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2 -تك تايم وبلوتوث الذكي الهاتف خالل من األبواب إغالق  
جميع تحرر سوف التي الوصول في التحكم تكنولوجيا في نوعية نقلة لعمل منتجها تقدم أن تك تايم يسر تركيب .المرئية األجهزة من األبواب 

واآلن األنظار، عن بعيدا المخبأة الخفية الوصول وملحقات 2-بلوتوث 
 

تايم أمان تطبيق من الذكي هاتفك باستخدام فقط الباب إلى الوصول يمكنك
الجهاز. على المثبت تك 

وفقا الهاتف خالل من بك الخاص الباب فتح إمكانية حيث من الراحة تك تايم من الذكي الباب نظام لك يقدم  منخفض البلوتوث تقنية باستخدام لهويتك 
بآنية للباب المشفرة الوصول أنشطة كافة على والحصول الطاقة

 
 تحول التقنية هذه إن .فيةوالشفا األمان من للمزيدالحقيقي) الوقت في(

وسريع ذكي مفتاح إلى الذكي هاتفك
 

معقولة. تكلفة وذو  

الموجود الباب إغالق نمط تعديل إلى الحاجة دون تك تايم من الطاقة منخفض البلوتوث تثبيت بسهولة يمكن  دون الجمالي اشكل على يحافظ مما 
على صلستح أنك كما .بك الخاص للعقار األمني الجانب عن اإلغفال

 
 ااستجابة رمز أو الصوت مثل األبواب لفتح عدة خيارات

قم فقط التلقائي؛ الفتح أو السحب أو السريعة
 

يناسبك. ما واختر بالتثبيت

الباب لك يفتح تك تايم أمان نظام
التطبيقات متجر من تك تايم أمان تطبيق على احصل

سهولة بكل بابك في وتحكم بالي جوجل أو 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

الذكية الهواتف عبر بسهولة واباألب فتح 

الباب إلى للوصول متعددة خيارات 4 بين من االختيار 

سهولة بكل فيها والتحكم التطبيق خالل من الجديدة األبواب تسجيل 

األبواب مستخدمي في التحكم 

تفضله ما حسب األقفال ضبط 

بك الخاصة األماكن لتأمين الزمنية المنطقة ضبط 

األمان من للمزيد الكاميرا إضافة 

اآلنية اإلشعارات على الحصول 
المميزات من تفضله ما حسب التطبيق ضبط 

يعمل ذكي هاتف حيازة فوائد
بك خاص كمفتاح 

شيء كل في الراحة
الخاصة وبطريقتك الذكي هاتفك خالل من األبواب فتح

الدخول في اآلني التحكم
تك تايم أمان نظام خالل من الفردي الدخول أذونات وإدارة ابتكار  

والتحكم األمان
وخارج داخل باألنشطة يخبرك الساعة مدار على النشاط سجل

بك الخاصة العقارات 

المعدنية المفاتيح الستخدام داعي ال  
المعدنية المفاتيح استخدام إلى الحاجة عن الذكي هاتفك يغني

لمفاتيحا مركزية
تك تايم أمان نظام خالل من الفردي الوصول أذونات وإدارة ابتكار   

اختيارك هاتفك،
طريقك وإلى بابك إلى الدخول
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i-TimeTec, TimeTec Access, TimeTec VMS, i-Neighbour
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BLE-2

AC110/240V
وحدة إدخال الطاقة

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

النظام نموذج  

لضبط بالي جوجل أو التطبيقات متجر من تك تايم أمان تطبيق على احصل
منخفض البلوتوث وتوصيل 
 

أمان تطبيق لك يسمح .الذكي بهاتفك 2 -الطاقة
لألشخاص للسماح الدخول أذونات بمشاركة تك تايم 

 
 -محددة زمنية مدة خالل 

األمر لزم إذا التصاريح وإلغاء

تطبيق مع الباب إلى الدخول مستقبل من االستفادة يمكنك
2-الطاقة موفر والبلوتوث تك تايم أمان 
  

تجميع يتم واالنصراف؛ والحضور الوقت إثبات طلب حالة في
تايم في الطاقة موفر بلولتوث من البيانات 
 

الحضور دفتر إلى تك
 والحضور الوقت لحلول سلسة بطريقة تك تايم في واالنصراف 

الحديثة واالنصراف

 

على احصل .السحابية الطريقة على المعتمدة
الدخول حساب تسجيل عند مجانا للمستخدم تصاريح 10 

 
.معنا  

مواصفاتال

القنوات

)ملم( األبعاد

الطاقة مدخل

)سلزيوس درجة( العمل أثناء الحرارة درجة

الرطوبة درجة  (%)

)قطع( البطاقة تخزين

االتصال

البلوتوث تشفير

)متر( الفعالة المسافة

الليد مؤشر

العملية مسجالت

الحدث سعة

الهاتف تشغيل نظام

والكالود التطبيق

)والكالودالتطبيق(اللغة

النموذج

الناقل خالل من المختارة المغلقة /المفتوحة التماسات التتابع، نواتج C نموذج 3  
بت -26 ويجاند مدخل   

بت -26 ويجاند مدخل ،4.2 للطاقة الموفر البلوتوث

تك لتايم الملكية بحق المشمولة بت -64

الهاتف لتطبيق م 5 >

متوفر

كالود خادم على ومخزن محدود غير

كالود خادم على ومخزن محدود غير

ذلك من وأعلى 8.0 أس أو وآي ذلك، من وأعلى 4.0.2 آندرويد  

 المبسطة، والصينية واإلسبانية، واإلندونيسية، والمالوية، والعربية، اإلنجليزية، للغاتبا متوفر
.والفيتنامية والتركية، والتايلندية، التقليدية،والصينية
.الطلب حسب متاحة أخرى بلغات متوفر  

.مسبق إشعار دون للتغيير المواصفات تخضع :مالحظة

:معتمد موزع
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العبوة
األبعاد (مم)   : 173 (الطول) ×  60 (العرض) ×  135 (االرتفاع)

0.3 kg :            الوزن
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Switching 

Power Supply


