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ي دخول الزائرين، وأدوات للتحكم، وأجهزة كشف
 نقدم لك أنظمة التحكم �ز

ي حالت الطوارئ أينما كنت
نذار �ز ...الحريق،  وأنظمة الأمان وأجهزة الإ

ي زمام الأمور
.سمارت ليفينغ تجعلك متحكماً �ف

.

مة لتناسب أسلوب حياتك، فهي تمنحك  منتجات         سمارت ليفينغ ُمصمَّ
ي منتهى

ي تحتاج إليها، كما أن استخدامها �ز
 الأمان والراحة والمرونة ال�ت

 السهولة.          سمارت ليفينغ هي مجموعة من أجهزة الأمن الذكية المتصلة

ي
نذار وأقفال الأبواب الرقمية وأجهزة المراقبة، ال�ت  ببعضها، مثل أجهزة الإ

ي العالم عن طريق تطبيقات سهلة
نك من حماية أحبائك من أي مكان �ز  تُمكِّ

الستخدام

Yale

Yale

ي ذىكي
 سمارت ليفينغ هو نظام أم�ز

.يمنحك راحة البال
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ي كل
ِخ ... فبفضل سمارت ليفينغ ستتحكم دائماً �ز  اس�ت

ء، أينما كنت ي
.�ش
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 هو الأمثل لك. للمزيد من 

 التصال أك�ش وضوحاً والتشويش أقل، ويؤدي إىل الستفادة 
القصوى من النظام ويضمن الأمان

كيب سهل ال�ت

آمن

يمكن التحكم به بالكامل

لك بنظاٍم ف  احِم م�ف
يناسب احتياجاتك

أجهزة إنذار سمارت هوم

3 خطوات سهلة

سمارت ليفينغ

1   
 تتضمن المجموعة المبدئية كل ما تحتاج إليه

لك. إذا كنت تبحث ز ي توف�ي الحماية لم�ز
 للبدء �ز

، ي
و�ز  عن أجهزة إنذار عادية، دون تطبيق إلك�ت

         فجهاز

ز فاعلية جهازك وضبط نظامك وفقاً  يمكنك تحس�ي
 لحتياجاتك من خالل إضافة 20 جهازاً كحدٍّ أقىص
 إىل مجموعتك العادية أو 40 جهازاً كحدٍّ أقىص إىل

.نظام إنذار سمارت هوم

ي المجموعة المبدئية
 تتصل الملحقات �ز

يل وتثبيت التطبيق، ثم ز  ببعضها. قم بت�ز
 قم بتفعيل الملحقات واختبارها وتنظيمها
ز أداء نظامك. الأمر بسيط للغاية !لتحس�ي

2  

3

 اختيار جهاز 
نذار  الإ

 إضافة 
ملحقات

كيب بكل  ال�ت
سهولة

 أجهزة إنذار سمارت هوم هي أجهزة مضمونة يسهل تركيبها ويمكن

. يُعد ي أي وقت ومن أي مكان من خالل هاتفك الذىكي
 التحكم فيها �ز

، الذي يتيح لك إضافة ي
 جهاز سمارت هاب هو محور النظام الأم�ز

لك ز ي ليناسب م�ز
.40 جهازاً إىل نظامك الأم�ز

.

.

.

كيب، فال يوجد حاجة إىل  إن مكونات النظام جاهزة لل�ت
 إجراء توصيالت كهربائية، كما أنها متصلة بجهاز سمارت

هاب، لذا؛ ستجد تركيب النظام سهالً

لك، ز ي م�ز
ي �ز

 تتيح لك التطبيقات الذكية التصال بالنظام الأم�ز
نذار أو رؤية الصور  فسواء أردت التحقق من تشغيل أجهزة الإ

ا المزودة بمستشعر الحركة، يمكنك أن ي سجلتها الكام�ي
 ال�ت

.تفعل ذلك بكل سهولة، مما يمنحك راحة البال

.

!

دد                      ، مما يجعل 868MHzتكنولوجيا ب�ت Yale تستخدم

SR1100-i

Yale سمارت هوم.
الخيارات وجهاز التحكم، لدينا مجموعة جهاز إنذار 

MIC_gr8_SMart Living Brochure Update AW_THE AGENCY.indd   5 10/01/2017   14:59



MIC_gr8_SMart Living Brochure Update AW_THE AGENCY.indd   6 10/01/2017   14:59



قارئ رمز رقم التعريف الشخىصي جهاز تحكم

قارئ البصمة هاتف ذىكي

 تتصل أقفال الأبواب الذكية بالعنارص

، وهي تتيح لك ل الذىكي ز ي الم�ز
 المركزية �ز

لك ز ي دخول الأشخاص إىل م�ز
 التحكم الكامل �ز

ي وضع الباب والقفل، كما
 ووقت دخولهم، و�ز

.أنها توفر عليك عناء تنظيم المفاتيح

ا المراقبة المتحركة هوم فيو من  Yale كام�ي

 توفر لك راحة البال، حيث إنها تتيح لك رؤية

ل من هاتفك الذىكي أو جهازك اللوحي ز  الم�ز

 عالية الوضوح. كما يمكنك HD بدقة 720

ا، وتغي�ي زاوية الرؤية، وتقريب  تحريك الكام�ي

 الصورة وإبعادها عن بُعد باستخدام هاتفك

الذىكي أو جهازك اللوحي

ل الذكي يبدأ من ف  الم�ف

!الباب الذكي

ا المراقبة  كام�ي
المتحركة هوم فيو

 نوفر أبواباً ذكية لجميع المنازل حول
العالم - حرر نفسك من المفاتيح

نت ن�ت ا بروتوكول الإ أقفال الأبواب الذكية وكام�ي

.

قريباً
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www.yalelock.com

Yale - the World’s favourite lock
لهم ز ز ما يهتمون به: م�ز ي جميع أنحاء العالم، يحرص الناس دوماً عىل تأم�ي

 �ز

ي
 وأرستهم ومتعلقاتهم الشخصية أو أعمالهم بفضل العالمة التجارية ال�ت

 هي Yale لهذا السبب، نفخر بقولنا: إن .Yale يضعون فيها كامل ثقتهم؛
 القفل المفّضل عالمياً

النطالق بأنظمة الأمان نحو المستقبل

 انطالقاً من تراثها الفريد لمواصلة الهتمام بالناس ومتعلقاتهم المفضلة. تكمن رؤيتنا Yale تعمل
ي استعادة

ي رسم المستقبل، وتصميم منتجات تعكس Yale �ز
اث الحافل والستعانة به �ز  لهذا ال�ت

م، والعتمادية، Yale القيم الرئيسية لعالمة  التجارية وهي: بث روح التفاؤل، والهتمام، والتقدُّ
والمالءمة، ومفهوم الحياة الذكية الذي يُعد محور رؤيتنا

.

لك. ز الطريقة الأذىك لحماية م�ز

سمارت

ليفينغ

للمزيد من المعلومات عن منتجات سمارت ليفينغ، يُرجى زيارة
ي :الموقع

و�ز لك�ت الإ

MIC_gr8_SMart Living Brochure Update AW_THE AGENCY.indd   8 10/01/2017   14:59


