

ب  



تأكد من ان االسالك الموجودة تعبر من وسط 
الرافعة.

قم بتثبيت الرافعة الى صندوق الفيوزات 
باستخدام مسمارين على األقل. 



تركيب رافعة التثبيت
 قم بتركيب رافعة التثبيت على حائطك
على ان يكون النتوءين موازيين لألرض.





قم بتعليق كاميرا 
Floodlight Cam

استخدم الخطاف المتضمن في الصندوق 
لتعليق كاميرا Floodlight Cam من 

الرافعة اثناء توصيل االسالك.

علق ناحية من الخطاف المتضمن في 
الصندوق في واحدة من ثقوب التثبيت 

 Floodlight الموجودة على كاميرا
Cam الخاصة بك. 

علق الناحية األخرى من الخطاف على 
واحدة من الثقوب الموجودة في الرافعة.

ا  

ب  





صل السلك االرضي
 Floodlight السلك النحاسي الخارج من

Cam هو سلك ارضي. 

صل السلك األرضي بالمسمار األخضر الفاصل 
الموجود على الرافعة والسلك األرضي األصلي 

الموجود بداخل صندوق الفيوزات الخاص بك. 

استخدم واحدة من صواميل اإلسالك المتوفرة 
في الصندوق اذا استدعى االمر.

ألمانك وإلدارة كاميرا Ring Floodlight Cam بصورة سليمة يجب 
ان يكون الجهاز به سلك ارضي يعمل بصورة صحيحة. اذا لم تكن 

على معرفة وافية بطرق إيصال السلك األرضي لهذا النوع من األجهزة، 
استعن بكهربائي معتمد.  





صل اسالك الكهرباء
 Floodlight السلك األبيض على كاميرا
Cam هو سلك محايد. استخدم صامولة 

اسالك إليصال هذا السلك بالسلك األبيض او 
السلك المحايد الخارج من صندوق الفيوزات. 

 Floodlight Cam السلك األسود من
هو سلك ساخن. صل هذا السلك بالسلك 

األسود او السلك الساخن الخارج من صندوق 
الفيوزات باستخدام صامولة اسالك أخرى. 

اذا لم يكن امامك اسالك بيضاء وسوداء اللون خارجة من صندوق 
فيوزاتك، استعن بكهربائي معتمد. 





 Floodlight Cam ضع 
على الرافعة 

قم بدفع كل االسالك 
بحذر عبر الفتحة الكبيرة 

الموجودة في الرافعة.

قم بصف نتوءات التثبيت 
مع الثقوب الموجودة 

 Floodlight علي  كاميرا
Cam واضغطهم سويَا 

وثبت صواميل المسامير 
باستخدام يد المفك 

البرتقالي.



قم بتفعيل الكاميرا في 
التطبيق 

 Set Up a Device اختر ،Ring في تطبيق
واتبع التعليمات في التطبيق لتصل كاميرا 

Floodlight Cam بشبكة الواي-فاي 
الخاصة بك.  



اعد الكهرباء من الصندوق 
الرئيسي 

بعد استعادة الكهرباء، ستومض الكشافات 
وستبدأ كاميرا Floodlight Cam في 

التحدث اليك لتعلمك انها في وضع التحديث 
والتفعيل. 



تحكم في الكشافات يدويَا.  

يمكنك اختيار الحصول على تنبيهات عند 
حدوث اي حدث في اي من مناطق الحركة 

المتاحة امام الكاميرا. 

اطالق صافرة اإلنذار. الصافرة عالية الصوت وقد 
يسمعها جيرانك. استخدمها بحذر.



بعد االنتهاء من التفعيل، 
انقر Floodlight Cam في 

  Ring تطبيق
 Device هذه الخطوة ستنقلك الى

Dashboard حيث يمكنك تعديل االعدادات 
والوصول الى عدة خواص أساسية للكاميرا. 

والتفعيل. 



خاصية التحدث باتجاهين - تحدث الى زوارك 
واسمع منهم. 

الصافرة - تفعيل صافرة اإلنذار. 

الكشافات - يمكنك تشغيل واطفاء الكشافات. 

مجتمعات Ring - شارك اي احداث مثيرة 
للشكوك مع جيرانك.

 خالل البث المباشر، يمكنك استخدام
هذه المزايا: 



اختر Live View لتشاهد البث 
المباشر من الكاميرا. 



تتيح لك تعديل كمية التنبيهات التي 
تتلقاها. اختر People Only لتصلك 
التنبيهات فقط عند استشعار الحركة 

البشرية امام الكاميرا. 

يمكنك تعيين حتى ثالثة مناطق ُمعدلة 
الستشعار الحركة. تتلقى حينها تنبيهات 

ويتم انارة الكشافات عند استشعار الحركة 
في هذه المناطق بالذات. 

حدد األوقات التي ال تريد تلقي تنبيهات 
الحركة فيها.



 Motion Settings اختر
لتعديل اعدادات استشعار الحركة 

مثلما تفضل



اذا كانت شاشة هاتفك مغلقة عندما تلتقط 
الكاميرا حدثَا، يصلك تنبيه على الشاشة 

الرئيسية للهاتف. 

اذا كان لهاتفك كود سري لفتحه، ستحتاج 
إلدخاله قبل مشاهدة الحدث. 



الستشعار الحركة، ستكون بحاجة لتعيين 
مناطق الحركة وهي منطقة قابلة للتحديد 
تريد من الكاميرا مراقبتها وارسال تنبيهات 

لك بشأنها. 

 Motion لتعيين منطقة حركة، اختر
Settings. على هذه الشاشة يمكنك 

تحديد حتى ثالثة مناطق حركة. ستحتاج الى 
تعيين واحدة على األقل لتتمكن من تلقي 

التنبيهات. 



اختر Advanced Settings على شاشة 
Light Settings لتعيين المناطق التي 
تريد اضاءة الكشافات بها عند استشعار 

الحركة ويمكنك اختيار مدة اضاءة الكشافات. 



 Light Settings اختر
لتعيين جدول اضاءة الكشافات



كاميرا Floodlight Cam ال تضئ عند استعادة التيار 
الكهربي. 

تأكد من وجود قابس ضوء يتحكم في وصول الكهرباء 
الواصلة الي الجهاز والكشافات. اذا كان هناك قابس، تأكد 

من انه في وضع التشغيل على ان يظل في وضع التشغيل. 
اذا كان الجهاز متصال بموقت كهربي ، عليك إيقاف خاصية 

الموقت تمامَا.  

كاميرا Floodlight Cam ُتضاء ولكنني غير قادر على 
اكمال التفعيل في التطبيق. 

اوالَ، تأكد من صحة كلمة سر شبكة الواي-فاي الخاصة بك الن 
هذا هو اكثر األسباب تكررا في عدم استكمال تفعيل كاميرا 

Floodlight Cam في التطبيق. 

ثانيَا، تأكد من المسافة بين محول الواي-فاي او نقطة الوصول 
الفرعية. تركيب كاميرا Floodlight Cam بعيداَ جداَ عن 

نقطة الوصول او المحول قد تحول دون استكمال التفعيل في 
 Ring Chime Pro التطبيق. في هذه الحالة، تركيب جهاز

قد يساعدك في تقوية ارسال الواي-فاي كما يقدم لك تنبيهات 
صوتية داخل المنزل من Floodlight Cam وبقية أجهزة 

 .Ring

 اكتشف المزيد عن جهاز Chime Pro بزيارة
ring.com/chime-pro



نصائح استكشاف األخطاء 
كشافاتي ال تضاء عند استشعار Floodlight Cam للحركة. 

الكشافات تعمل فقط عند استشعار الحركة اثناء الظالم 
بالخارج. اذا كانت المنطقة مظلمة والكشافات ليست مضاءة، 

 Light عدل اعدادات الحركة للكشافات عن طريق اختيار
 Settings في تطبيق Ring ثم اختيار

 .Advanced Settings

لدي مشاكل مع جودة الصوت/الفيديو و/او أوقات التحميل. 
مشكالت الفيديو و/او الصوت عادة ما تكون متصلة بمشكالت 
قوة ارسال الواي-فاي او سرعة االنترنت. لتجربة مثالية، ننصحك 

بسرعة انترنت بقدرة 2-1 ميجابايت على األقل. راجع سرعة 
 Ring في تطبيق Device Health االنترنت عن طريق اختيار

 .Test Your Wi-Fi ثم قم باختيار

اذا كانت سرعة االنترنت خاصتك كافية، يمكنك مراجعة 
Signal Strength في صفحة Device Health. اذا لم 

تكن Signal Strength امامها عالمة Good عندها انت 
 Floodlight Cam بحاجة لتقوية ارسال الواي-فاي الى كاميرا

 الخاصة بك وهو ما يمكنك فعله عن طريق منتجنا،
.Chime Pro



 للمزيد من الدعم، قم بزيارة
 ring.com/help 

او اتصل بنا...
80001 اإلمارات العربية المتحدة  84084

المملكة العربية السعودية  8008147867

دولة الكويت  96522069085+

جنوب افريقيا  0800993700

+1310929 باقي أنحاء العالم  7085

 لقائمة كل ارقام دعم العمالء الخاصة
 بنا قم بزيارة: 

ring.com/callus

.www.ring.com/warranty لمراجعة الضمان الخاص بك قم بزيارة 
www.ring.com/patents :براءات االختراع
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