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 تحذيرات قبل التركيب

إذا كانت كاميرا الشبكة . أبعد كاميرا الشبكة عن الماء
 .ًرطبة، قم بفصل التيار الكھربي فورا

ًم بفصل التيار الكھربي عن كاميرا الشبكة فورا بمجرد 
  .ظھور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منھا

  

  
. إلى كتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيلارجع  ال تضع كاميرا الشبكة حول مصادر ساخنة، مثل التلفاز 

  .أو الفرن
 

  
 .أبعد كاميرا الشبكة عن ضوء الشمس المباشر  .ال تضع كاميرا الشبكة في بيئات عالية الرطوبة 

  
 

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

 
  

   .يرا الشبكةال تقم بفك تجميع مكونات كام .تجنب سقوط كاميرا الشبكة على األرض 
  

سيؤدي استبدال أو أخفق في تثبيت المكونات المضادة  
ًللمياه جيدا، مثل الكابالت أو وصالت إحكام الكبل، في 

 .IP65/66/67إبطال حق الضمان 

 .ال تقم بإدخال أي جسم في كاميرا الشبكة، مثل اإلبر
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 لحزمةمكونات ا 1

  

 FD8131V الملصق المرسوم عليه التصميم

بطاقة / دليل التركيب السريع 
 الضمان

 القرص المضغوط للبرنامج

 مفك/ سالب / بفتحتين سالبRJ45جھاز توصيل 
 قلب المشبك/ مسماران ملولبان 

  

 الوصف المادي 2
 

  

سلك أرضي العدسة غطاء أسود
العامة اإلخراج الطرفية/وصالت اإلدخال

 / MicroSDمدخل بطاقة الذاكرة RJ45 قابس Ethernet 10/100كبل 
MicroSDHC) عالية القدرة.( 

مصباح الدايود الباعث للضوء  نمفتاح إعادة التعيي  مقبس سلك التيار الكھربائي
)LED (الخاص بالحالة  



AR - 129

 تركيب األجھزة 3
 

 .ًأوال، اتبع التعليمات الموجودة أدناه إلزالة غطاء القبة

 دوسأ ءاطغ

التحكم في الوصول إلى (انتبه لعنوان 
 .قبل تركيب الكاميرا) الوسائط

 
 

 .ثم قم بإزالة الغطاء األسود كما ھو موضح أدناه
 

 

 

مسمار ضبط اإلمالة
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 سناد سقف

 سناد حائط

 .الحائط/ ثبت ملصق المحاذاة على السقف .1
 . الحائط/في الثقفمن خالل الدائرتين الموجوديتن على الملصق، قم بعمل ثقبين يدالن على مكان التثبيت  .2
الحائط،/إذا أردت أن تدخل الكبل عبر السقف. الحائط أو بجانبه/يمكن تثبيت كاميرا الشبكة باستخدام كبل يمر من خالل السقف .3

 .فقم بعمل ثقب للكبل كما ھو موضح في الصورة السابقة
 .ادخل المثبتات البالستيكية الموجودة باستخدام المطرقة داخل الثقوب .4
الحائط، ثم أدخل /قم بمحاذاة الثقبين على جانبي قاعدة الكاميرا باستخدام اثنين من المثبتات البالستيكية بوضعھما في السقف .5

 .البراغي المرفقة في الثقبين المتماثلين ثم أحكم تثبيتھما باستخدام المفك
 .طيسيةً قلب المشبك المرفق في الكبل حتى يكون مقاوما لألشعة الكھرومغناثبت .6

 

 

ًيجب أن يكون قلب المشبك بعيدا عن الجھاز
 . سم5بمسافة ال تقل عن 
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 نشر االستخدام على الشبكة 4
 

 )PoEدون (التوصيل العمومي 
 .الخارجية العامة/ خارجية، فاجعل التوصيل من سدادة الطرف الداخليةDIإذا كانت لديك أجھزة   .1
 . بأحد مفاتيح التحويلةNetwork Cameraب المرفق لتوصيل سال/ ذو فتحتين سالبRJ45استخدم جھاز التوصيل  .2

 . متصلة مباشرة بالحاسب الشخصيNetwork Camera عندما تكون كاميرا 5استخدم كابل مقطعي من الفئة 
 .قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بكاميرا كاميرا الشبكة في مصدر التيار الكھربائي .3

 مخرج رقمي+ : 
 ُمبدل إيثرنت دخال رقميإ- : 

 
 
 
 
 

)PoE(طاقة على اإليثرنت ال 
 

 PoEُعند استخدام مبدل مدعم بـ  
راجع التوضيح التالي لتوصيل . ، مما يسمح بنقل الطاقة والبيانات عبر كبل إيثرنت واحدPoEتتوافق كاميرا الشبكة مع 

 . عبر كبل إيثرنتPoEكاميرا الشبكة بُمبدل مدعم بـ 

 PoEُمبدل 
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 PoEبدل غير مدعم بـ ُعند استخدام م  

 .PoEللتوصيل بين كاميرا الشبكة والُمبدل غير المدعم بـ ) اختياري (PoEاستخدم حاقن طاقة 

PoEُمبدل غير مدعم بـ 

 PoEحاقن طاقة 
 )اختياري(

 :ھام

وتشكيل الكابل بالطرف اآلخر غير مضاد الرغم من أن الكاميرا وحلقة إحكام الكبل الموجود بطرف الكاميرا مضادة للمياه، على
 .للمياه

يجب اخذ المقاييس لمنع تسريب المياه من خالل تشكيل طرف الكبل، مثل استخدام موانع تسريب الرغاء الموسعة واألسمنت 
.كمضادة للمياهًالحظ أن حلقة إحكام الكبل الموجودة بالكاميرا يجب أن يتم إحكامھا بشكل آمن أيضا للحفاظ على وظيفتھا . وھكذا
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 IPتعيين عنوان  5
 

) األداة المساعدة للبرنامج (Software Utilityالموجود على دليل " Installation Wizard 2"قم بتثبيت برنامج   .1
 .بالقرص المضغوط للبرنامج

برجاء النقر فوق بعد إجراء التحليالت على الشبكة لديك، . سوف يقوم البرنامج بعمل تحليالت للتعرف على بيئة الشبكة لديك .2
 .لمتابعة البرنامج) التالي" (Next"زر 

، وكذلك ملقمات الفيديو أو كاميرات الشبكة VIVOTEKسوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجھزة استقبال الفيديو  .3
)Network Cameras (الموجودة على نفس الشبكة المحلية. 

ًنقرا مزدوجا على عنوان انقر. بعد إجراء بحث مختصر، سوف تنبثق نافذة برنامج التثبيت .4 ً MAC  الذي يتوافق مع اللوحة
 الموجود على لوحة صندوق الحزمة لفتح جلسة إدارة المتصفح من خالل كاميرا S/N رقم المطبوعة على الكاميرا أو مع

 .الشبكة
 

 
 التجھيز لالستخدام 6

 .أدناه يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما ھو مبين  .1
 قناة من أسطوانة 32ًوقد تقوم أيضا بتثبيت برنامج تسجيل  .ًيجب أن تكون قادرا على مشاھدة الفيديو المباشر من الكاميرا .2

 .المتعلقة بذلك ًلمعرفة تفاصيل تثبيتھا، رجاء الرجوع إلى المستندات. تتكون من كاميرات متعددة البرامج في عملية نشر
 

 .رجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط للبرنامجللمتابعة في التثبيت، برجاء ال
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 تعديل العدسات 7
 

:بما أنھا مثبته على وضع الصورة المباشرة التي يتم استعادتھا من الكاميرا، اضبط عدسة الكاميرا على زاوية العرض المرغوبة

ًأدر وحدة تقنين العدسة يسارا ويمينا .1 ً. 
وبعد االنتھاء، قم بربط . مالة على كال جانبي الكاميرا، ثم قم بتدوير وحدة العدسات ألعلى وألسفلقم بفك مسامير ضبط اإل .2

 .المسامير
 . أدر العدسة لضبط اتجاه الصورة .3

 

 تصميم تقنية بثالث محاور

°350التدوير الفوتوغرافي   °70اإلمالة 

 اربط فك

  

 °340التدوير

 
 

 .ة التثبيت المرن إلى أقصى حد والسھل للجھاز للتثبيت على السقف أو على الحائطيوفر تصميم تقنية ذات ثالث محاور إمكاني
 

 

°340التدوير الفوتوغرافي 

 مسمار ضبط اإلمالة°350التدوير

ال تلف العدسات بإفراط ألن ذلك سوف يتلك
 °70اإلمالة  .قالب عدسات الكاميرا
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التصغير ونطاق التركيزلضبط عامل التكبير/
 . التحكم في الزوم لضبط معامل الزوم عند االنتھاء، قم بربط وحدة التحكم في الزومقم بفك وحدة .1
 .عند االنتھاء، قم بربط وحدة التحكم في البؤرة. قم بفك وحدة التحكم في البؤرة لضبط معامل البؤرة .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلتمام 8

 .اء األسود الغطقم بمحاذاة الجانب الداخلي للغطاء األسود مع حافتي جانبي العدسة، ثم ثبت .1
أما إذا اخترت إدخال الكبل من الجانب، . الحائط، فعليك بتمريره بإتقان عبر ثقب الكبل/إذا أردت إدخال الكبل عبر السقف .2

 .Bفعليك بإزالة الطبق 
قم .  الخطأال يمكن إرفاق غطاء القبة إذا ما تم تركيبه في االتجاه. قم بإرفاق غطاء القبة بالكاميرا كما ھو معروض باألسفل .3

 .اضغط على غطاء القبة ليرفق بالكاميرا. الذي يخرج منه الكبل من الكاميرا) أو المقطع الجانبي(بمحاذاة الغطاء الجانبي 
 .ًوأخيرا، تأكد من تثبيت كل أجزاء الكاميرا بإحكام .4

 

!كن على دراية بممر الكبل
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