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Reset Button

ميكروفون

Lens

LED مؤشر

RJ-45 زر تحرير

ماسك الكاميرا

تحذيرات قبل التركيب

قم بفصل التيار الكهربي عن كاميرا الشبكة فوًرا بمجرد ظهور الدخان أو   
انبعاث رائحة غريبة منها.

حافظ على بقاء مسجل الفيديو الشبكة بعيًدا عن المياه. وإذا كانت كاميرا   
الشبكة مبللة، فقم بإيقاف تشغيل الطاقة في الحال.

ال تضع كاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة. تجنب لمس كاميرا الشبكة حال حدوث البرق.   

ال تقم بإدخال أي جسم في كاميرا الشبكة، مثل اإلبر. ال تضع مسجل فيديو الشبكة في بيئات الرطوبة العالية.   

مكونات المجموعة  .1
CC8130 البراغي / مشبك التثبيت   

دليل التركيب السريع / بطاقة الضمان القرص المضغوط للبرنامج   

الوصف المادي  .2

منظر خارجي  
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1.6~1.8m

3m

2m

تغطية عرض الكاميرا

تم تصميم الكاميرا اللتقاط األنشطة البشرية في مجال نصف كروي قريب، في 
مكان مثل أمين صندوق أو عداد في بنك. تزيد جودة الصورة مع زيادة المسافة من 
الكائن، وذلك بسبب خواص بصرية للعدسة عريضة الزاوية. لذلك يوصى بتثبيت 
الكاميرا في خالل مسافة 3 أمتار أو أقرب للكائنات الهامة لك. أيًضا يجب محاذاة 
مركز ضبط البؤرة مع الكائنات الهامة، مثل أوجه األشخاص على سبيل المثال. 

طريقة التثبيت

100º :رأسي
180º :أفقي

التعرف

اإلدراك

عرض علوي

عرض جانبي

نقاط هامة  .3

°15 مشبك اإلمالة
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كابل مستدير
كابل مسطح

لفصل الكاميرا، قم بإزالة براغي االحتجاز من أسفل، وأدخل مشبك ورقي 
.RJ-45 مستقيم في زر التحرير لضغط مزالج قفل

مالحظة:

Hardware Installation  .4

توصيل كابل اإليثرنت  
أدخل كابل اإليثرنت خالل الفتحة في أسفل ماسك   .1

الكاميرا.

RJ- 2.  إذا كنت تستخدم كابل مستدير: عند إدخال قابس
45 بالكامل، استخدم برغي مستدير الرأس مع وردة 

إلحكام تثبيته وضعه من أسفل الماسك.

  إذا كنت تستخدم كابل مسطح: اضغط على الكابل خالل 
الفتحة وقم باإلرفاق بالكاميرا. 

غطاء تخفيف الشد

سجل عنوان MAC قبل تثبيت الكاميرا.

يوصى باستخدام كابل إيثرنت الذي يأتي بدون غطاء تخفيف الشد. يمكنك 
إزالة الغطاء إذا كان الكابل مزود بغطاء. 

هام:

مالحظة:
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تركيب كاميرا الشبكة - تثبيت الحائط  
يمكنك تثبيت الكاميرا على سطح رأسي عن طريق تدوير البراغي من خالل الفتحات المعروضة أدناه.    .1

يمكنك أيًضا تثبيت المشبك على صندوق األداءة المساعدة 4 × 2 بوصة )كمخرج أو مقبس مفتاح(.   .2
خيار آخر هو استخدام مشبك إمالة 15 درجة بحيث يمكن تثبيت الكاميرا إلى وضع فوق النظر. قم بتثبيت الكاميرا بصندوق األداة المساعدة،   .3

ثم قم بإحكام مشبك التثبيت. يمكنك توجيه الكابل من خالل فتحة في الوسط. 
قم بإرفاق لوحة سداداة مطاطية في أسفل مشبك التثبيت.  .4

قم بتثبيت الكاميرا. تأكد أن موصل RJ-45 ُموصل بشكل صحيح.    .5

1 2 3

4 5

°15 مشبك اإلمالة
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

)PoE( الطاقة على اإليثرنت

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE ُمبدل

PoE ُمبدل غير مدعم بـ

PoE حاقن طاقة 
 )اختياري(

PoE عند استخدام ُمبدل مدعم بـ  
تتوافق كاميرا الشبكة مع PoE، مما يسمح بنقل الطاقة والبيانات عبر كبل إيثرنت واحد. راجع التوضيح التالي لتوصيل كاميرا الشبكة بُمبدل 

مدعم بـ PoE عبر كبل إيثرنت.

PoE عند استخدام ُمبدل غير مدعم بـ  
.PoE اختياري( للتوصيل بين كاميرا الشبكة والُمبدل غير المدعم بـ( PoE استخدم حاقن طاقة

نشر االستخدام على الشبكة  .5
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للمتابعة في التثبيت، برجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص 
المضغوط للبرنامج.

0002D10766AD

172.16.7.13 PZ71X2CC8130

يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.  .1
يجب أن تكون قادًرا على مشاهدة الفيديو المباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيًضا بتثبيت برنامج   .2

تسجيل 32 قناة من أسطوانة البرامج في عملية نشر تتكون من كاميرات متعددة. لمعرفة 
تفاصيل تثبيتها، رجاًء الرجوع إلى المستندات المتعلقة بذلك.

التجهيز لالستخدام  .7

IP تعيين عنوان  .6
 Software Utility الموجود على دليل ”Installation Wizard 2“ قم بتثبيت برنامج  .1

)األداة المساعدة للبرنامج( بالقرص المضغوط للبرنامج.
سوف يقوم البرنامج بعمل تحليالت للتعرف على بيئة الشبكة لديك. بعد إجراء التحليالت على   .2

الشبكة لديك، برجاء النقر فوق زر “Next” )التالي( لمتابعة البرنامج.
سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وكذلك ملقمات الفيديو   .3

أو كاميرات الشبكة )Network Cameras( الموجودة على نفس الشبكة المحلية.
بعد إجراء بحث مختصر، سوف تنبثق نافذة برنامج التثبيت. انقر نقًرا مزدوًجا على عنوان   .4

MAC الذي يتوافق مع اللوحة المطبوعة على الكاميرا أو مع رقم S/N الموجود على لوحة 
صندوق الحزمة لفتح جلسة إدارة المتصفح من خالل كاميرا الشبكة.
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