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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 ساخنة، مثل التلفاز أو 
الفرن.

ارجع إلى كتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيل.

ال تضع كاميرا الشبكة في بيئات عالية الرطوبة.أبعد كاميرا الشبكة عن ضوء الشمس المباشر.
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مكونات الحزمة1

Drill hole

Cable hole

Cable hole

Drill hole

M8X
1.25

500024701G

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

0002D10766AD
FD8137HV



57

مكونات الحزمة1

Drill hole

Cable hole

Cable hole

Drill hole

M8X
1.25

500024701G

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

0002D10766AD
FD8137HV

الوصف المادي2

العدسة

 مؤشرات األشعة تحت الحمراء 
)8 وحدة، المسافة 15 م( فقط من نوع

مفتاح إعادة التعيين 

 )LED( مصباح الدايود الباعث للضوء
الخاص بالحالة

مستشعر الضوء

 MicroSD / مدخل بطاقة الذاكرة 
MicroSDHC )عالية القدرة(.

غطاء أسود

RJ45 قابس 

أماكن توصيل الميكروفون

DI
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تركيب األجهزة3

To LAN/WAN

M8X
1.25

اضغط على أسالك اإليثرنت وDI خالل السدادات المطاطية   .3
والموصالت المضادة للماء. 

مقياس الكابل:
إيثرنت: 5~6.3 ملم

DI: 1~2 ملم

قم بإزالة غطاء القبة. ثم قم بإزالة الغطاء األسود كما هو موضح أدناه.1.   .2
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o
O
g
B
b
G
br
BR

1
2
3
4
5
6
7
8

o: white/orange stripe
O: orange solid
g: white/green stripe
B: blue solid
b: white/blue stripe
G: green solid
br: white/brown stripe
BR: brown solid

سوف تحتاج أداة التجعيدRJ-45 لتوصيل أسالك   .4
اإليثرنت بالموصل. وعند القيام بذلك، وصل الكبل بمقبس 

اإليثرنت RJ45 الخاص بالكاميرا.

 o: شريط أبيض/برتقالي
O: برتقالي ثابت

g: شريط أبيض/أخضر
B: أزرق ثابت

b: شريط أبيض/أزرق
G: أخضر ثابت

br: شريط أبيض/بني
BR: بني ثابت
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A

A

ثبت ملصق المحاذاة على السقف/الحائط.  .1

اثقب 3 فتحات دليلية في الحائط/السقف.  .2

إذا كنت تريد تمرير الكابل خالل الحائط/السقف، اثقب فتحة الكابل A كما هو موضح في الصورة   .3
أعاله.

ادخل المثبتات البالستيكية الموجودة باستخدام المطرقة داخل الثقوب.  .4

قم بإحكام بربط البطارية باستخدام البراغي الموفرة.  .5

سناد سقف

سناد حائط
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5IP 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 لالستخدام6



62

تعديل العدسات7

اضبط عدسة الكاميرا على زاوية العرض المطلوبة:

حرر براغي ضبط اإلمالة.  .1

أدر وحدات العدسة نحو االتجاه الذي تفضله.    .2

اربط براغي الضبط.   .3

1 2 3

التدوير الفوتوغرافي 
350°

التدوير 350°

اإلمالة 60°

Loosen Tighten
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تعديل العدسات7
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اإلتمام8

قم بإرفاق الغطاء األسود. إذا كنت تمرر الكابل من الجانب، قم بتوجيه الكابالت من خالل التجويف في األسفل.  .1

قم بإرفاق غطاء القبة.  .2

2

1





1.3MP • 3-Axis • Vandal-proofAll specifications are subject to change without notice. 
Copyright    2014 VIVOTEK INC. All rights reserved. 
 

c

P/N:625025000G Rev. 1.0

Quick Instal lat ion Guide
FD8154V  Fixed Dome

Network Camera

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
|T: +886-2-82455282|F: +886-2-82455532|E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
 2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
|T: 408-773-8686|F: 408-773-8298|E: salesusa@vivotek.com 

VIVOTEK Netherlands B.V.
Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
|T: +31 (0)36 5389 149|F: +31 (0)36 5389 111|E: saleseurope@vivotek.com

English 繁中 日本語 Español Português簡中 Français Deutsch Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska

Dansk

Nederlands

Indonesia




