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تحذيرات قبل التركيب

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

أبعد كاميرا الشبكة عن الماء. إذا كانت كاميرا الشبكة 
رطبة، قم بفصل التيار الكهربي فوًرا.

ال تضع كاميرا الشبكة حول مصادر حرارة، مثل تليفزيون أو 
فرن.

ارجع إلى كتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيل.

ال تضع كاميرا الشبكة في بيئات عالية الرطوبة.اجعل كاميرا الشبكة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.
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مالحظة:

تعتبر كافة الكابالت متوفرة من أجل المستخدم. استخدم CAT5 القياسية UTP أو كبل بجودة أفضل. لكي تمرر كبل اإليثرنت من خالل الممر المخصص له، فإن الحد 
األقصى للكبل المسموح به 5.2 ملم.

500024701G

مكونات المجموعة1
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مالحظة:

تعتبر كافة الكابالت متوفرة من أجل المستخدم. استخدم CAT5 القياسية UTP أو كبل بجودة أفضل. لكي تمرر كبل اإليثرنت من خالل الممر المخصص له، فإن الحد 
األقصى للكبل المسموح به 5.2 ملم.

500024701G

مكونات المجموعة1 الوصف المادي2

DI+ DI-

الغطاء المنزلق

دخل رقمي   حد أقصى 40 فولت

برغي االحتفاظ باالنحناء

مفتاح إعادة التعيين

فتحة البرغي

RJ-45 مقبس

 MicroSD / مدخل بطاقة الذاكرة 
MicroSDHC )عالية القدرة(.

ميكروفون داخلي

 IR مؤشرات
lED

عدسة

منظر للكاميرا من الخارج

منظر للكاميرا من الداخل
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تركيب األجهزة3

إزالة غطاء القبة
فك البراغي المضادة للعبث باستخدام المفك المضمن.   .1

قم بإزالة غطاء القبة.   .2

هام!

قم بتسجيل عنوان MAC قبل تركيب الكاميرا.  .1

0002D10766AD
FD8152V-F2

 F3: ملم؛ F2: 2.5 :يمكنك التأكد من لواحق اسم الطراز لمعرفة نوع العدسة المثبتة بالكاميرا الخاصة بك. يمكن أن تكون العدسة المستخدمة  .2
3.6 ملم؛ F6: 6 ملم؛ F8: 8 ملم؛ F12: 12 ملم. فكلما كان طول البعد البؤري للعدسة قصير، زاد اتساع العرض.
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قم بإزالة غطاء القبة.   .2

هام!

قم بتسجيل عنوان MAC قبل تركيب الكاميرا.  .1

0002D10766AD
FD8152V-F2
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مالحظة:

من الموصى به استخدام كبل إيثرنت الذي يتوفر دون حافظة لتخفيف الشد. يمكنك إزالة الحافظة إذا توفر لك الكبل مزوًدا بواحدة منها.  .1

حافظة لتخفيف شد الكبل

  
وكما يتضح فيما يلي، يمكنك أيًضا توجيه الكابل من الجانب.    .2
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2

3

1
4

مكان ثقب التمرير

تثبيت كاميرا الشبكة – التثبيت في السقف أو الحائط
استخدم ملصق المحاذاة كقالب لوضع عالمة يتم فيها ثقب الفتحات على السقف. قم بثقب فتحتين في السقف؛ وقم بطرقها في المراسي   .1

البالستيكية.
قم بثقب فتحة أخرى إذا كنت تريد تمرير الكابالت من خالل السقف أو الحائط.   .2

3.  وصل ومرر كبل اإليثرنت من خالل السقف أو الحائط.
قم بتوصيل كاميرا الشبكة بصفة مؤقتة بالسقف باستخدام اثنين من المسامير المضمنة.  .4
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1
4

مكان ثقب التمرير

تثبيت كاميرا الشبكة – التثبيت في السقف أو الحائط
استخدم ملصق المحاذاة كقالب لوضع عالمة يتم فيها ثقب الفتحات على السقف. قم بثقب فتحتين في السقف؛ وقم بطرقها في المراسي   .1

البالستيكية.
قم بثقب فتحة أخرى إذا كنت تريد تمرير الكابالت من خالل السقف أو الحائط.   .2

3.  وصل ومرر كبل اإليثرنت من خالل السقف أو الحائط.
قم بتوصيل كاميرا الشبكة بصفة مؤقتة بالسقف باستخدام اثنين من المسامير المضمنة.  .4

بعد تحويل اتجاه االلتقاط بالكاميرا وزاوية االنحناء، يمكنك بذلك إخراج الكاميرا وثقب اثنين من   .5
فتحتين أخرتين في السقف للحصول على دعم أفضل. وبالنسبة لتطبيقات قبة العدسة، يمكنك تأمين 

الكاميرا  باستخدام أربعة فتحات تثبيت. 

مالحظة:

ال تحكم براغي التثبيت تماًما في فتحات البراغي. فقد تحتاج إلى تدوير الكاميرا جهة اليسار أو اليمين لتحديد أفضل اتجاه لاللتقاط فيما بعد.  .1
يمكن تزويد الكاميرا بالطاقة بواسطة PoE. فال يوجد موصل دخل تيار متردد أو تيار مستمر.  .2
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4IP تعيين عنوان
قم بتثبيت “معالج التثبيت 2”.  .1

 )Network Cameras( وكذلك ملقمات الفيديو أو كاميرات الشبكة ،VIVOTEK سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو  .2
الموجودة على نفس الشبكة المحلية.

انقر نقًرا مزدوًجا فوق عنوان MAC الكاميرا لفتح جلسة إدارة المتصفح بالكاميرا.  .3

التجهيز لالستخدام5
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4IP تعيين عنوان
قم بتثبيت “معالج التثبيت 2”.  .1

 )Network Cameras( وكذلك ملقمات الفيديو أو كاميرات الشبكة ،VIVOTEK سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو  .2
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انقر نقًرا مزدوًجا فوق عنوان MAC الكاميرا لفتح جلسة إدارة المتصفح بالكاميرا.  .3

التجهيز لالستخدام5

تعديل العدسات6

أمور هامة:

بالنسبة للعدسة F2: الحد األقصى لزاوية االنحناء هو 45 درجة. بالنسبة للعدسات األخرى، الحد األقصى لزاوية االنحناء هو 60 درجة.

1
2

25°

25°

60°

قم بإحكام برغي االحتفاظ باإلمالة وبراغي تركيب الكاميرا بعد تغيير اتجاه االلتقاط األفقي. إذا كانت لديك شكاوى بخصوص العبث، أخرج 
الكاميرا وقم بثقب فتحتين إضافيتين لتحقيق دعم أفضل كما هو مذكور سابًقا. 
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مع تغذية فيديو مباشرة، يمكنك وضع أداة ضبط التركيز المتوفرة بحرص على 
العدسة، واستخدامها لتدوير العدسة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب 

الساعة للضبط بأفضل درجة تركيز للصورة.

كما يمكنك محاولة ضبط التركيز قريًبا قلياًل نتيجة للخوف من أن التركيز قد 
يتغير عند تثبيت غطاء القبة.
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