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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.

مكونات الحزمة1

510000211G
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الوصف المادي2

المنظر األمامي للكاميرا 

المنظر الخلفي للكاميرا 

مستشعر الضوء

ميكروفون مضمن

مستشعر األشعة تحت الحمراء

-DC 12V  .1
+DC12V  .2

AC24V_2  .3
AC24V_1  .4
DI- (GND)  .5

+DI  .6
-DO  .7

DO+ (+12V)  .8

دخل الصوت

خرج الصوت/الفيديو (أخضر)

وصالت تخطي

ميكروفون خرج الفيديو

خارجي

NTSC 60Hzداخلي 

PAL 
50Hz

1 2

مفتاح إعادة التعيين

MicroSD / MicroSDHC/ مدخل بطاقة الذاكرة 
SDXC (عالية القدرة).

 مصابيح تعمل باألشعة تحت الحمراء 
15 وحدة، مؤثرة حتى 20متر) )

أزرار الزوم وضبط البؤرة

عدسة ذات بعد بؤري متنوع

وصالت اإلدخال/اإلخراج الطرفية 
العامة“

10/100BaseT إيثرنت

:NOTE
 The max. output load from pins

.#7 and 8 is 50mA
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تركيب األجهزة3

قبل تثبيت الكاميرا، تأكد من إمكانية توجيه مستشعر األشعة تحت الحمراء السلبي (PIR) 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.)

 MAC المتوفر لفك البراغي الموجودة في جانب غطاء القبة إلزالتها. ينبغي عليك أيًضا تدوين عنوانT10 Torx استخدم مفك
المطبوع أسفل الكاميرا. 

دوسأ ءاطغ قاعدة الكاميرا

طريقة عرض علوية طريقة عرض جانبية

50

50

5m

41

41
5m
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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 تثبيت كاميرا الشبكة باستخدام كبل يمر من خالل السقف/الحائط أو بجانبه. إذا أردت أن تدخل الكبل عبر السقف/الحائط،   .3
فقم بعمل ثقب للكبل كما هو موضح في الصورة السابقة.

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.

مختبر الكاميرا
كبل AV خارجي

استخدم كبل AV للتوصيل بمختبر كاميرا أو شاشة LCD لبدء اإلعداد األولي. 

سناد سقف

سناد حائط
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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

تعديل العدسات5

اضبط عدسة الكاميرا على زاوية المشاهدة المرغوبة.

حرر براغي ضبط اإلمالة.  .1

أدر وحدات العدسة نحو االتجاه الذي تفضله.   .2

اربط براغي الضبط.    .3

مسمار ضبط اإلمالة

الدوران األفقي 348°

إمالة رأسية 65 

الدوران األفقي للعدسات 
 350°

1

2
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لتعديل الحجم ومدى القرب
تتوافر الكاميرا مزودة بوحدة عدسة ذات بعد بؤري متنوع وذات   .1

موتور. 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   .2
نافذة 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. 

كما يمكنك أيًضا دفع أزرار الزوم وضبط البؤرة التلقائي على الكاميرا   .3
للحصول على نفس النتائج وخاصة عندما تستخدم مختبر الكاميرا 

للضبط عبراإلنترنت. 

Focus window
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Focus window

 كن على دراية بممر
 الكبل!

دوسأ ءاطغ

اإلتمام6

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. 

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

1

B
3

2

A
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