
 أحدث ما توصلت 
 إليه التكنولوجيا 

في الشباكت والحلول 
اآللية للمنزل.

زر برج السالم للتجربة.

ما هو التشغيل اآللي؟

التشغيل اآللي هو عماد العمل في منزلك، بحيث يمنحك 
السيطرة على األجهزة والبيئة المنزلية الخاصة بك مع 

التوفير في الطاقة. يمكنك التحكم في الستائر واإلضاءة 
والتكييف، باإلضافة إلى جميع األبواب ونقاط الوصول، لك 

هذا بكبسة زر! يمكنك القيام بهذا حتى قبل دخول غرفتك 
أو البناية كلك.

ما هو نظام المراقبة المنزلية؟

يقدم لك نظام المراقبة المنزلية تحكمًا اكماًل في منزلك. 
ستتمكن من مراقبة مسكنك عبر أجهزة استشعار 

واكميرات من واجهتي المنزل الداخلية والخارجية. يمكن 
ألجهزة االستشعار تنبيهك فور تغير الحرارة، أو تسرب المياه 

أو أي حركة غير اعتيادية في منزلك.

هذا يسمح لك بتتبع ماذا يجري على مدار الساعة وطوال 
أيام األسبوع، لكي تنعم براحة البال أينما كنت في العالم.

SMART HOME

ما هي خدمة المنزل الذكي؟

المنازل الذكية هي إماكنية التحكم في أنظمة اإلضاءة، 
التدفئة، التكييف الهوائي، والفيديو واألمن. فهي لكها 

متصلة ببعضها البعض ويمكن التحكم فيها عن ُبعد من 
أي غرفة في منزلك أو من أي موقع في العالم، عبر اتصال 

اإلنترنت.

ما هي الشبكة المنزلية؟

الشبكة المنزلية تجّهز بيتك من أجل مستقبل أذكى، أي 
الوصول السلكي أو الالسلكي الموثوق إلى إنترنت فائق 

السرعة من أجهزة متعددة، سواء في منزلك أم في الهواء 
الطلق. يمكنك االستمتاع بإنترنت فائق السرعة في أي ماكن 

في منزلك حتى ولو اكن غيرك متصاًل باإلنترنت في الوقت 
نفسه. ستتمكن أيضًا من توصيل أجهزة متعددة إلى الشبكة.

ما نقدمه:

نقدم إليك 3 باقات خاصة بالمنزل الذكي: حل مصّمم حسب 
الطلب، وحل الباقة الجاهزة، وحل منتجات المنزل الذكي 

اشبك & العب المعّدة لالستخدام الفوري.

اشبك & العب

حلول منتجات المنزل الذكي الجاهزة لالستخدام.

تريد اختبار روعة العيش في منزل ذكي، لكن بدون تلكفة 
المجموعة الاكملة؟ أم أنك تريد تعديل شقتك وإضافة بعض 
األجهزة الذكية إليها؟ اشبك & العب تلبي طلبك هذا – إنها 

عبارة عن منتجات المنزل الذكي المنفردة التي يمكنك وصلها 
بالكهرباء واستخدامها على الفور. ال حاجة إلى التركيب أو 

االستبيانات الميدانية أو الباقات لالستمتاع بالمستقبل.  

ما هو حل الباقة الواحدة؟

تجربة العيش في منزل ذكي، مباشرة من العلبة – خيارات 
أجهزة متنوعة وسهولة التركيب. يمنحك حل الباقة الواحدة 
لدينا إماكنية االستمتاع بمميزات المنزل الذكي بشلك فوري. 

بينما يتميز الخيار القابل للتعديل بمرونته العالية، إال أننا 
نقدم إليك خيارات متنوعة: حزمة بدء التشغيل، شقة بغرفة 

واحدة، شقة بغرفتين، فيال بغرفتين وشقة أو فيال بثالث 
غرف. نستخدم أجهزة ذكية من متعاقدين شراكء وهي 
سهلة التركيب، ما يسمح لك باالستفادة القصوى من 

أجهزة المنزل الذكي لديك بسرعة وبساطة.

حل مخصص

تجربتك مع المنزل الذكي مفّصلة حسب الطلب.

إنها متعة العيش الذكي بمعنى اللكمة، حيث اإلماكنيات 
ال ُتحصى وال ُتعد. احصل على التشغيل اآللي، الشباكت 

 والمراقبة المنزلية – لكها ُمصّممة لتلبية احتياجاتك 
من راحة منزلك.

كيفية الحصول على العرض:

الخطوة 1 - الزيارة 	•	
تفضل بزيارة أي من صاالت العرض الخاصة بنا وتحدث إلى 

أحد مستشاري التصميم عن حلولنا القابلة للتخصيص.

الخطوة	2 – الموعد  	•	
سنقوم بترتيب موعد إلجراء استبيان ميداني وإلقاء نظرة 

على منزلك في أي يوم تختاره.

الخطوة	3 – االستبيان الميداني  	•	
سنقوم أيضًا بتفقد متطلباتك وتجميع لك ما نحتاجه من 
معلومات تقنية. سيستغرق األمر ساعتين أو أكثر بقليل.

الخطوة	4 – االقتراح  	•	
سنصّمم اقتراحًا أو عرضًا مخصصًا للمنزل الذكي فور 

إتمام االستبيان الميداني ومراجعة متطلباتك. هذه 
العملية تستغرق عادة 72 ساعة بحسب مدى صعوبة 

المشروع.

الخطوة	5 – الطلب  	•	
إذا اقتنعت باالقتراح المعروض عليك، يمكنك طلب 

 مشروع المنزل الذكي الخاص بك، كما يمكننا تعديل 
أي من عناصر العرض.

الخطوة	6 – التوصيل والتركيب  	•	
ويبدأ العمل! يستغرق األمر عادة بين أسبوعين إلى ستة 

أسابيع.

الخطوة	7 – اكتمال المشروع  	•	
استمتع بمنزلك الذكي الجديد!

بما أن المشاريع المخصصة فريدة من نوعها، فإن أوقات   
التسليم قد تتغير.

الخطوة	8 - الدعم  	•	
للصيانة والدعم، يمكنك التواصل معنا عبر:

smarthome.du.ae الدردشة الخاصة بالدعم على  •

االتصال على 5555 390 04 أو 155 من أي هاتف   • 
du متحرك من

زيارة أحد مراكز مبيعاتنا  •

 اطلب االستشارة عبر smarthome.du.ae أو زر أيًا 
من مراكز مبيعاتنا.


