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بيكرتلا لبق تاريذحت

جمانربلل طوغضملا صرقلا 

ةيندعم ةناطبو هايملل داضم لصوم 

 FD8363

نامضلا ةقاطب / عيرسلا بيكرتلا ليلد 

 قصلم/ميمصتلا هيلع موسرملا قصلملا 
تيبثتلا بقث جذومن

تيبثتلا ةحول 

510000221G

-1 ةمزحلا تانوكم  1

-Dessi ةبيقح /  L عونلا نم يسادس حاتفم 
cant / ةلوماص / يغارب / رمتسم رايت لصوم 
AV لباك / بناوجلا جودزم طيرش / ةيسادس

 درجمب اًروف ةكبشلا اريماك نع يبرهكلا رايتلا لصفب مق 
.اهنم ةبيرغ ةحئار ثاعبنا وأ ناخدلا روهظ

.ليغشتلا ةرارح ةجرد ةفرعمل مدختسملا بيتك ىلإ عجرا 

.قربلا ثودح لاح ةكبشلا اريماك سمل بنجت .ةتباث ريغ حطسأ ىلع ةكبشلا اريماك عضت ال 

.ضرألا ىلع ةكبشلا اريماك طوقس بنجت  .ربإلا لثم ،ةكبشلا اريماك يف مسج يأ لاخدإب مقت ال 
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 15 ىلإ لصت تادحو IR  (8تارشؤم
 (م

يداملا فصولا 2

لخادلا نم اريماكلل رظنم 

 يرؤب دعب تاذ ةسدع
عونتم

ةلامإلا طبض يغرب

دوسأ ءاطغ

.ةيتوص لخادم ديرت تنك اذإ يجراخ نوفوركيم لصو .يلخاد نوفوركيم دجوي ال .1
 دادعإلا ءدبل LCD ةشاشب وأ اريماكلا رابتخا ةدحوب ليصوتلل نمضملا ةروصلاو توصلا لبك مدختسا .2

.يئدبملا

 تنرثيإلا سبقم
10/100 RJ45

/توصلا جرخ
(رضخأ) ويديفلا

 نوفوركيملا لخد
(يلفنرق)

/لاخدإلا تالصو“
 ةيفرطلا جارخإلا
”ةماعلا

زايتجا تادحو
نوفوركيم ويديفلا جرخ

يلخاد

يجراخ

NTSC
زتره 60

PAL
1زتره 50 2

 / MicroSD ةركاذلا ةقاطب لخدم 
MicroSDHC (ةردقلا ةيلاع).

نييعتلا ةداعإ حاتفم

 ةدحو/LCD ةشاش
اريماكلا رابتخا ةروصلاو توصلا جرخ

يلآلا زيكرتلا رز

ةوغرلا ةداسو كف
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 تاوطخلا عبتا .اريماكلا ةدعاق نم ةبقلا ءاطغ لصفو ةعبرألا يغاربلا كفل رفوتملا T20 سكيه حاتفم مدختسا ،ًالوأ
.طئاحلا وأ فقسلا يف اريماكلا تيبثتل هاندأ

ةزهجألا بيكرت 3

يولعلا رظنملا
غطاء أسود

ةبقلا ءاطغ كسام

 كيدعاسم دحأ ضرعتي دقف ،تيبثتلا ةيلمع ءانثأ طقس ول هنأل ةبقلا ءاطغ ةلازإ بجي !ماه
.ةيندب تاباصإل

 ىلإ لوصولا يف مكحتلا) ناونعل هبتنا
.اريماكلا بيكرت لبق (طئاسولا

 يجراخلا ذفنملا ةناطبب ةيبناجلا ةحتفلا ءاطغ لدبتسا
 بناج نم تالباكلا ريرمت تدرأ اذإ ةرفوتملا يبناجلا
 ةلصفنم ةصوب 1/2 ةيامحلا تاونق ءارش متي .اريماكلا
.ريساوملاو نع
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/لخدلا ةحول نم ليصوتلاب مقف ،هيبنتلاو راعشتسالا ةزهجأ لثم ةيجراخ ةزهجأ كيدل ناك اذإو ةقاطلا طوطخ لصو
.ةماعلا ةيفرطلا جرخلا

87654321

 تالباكلا عمجت

 Pin Definitions
--تلوف12 رمتسم رايت1
+تلوف12 رمتسم رايت2
2_تلوف24ددرتم رايت3
1_تلوف24ددرتم رايت4
5DI- (GND)
6DI+
7DO-
8DO+ (12+ تلوف)

 تالبك لجأ نم
IO تالبكو ةقاطلا

 لبك لجأ نم
تنرثيإلا

يولعلا رظنملا

 .هايملل داضم لصوم لالخ نم ةقاطلا تالبكو IO تالبك رمت
 .يطاطم ةدادس سبقم لالخ نم تنرثيإلا لبك ريرمت بجي
.مدختسملل تالبكلا ةفاك رفاوتت

 (A) ءزج ىلإ هايملل مواقملا لصوملا تانوكم كفب مق .1
~(F) هالعأ نيبم وه امك.

.GPIOو ةقاطلا ةحتف يف (و) ةلوماصلا عض .2
 داضملا لصوملا لالخ نم ةقاطلا تالبك ةيذغتب مق .3

 ةيلمع يف نيبم وه امك (أ <--ب <--د<--و<-- ز) هايملل
 ردصمب ةقاطلا تالبك لصو كلذ دعب مث .تيبثتلا
 بوقثلاو ،(د) ةدادسلا يف بوقث 8 دجوي :ةظحالم .ةقاطلا
 ةصصخم بناجلا ىلع دوجوملا قشلا عم اًضرع رثكألا
.ةقاطلا تالبكل

عيمجتلا تاوطخ 

 قلغلا ماكحإ ةلومص
(A)

(B) فالغ

(C) تادادس

(D) مكحم دادس

(E) رامسم ةلومص

Hex Nux (و)

هايملل مواقم لصوم

 (A)

 (B)

 (D)

 (E)

 (F)

 راعشتسالا ةزهجأ لثم ةيجراخ ةزهجأ كيدل تناك اذإ .4
 لصوملا لالخ نم تالبكلا ريرمتب مقف ،تاهبنملاو
 فوصوم وه امك (أ <--ب <--د<--و<-- ز) هايملل داضملا
 ةحولب هليصوتل سوبدلا ديدحت ىلإ عجرا .اًقباس
 لبكلا سايق :ةظحالم .ةماعلا ةيفرطلا جرخلا/لخدلا
.ملم 2،8 ~ 2،0 هب ىصوملا

.(ب) تيبملا لخاد (د) ةدادسلا عفدا .5
 ىلع ةمدختسم ريغ بوقث لخاد (ـج) تادادسلا جردأ .6

.ةبوطرلا بنجتل (د) ةدادسلا
 ةلوماصو ماكحإب (أ) ةدادسلا ةلوماص نيمأتب مق .7

.اريماكلا لفسأ (و) سكيه

 يللم 50 وه DO تلوف 12و ،pin8 ةقاطلا جرخ لمح .ةجرد ىصقأ
.ريبمأ
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2

1

(ملم :ةدحو) RJ45 لبك دعب 

.تنرثيإلا لبك فالغ نم ءزج عطقب مق .2

 طاطملا ةدادسلا سبقم يف بقث لمعب مق .1
.ةحتفلا لالخ نم تنرثيإلا لبك لخدأو

يطاطملا ةدادسلا سبقم

عيمجتلا تاوطخ 

(مم AWG24 (0.51 : لضفملا لباكلا ةعس

RJ45 تنرثيإلا لبك ليصوت

4

3

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

 ليصوتل RJ-45ديعجتلا ةادأ جاتحت فوس .3
 مايقلا دنعو .لصوملاب تنرثيإلا كالسأ
 RJ45 تنرثيإلا سبقمب لبكلا لصو ،كلذب
.اريماكلاب صاخلا

 اريماكلا لفسأ دوجوملا رمملا لخاد تنرثيإلا لبك طغضا .4
 تيبثتلا ةحول قافرإ دنع لبكلا هلخدي ال ىتح
.ةيندعملا

 

o: يلاقترب/ضيبأ طيرش
O: تباث يلاقترب
g: رضخأ/ضيبأ طيرش
B: تباث قرزأ
b: قرزأ/ضيبأ طيرش
G: تباث رضخأ
br: ينب/ضيبأ طيرش
BR: تباث ينب
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1

2

3

A
4

B

اريماكلا بيكرت
.طئاحلا/فقسلا ىلع ةاذاحملا قصلم تبث .1
 نيبناجلا الك ىلع لثامتم لكشب لقألا ىلع نيبقث لمعب مق ،قصلملا ىلع ةدوجوملا رئاودلا تامالع مادختسا عم .2

.بوقثلا لخاد ةيكيتسالبلا تيبثتلا لماوع ىلع قرطلاب مق مث .فقسلا لخاد
 مقو ةقفاوتملا بوقثلا لخاد ةرفوتملا يغاربلا جردأ ،تيبثتلا ةحول ىلع ةدجاوتم بوقث ةعبرأ وأ ةثالث لالخ نم .3

.كفم مادختساب ةدعاقلا ةحول نيمأتب
 ،ب بقثلا مدختست نأ تدرأ اذإ .ب ةيبناجلا ةحتفلا وأ أ ليطتسملا رايتلا عطاق لالخ نم تالبكلا ةيذغتب مق .4

 ةثالثلا مادختساب تيبثتلا ةحولب اريماكلا ةدعاق نيماتب مق .كفملا مادختساب يبناجلا ءاطغلا ةلازإب مقف
.ةرفوتملا يغارب



AR - 177

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

 تنرثيإلا

PoE ـب معدم ريغ لدبُم

Pin 1

Pin 2

AC 24V±10%  

DC 12V

Pin 4

Pin 3

ةكبشلا ىلع مادختسالا رشن 4

 لبك مدختسا .حاتفمب RJ45 تنرثيإلا لبك لصو  .1
 ةكبشلا اريماك ليصوت دنع 5 ةئفلا نم ريرمت
 .يصخشلا رتويبمكلا اهجب ًةرشابم

 ةيفرطلا ةدحولاب ةروصلاو توصلا تالبك لصو .2
 جرخلاو لخدلا تالبك رفاوتت .ليدب ةقاط ردصمك
 .مدختسملل

(PoE نود) يمومعلا ليصوتلا

(PoE) تنرثيإلا ىلع ةقاطلا

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoE لدبُم

PoE ـب معدم لدبُم مادختسا دنع 
 حيضوتلا عجار .دحاو تنرثيإ لبك ربع تانايبلاو ةقاطلا لقنب حمسي امم ،PoE عم ةكبشلا اريماك قفاوتت
.تنرثيإ لبك ربع PoE ـب معدم لدبُمب ةكبشلا اريماك ليصوتل يلاتلا

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoE ـب معدم ريغ لدبُم مادختسا دنع 
.PoE ـب معدملا ريغ لدبُملاو ةكبشلا اريماك نيب ليصوتلل (يرايتخا) PoE ةقاط نقاح مدختسا

  ةقاط نقاح
PoE (يرايتخا)

PoE ـب معدم ريغ لدبُم
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 (جمانربلل ةدعاسملا ةادألا) Software Utility ليلد ىلع دوجوملا ”Installation Wizard 2“ جمانرب تيبثتب مق .1
.جمانربلل طوغضملا صرقلاب

 ةكبشلا ىلع تاليلحتلا ءارجإ دعب .كيدل ةكبشلا ةئيب ىلع فرعتلل تاليلحت لمعب جمانربلا موقي فوس .2
.جمانربلا ةعباتمل (يلاتلا) ”Next“ رز قوف رقنلا ءاجرب ،كيدل

 تاريماك وأ ويديفلا تامقلم كلذكو ،VIVOTEK ويديفلا لابقتسا ةزهجأ نع ثحبلاب جمانربلا موقي فوس .3
.ةيلحملا ةكبشلا سفن ىلع ةدوجوملا (Network Cameras) ةكبشلا

 يذلا MAC ناونع ىلع اًجودزم اًرقن رقنا .تيبثتلا جمانرب ةذفان قثبنت فوس ،رصتخم ثحب ءارجإ دعب .4
 ةرادإ ةسلج حتفل ةمزحلا قودنص ةحول ىلع دوجوملا S/N مقر عم وأ اريماكلا ىلع ةعوبطملا ةحوللا عم قفاوتي
.ةكبشلا اريماك لالخ نم حفصتملا

IP ناونع نييعت 5

 ءاجرب ،تيبثتلا يف ةعباتملل
 مدختسملا ليلد ىلإ عوجرلا
 طوغضملا صرقلا ىلع دوجوملا
.جمانربلل

مادختسالل زيهجتلا 6

.هاندأ نيبم وه امك ةكبشلا اريماكب صاخلا حفصتملا ةسلج قبطت نأ بجي .1
 32 ليجست جمانرب تيبثتب اًضيأ موقت دقو .اريماكلا نم رشابملا ويديفلا ةدهاشم ىلع اًرداق نوكت نأ بجي .2

 عوجرلا ًءاجر ،اهتيبثت ليصافت ةفرعمل .ةددعتم تاريماك نم نوكتت رشن ةيلمع يف جماربلا ةناوطسأ نم ةانق
.كلذب ةقلعتملا تادنتسملا ىلإ
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 ةيواز ىلع اريماكلا ةسدع طبضا ،اريماكلا نم اهتداعتسا متي يتلا ةرشابملا ةروصلا عضو ىلع هتبثم اهنأ امب
:ةبوغرملا ضرعلا
اًروحم 3 تاذ ةيؤرلا ةيواز ةيلآ ميمصت طبضل
 دعبو .لفسألو ىلعأل تاسدعلا ةدحو ريودتب مق مث ،اريماكلا يبناج الك ىلع ةلامإلا طبض ريماسم كفب مق .1

.ريماسملا طبرب مق ،ءاهتنالا
 .ةروصلا هاجتا طبضل ةسدعلا ردأ .2

1

2

تاسدعلا ليدعت 7

 نارودلا
°350يقفألا

 يقفألا نارودلا
°350تاسدعلل

65ةيسأر ةلامإ

ةلامإلا طبض رامسم

Focus window

To adjust the zoom factor and focus range
 يرؤب دعب تاذ ةسدع ةدحوب ةدوزم اريماكلا رفاوتت .1

 كنكمي ،بيولا ةكبش راشتسم عم .روتوم تاذو عونتم
 ةحفص <ةروصلا < طئاسولا <نيوكت ىلع لوخدلا
 .ةروصلا زيكرتو موز ةفلاومل زيكرتلا

 زيكرتلاو موزلا يرشؤم بحس كنكمي ،ةحفصلا هذه يفو .2
 يئاقلتلا زيكرتلا رز مادختساو زيكرتلا ةذفان دادعإو
 امك .ةيلاثملا زيكرتلا ةجيتن ىلع اًيئاقلت لوصحلل
 مادختساب اًيودي زيكرتلاو موزلا ةفلاوم اًضيأ كنكمي
 ليلد ىلإ عوجرلا ىجري .ةفلتخملا فئاظولا رازأ
.تامولعملا نم ديزملا ةفرعمل كب صاخلا مدختسملا

 اريماكلا ىلع يلآلا زيكرتلا رز عفد كنكمي امك .3
 مدختست امدنع ةصاخو جئاتنلا سفن ىلع لوصحلل
.تنرتنإلاربع طبضلل اريماكلا ربتخم
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.تيبثتلا بوقث عم هتاذاحمب مقو كساملاب هقافرإ قيرط نع اريماكلاب ةبقلا ءاطغ قفرأ .1
.نامأب ءازجألا ةفاك تيبثت نم دكأت .رفوتملا سكيه حاتفم مادختساب ةعبرألا ةبقلا يغارب نيمأتب مق .2

مامتإلا 8

2

1

2

 .ةبقلا ءاطغب ةقفرم اكيليسلا ليج ةبيقح دجت فوس :ةظحالم
 لخاد نوحشملاب اريماكلا يف دجاوتملا اكيليسلا ليج لادبتسا
.تاقحلملا ةبيقح






