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تحذيرات قبل التركيب

القرص المضغوط للبرنامج  

FD8163 الملصق المرسوم عليه التصميم   

مفك T10 Torx/براغي/موصل تيار مستمر / مثبتات   
AV بالستيكية / كابل

510000211G

1 مكونات الحزمة 

دليل التركيب السريع / بطاقة الضمان  

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.  

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

القرص المضغوط للبرنامج  

FD8163 الملصق المرسوم عليه التصميم   

مفك T10 Torx/براغي/موصل تيار مستمر / مثبتات   
AV بالستيكية / كابل

510000211G

1 مكونات الحزمة 

دليل التركيب السريع / بطاقة الضمان  

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.  

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

الوصف المادي 2

123 74 5 86EthernetMicro SD Card

Audio InAV Out

Reset

Int. NTSC

PALExt.

المنظر األمامي للكاميرا 

المنظر الخلفي للكاميرا 

مستشعر الضوء
العدسة

ميكروفون مضمن

مستشعر األشعة تحت الحمراء

غطاء أسود

مصابيح تعمل باألشعة تحت الحمراء
)18 وحدة، مؤثرة حتى 15متر(

زر التركيز اآللي

“وصالت اإلدخال/اإلخراج 
الطرفية العامة”

دخل الميكروفون )قرنفلي(

خرج الصوت/الفيديو 
)أخضر(

وصالت تخطي
ميكروفون خرج الفيديو

داخلي

خارجي

NTSC
60 هرتز

PAL
50 هرتز

1 2

مفتاح إعادة التعيين

 MicroSD / مدخل بطاقة الذاكرة 
MicroSDHC )عالية القدرة(.

10/100BaseT إيثرنت

تيار مستمر 12فولت-1
 تيار مستمر 12فولت+2
 تيار متردد24فولت_32
 تيار متردد24فولت_41
5)DI- )GND 
6+DI 
7-DO 
DO+ )فولت 12+(8

فك وسادة الرغوة. 
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تركيب األجهزة 3

قبل تثبيت الكاميرا، تأكد من إمكانية توجيه 
 )PIR( مستشعر األشعة تحت الحمراء السلبي
المدمج إلى منطقة االهتمام، التي قد يحدث فيها 

تداخل. تعتمد حساسية مستشعر PIR على حجم 
الشيء نفسه واختالف درجات الحرارة بين الشيء 

والبيئة المحيطة به.(

شاشة LCD/وحدة 
اختبار الكاميرا خرج الصوت 

والصورة

مالحظة:

يمكنك استخدام كابل AV  الوارد لتوصيل مختبر الكاميرا إلجراء تهيئة أولية في موقع التثبيت. 

FD8163

50

50

5m

41

41 5m

Top View Side View

استخدم مفك T10 Torxالمتوفر لفك البراغي الموجودة في جانب غطاء القبة 
إلزالتها. ينبغي عليك أيًضا تدوين عنوان MAC المطبوع أسفل الكاميرا.

دوسأ ءاطغ
الجزء السفلي من الكاميرا 
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تركيب األجهزة 3

قبل تثبيت الكاميرا، تأكد من إمكانية توجيه 
 )PIR( مستشعر األشعة تحت الحمراء السلبي
المدمج إلى منطقة االهتمام، التي قد يحدث فيها 

تداخل. تعتمد حساسية مستشعر PIR على حجم 
الشيء نفسه واختالف درجات الحرارة بين الشيء 

والبيئة المحيطة به.(

شاشة LCD/وحدة 
اختبار الكاميرا خرج الصوت 

والصورة

مالحظة:

يمكنك استخدام كابل AV  الوارد لتوصيل مختبر الكاميرا إلجراء تهيئة أولية في موقع التثبيت. 

FD8163

50

50

5m

41

41 5m

Top View Side View

استخدم مفك T10 Torxالمتوفر لفك البراغي الموجودة في جانب غطاء القبة 
إلزالتها. ينبغي عليك أيًضا تدوين عنوان MAC المطبوع أسفل الكاميرا.

دوسأ ءاطغ
الجزء السفلي من الكاميرا 

نشر االستخدام على الشبكة 4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

ثبت ملصق المحاذاة على السقف/الحائط.  .1
من خالل الدائرتين الموجوديتن على الملصق، قم بعمل ثقبين يدالن على مكان التثبيت في الثقف/الحائط.   .2

يمكن تركيب كاميرا الشبكة مع الكابل الموجه خالل السقف/الحائط أو من الجانب. إذا كنت تريد تغذية الكابل عبر السقف/  .3
الحائط، قم بثقب فتحة للكابل.

ادخل المثبتات البالستيكية الموجودة باستخدام المطرقة داخل الثقوب.  .4
قم بمحاذاة الثقبين على جانبي قاعدة الكاميرا باستخدام اثنين من المثبتات البالستيكية بوضعهما في السقف/الحائط، ثم أدخل   .5

البراغي المرفقة في الثقبين المتماثلين ثم أحكم تثبيتهما باستخدام المفك.

طئاح دانس

فقس دانس

ُمبدل إيثرنت

كبل تيار مترددمكون من 3 
دبابيس و 4 بقدرة 24 فولت

)PoE التوصيل العمومي )دون
إذا كانت لديك أجهزة DI خارجية، فاجعل التوصيل من سدادة الطرف الداخلية/الخارجية العامة.   .1

يعد اإليثرنت والطاقة والكابالت األخرى متوفر للمستخدم.   .2
وصل إما دبابيس كبل التيار المستمر أو كبل التيار المتردد من اللوحة الطرفية بمنفذ الطاقة الخارجي.   .3
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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 عند استخدام ُمبدل غير مدعم بـ  

.PoE اختياري( للتوصيل بين كاميرا الشبكة والُمبدل غير المدعم بـ( PoE استخدم حاقن طاقة

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 ُمبدل غير مدعم بـ

 حاقن طاقة 
PoE )اختياري(

PoE ُمبدل
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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 عند استخدام ُمبدل غير مدعم بـ  

.PoE اختياري( للتوصيل بين كاميرا الشبكة والُمبدل غير المدعم بـ( PoE استخدم حاقن طاقة

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 ُمبدل غير مدعم بـ

 حاقن طاقة 
PoE )اختياري(

PoE ُمبدل

قم بتثبيت برنامج “Installation Wizard 2” الموجود على دليل Software Utility )األداة المساعدة للبرنامج( بالقرص   .1
المضغوط للبرنامج.

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

 Network( وكذلك ملقمات الفيديو أو كاميرات الشبكة ،VIVOTEK سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو  .3
Cameras( الموجودة على نفس الشبكة المحلية.

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

الشبكة. 

IP تعيين عنوان 5

للمتابعة في التثبيت، برجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط للبرنامج.

التجهيز لالستخدام 6

يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاصة بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.  .1
يجب أن تكون قادًرا على مشاهدة الفيديو مباشرًة من الكاميرا. وقد تقوم أيًضا بتثبيت برنامج تسجيل 32 قناة من أسطوانة   .2

البرامج في عملية نشر تتكون من كاميرات متعددة. لمعرفة تفاصيل تثبيتها، رجاًء الرجوع إلى المستندات المتعلقة بذلك.
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بما أنها مثبته على وضع الصورة المباشرة التي يتم استعادتها من الكاميرا، اضبط عدسة الكاميرا على زاوية العرض المرغوبة:
أدر وحدة تقنين العدسة يساًرا ويميًنا.  .1

قم بفك مسامير ضبط اإلمالة على كال جانبي الكاميرا، ثم قم بتدوير وحدة العدسات ألعلى وألسفل. وبعد االنتهاء، قم بربط   .2
المسامير.

أدر العدسة لضبط اتجاه الصورة.   .3

تعديل العدسات 7

1

2
3

التدوير الفوتوغرافي 350° التدوير 350°

اإلمالة 65°

يوفر تصميم تقنية ذات ثالث محاور إمكانية التثبيت المرن إلى أقصى حد والسهل للجهاز للتثبيت على السقف أو على الحائط.

تصميم تقنية بثالث محاور

Focus window

لتعديل الحجم ومدى القرب
تتوافر الكاميرا مزودة بوحدة عدسة ذات بعد بؤري متنوع وذات موتور.   .1

مع مستشار شبكة الويب، يمكنك الدخول على تكوين < الوسائط < 
الصورة < صفحة التركيز لموالفة زوم وتركيز الصورة.  

وفي هذه الصفحة، يمكنك سحب مؤشري الزوم والتركيز وإعداد نافذة   .2
التركيز واستخدام زر التركيز التلقائي للحصول تلقائًيا على نتيجة 

التركيز المثالية. كما يمكنك أيًضا موالفة الزوم والتركيز يدوًيا باستخدام 
أزار الوظائف المختلفة. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بك 

لمعرفة المزيد من المعلومات.
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بما أنها مثبته على وضع الصورة المباشرة التي يتم استعادتها من الكاميرا، اضبط عدسة الكاميرا على زاوية العرض المرغوبة:
أدر وحدة تقنين العدسة يساًرا ويميًنا.  .1

قم بفك مسامير ضبط اإلمالة على كال جانبي الكاميرا، ثم قم بتدوير وحدة العدسات ألعلى وألسفل. وبعد االنتهاء، قم بربط   .2
المسامير.

أدر العدسة لضبط اتجاه الصورة.   .3

تعديل العدسات 7

1

2
3

التدوير الفوتوغرافي 350° التدوير 350°

اإلمالة 65°

يوفر تصميم تقنية ذات ثالث محاور إمكانية التثبيت المرن إلى أقصى حد والسهل للجهاز للتثبيت على السقف أو على الحائط.

تصميم تقنية بثالث محاور

Focus window

لتعديل الحجم ومدى القرب
تتوافر الكاميرا مزودة بوحدة عدسة ذات بعد بؤري متنوع وذات موتور.   .1

مع مستشار شبكة الويب، يمكنك الدخول على تكوين < الوسائط < 
الصورة < صفحة التركيز لموالفة زوم وتركيز الصورة.  

وفي هذه الصفحة، يمكنك سحب مؤشري الزوم والتركيز وإعداد نافذة   .2
التركيز واستخدام زر التركيز التلقائي للحصول تلقائًيا على نتيجة 

التركيز المثالية. كما يمكنك أيًضا موالفة الزوم والتركيز يدوًيا باستخدام 
أزار الوظائف المختلفة. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بك 

لمعرفة المزيد من المعلومات.

عند تركيب الكاميرا، يمكنك استخدام فتحة المفتاح الموجودة باألسفل. تساعد فتحة المفتاح على تسهيل عملية التثبيت 
والتركيب بأمان.

قم أواًل بتثبيت مسمار رائد في الحائط/السقف. رّكب الكاميرا في المسمار.  .1
استخدم قلم رصاص لوضع عالمات على األماكن الخاصة بثقوب التثبيت الدائمة.   .2

وعند توصيل الكابل وإتمام الضبط المبدئي، ثبت الكاميرا عن طريق ربط بعض البراغي بثقوب التثبيت الثالثة.  .3

ثقوب التثبيت

فتحة الثقب األساسية

برغي رئيسي

مالحظة:

كما يمكنك دفع زر التركيز اآللي على الكاميرا للحصول على نفس   .3
النتائج وخاصة عندما تستخدم مختبر الكاميرا للضبط عبراإلنترنت.
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إذا اخترت تغذية الكبل من خالل السقف/الحائط، فقم بترتيب الكابالت بعناية من خالل فتحة الكبل أ )غير معروضة في   .1
الرسم(. إذا اخترت تغذية الكابالت من الجانب، فقم بإزالة اللوحة ب. 

قم بإرفاق غطاء القبة بالكاميرا كما هو موضح بالسهم الموجود أدناه. أحكم برغيين في جانب غطاء القبة.   .2
وأخيًرا، تأكد من تثبيت كل أجزاء الكاميرا بإحكام.  .3

اإلتمام 8

1

B
3

2

A

كن على دراية بممر 
الكبل!

دوسأ ءاطغ






