كٌفٌة تسجٌل حساب والدخول له بإستخدام تطبٌق eWeLink
أوال  :مرحلة التسجيل
 -1بعد تنصٌب البرنامج قم بالضغط على زر التسجٌل الموجود باألسفل ( ) Register

ٌ -2تم إختٌار الدولة من الصندوق أعاله وكتابة رقم الهاتف الجوال بالمربع الخاص بـ  Mobile Numberبدون 0
بالبداٌة ثم الضغط على زر ) ) Next

 -3قم بإدخال الكود الذي استلمته بصندوق رسائل الهاتف ثم أدخل كلمة مرور حسابك مرتٌن ثم إضغط زر ()Next

 -4تم اإلنتهاء من تسجٌل حسابك بنجاح  ،بعدها ٌتم الدخول لحسابك من خالل إتباعك الخطوات أدناه.
ثانيا  :مرحلة تسجيل الدخول بحسابك الجديد
 -1من شاشة الدخول الرئٌسٌة للتطبٌق قم بإختٌار بلد الرقم المسجل وأدخل رقم هاتفك وكلمة المرور التً قمت
بالتسجٌل بها ثم إضغط زر ) ) Login

ثالثا  :إضافة األجهزة
إلضافة جهاز علٌك إتباع الخطوات التالٌة
 -1قم بالضغط على زر  +باألسفل كما هو مبٌن بالشكل أدناه

 -2اختر الخٌار المناسب للربط ٌفضل إستخدام الخيار األول  Quick Pairing Touchثم الضغط على
زر  Nextباألسفل كما هو موضح بالشكل أدناه  ،بعدها ٌتم الضغط على الزر األسود الموجود على
الجهاز لفترة ما بين  5لـ  7ثواني مع اإلستمرار بالضغط حتى ٌومض الجهاز بشكل مستمر.

 -3تأكد أن جهازك النقال مرتبط بشبكة الواٌرلٌس وتأكد من أن إسم الشبكة صحٌح وقم بإدخال كلمة
المرور الخاصة بها ثم قم بالضغط على .Next

 -4انتظر قلٌال حتى ٌتم الربط بنجاح عادة ما تستغرق العملٌة كحد أقصى  3دقائق (عادة  03ثانية
لدقيقة) وتأكد من أن هاتفك الجوال والقطعة لٌست بعٌدة جدا عن الراوتر.

 -5عندما ٌكتمل الربط بنجاح ستظهر لك واجهة فً حال أردت كتابة إسم مخصص للتحكم بهذه القطعة أو تكره
على اإلسم اإلفتراضً له  ،مبروك اآلن بإمكانك التحكم بالقطعة عن بعد.

رابعا  :مشاركة الجهاز
لمشاركة الجهاز بعد إضافته قم بإتباع الخطوات التالٌة بعد تسجٌلك لحساب ثانً أي حساب رئٌسً صاحب الجهاز
وحساب للذي ترغب المشاركة معه.
 -1قم بالضغط على الجهاز الذي تود مشاركته حتى ٌظهر بهذا الشكل ثم إضغط على زر  Shareباألسفل

 -2قم بالضغط على زر  Share Deviceباألسفل كما هو موضح بالشكل

 -3قم بتعبئة رقم هاتف المشارك له وال تنسى إختٌار البلد من ثم إختٌار اإلعدادات الالزمة من ثم الضغط على
 OKلمشاركة الجهاز

س

س
 -4ستظهر رسالة عند المشارك له بقبول مشاركة الجهاز له لقبول المشاركة علٌه إختٌار  Okوللرفض Cancel
 -5بعد ان تتم عملٌة المشاركة ستالحظ ظهور رقم المشارك له باإلضافة لخٌارات التعدٌل وحذف المشاركة كما
هو موضح بالشكل أدناه

لمزٌد من المعلومات ال تتردد باإلتصال بنا عبر البرٌد األلكترونً أو رقم الهاتف
hello@antarees.net
أو
330067715700300

