
دليل التثبيت

TimeTec BLE-2
جهاز التحكم في الباب الذكي

BLE-2

EM 600 / EM 1200 

BLE-2

يمكنك الحصول على دليل مستخدم تطبيق أمان تايم تك من
خالل التطبيق أو على الموقع اإللكتروني:

www.i-timetec.com 
iOS       Android     

احصل على دليل مستخدم تطبيق أمان تايم تك للبلوتوث الموفر للطاقة - 2
www.i-TimeTec.com/smartble2guide

:تعليمات
•  قم بتثبيت الجهاز بالقرب من مصدر نشط للطاقة أو على السقف فوق الباب أو في أي  

   مكان آخر بالقرب من الباب لتقليل الحاجة إلى المزيد من األسالك.
•  استخدم الحافظة المعدنية إلحكام تثبيت الجهاز ومصدر تزويد الطاقة والبطارية

   االحتياطية القابلة للشحن.
•  برجاء تجنب تثبيت الجهاز في مكان بالقرب من الرطوبة العالية أو مستوى مرتفع من

   التكثيف في البيئة المحيطة.
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الخطوة األولى:
قم بتحديد المكان الذي

ترغب في تثبيت
بلوتوث تايم تك

الموفر للطاقة فيه
 

DC12V 3A Switching
Power Supply

DC12V
بطارية قابلة إلعادة الشحن

فوق السقف

السقف

خارجيداخلي

EM قفل

زجاج قابل للكسر في
حاالت الطوارئ

زر الدفع (اختياري)

مفتاح التبديل
فتح - إغالق

يقوم المستخدم  
بتثبيت واستخدام

التطبيق على 
الهاتف لفتح

الباب

الخطوة الثانية:
تأكد من توافركافة
الملحقات المطلوبة

للتثبيت
مفتاح التبديل فتح -إغالق

زر فتح الباب

تحويل الطاقة 12 فولت
تزويد الطاقة

زجاج قابل للكسر في
حاالت الطوارئ

بطارية احتياطية قابلة
إلعادة الشحن

حافظة معدنية مصنوعة يدويا

يذكر بالقائمة أدناه ما يلزم ألي نظام فردي لدخول باب:

• x 1 مفتاح التزويد بالطاقة 12 فولت - مفتاح    
   التزويد بالتيار متردد/ المستمر للحفاظ على شحن

   البطارية أثناء عملية التشغيل اليومي.
• x 1 بطارية احتياطية قابلة إلعادة الشحن - للحفاظ 

  على استمرارية تشغيل النظام أثناء انقطاع التيار 
   الكهربائي.

• x 1 قفل إلكتروني للباب (EM600/EM1200) - من
   نوع الفتح و اإلغالق العادي للقفل اإللكتروني للباب  

   ضبط مفتاح نواتج البلوتوث الموفر للطاقة من 
   .EM تايم تك للتوصيل بقفل   

• x 1 زر فتح الباب - بالضغط على هذا المفتاح سوف    
   تنقطع الكهرباء عن القفل الذي قمت بفتحه.

• x 1 زجاج قابل للكسر في حاالت الطوارئ - جهاز 
   أمان لفتح الباب في حاالت الطوارئ. 

• x 1 مفتاح التبديل فتح - إغالق، يساعد مفتاح التبديل  
   على تجاوز النظام في حالة تعطله.

• x 1 الحافظة المعدنية المصنوعة يدويا - هي علبة معدنية
   حافظة مصممة لحفظ البلوتوث الموفر للطاقة - 2 من تايم

    تك، ومصدر تزويد الطاقة، والبطارية االحتياطية 
•  تثبيت تطبيق أمان تايم تك.
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AC110/240V
وحدة إدخال الطاقة






