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تحذيرات قبل التركيب

مكونات الحزمة 1

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.   

ال تضع كاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة. تجنب لمس كاميرا الشبكة حال حدوث البرق.   

ال تقم بفك تجميع مكونات كاميرا الشبكة.   تجنب سقوط كاميرا الشبكة على األرض. 

ال تقم بإدخال أي جسم في كاميرا الشبكة، مثل اإلبر.  

IP8130  IP8131IP8130WIP8131W)محول طاقة )+ 12 فولت، 1 أمبير  

حامل الكاميرا هوائي  القرص المضغوط    
للبرنامج

500024701G

بطاقة الضمان  

دليل التركيب السريع مسماران ملولبان  كابل اإليثرنت   
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الوصف المادي 2

اللوحة األمامية  

مصباح الدايود 
الباعث للضوء 
)LED( الخاص 
بالحالة

العدسة

ميكروفون مضمن

IP8130/8130W

IP8131/8131W

ميكروفون مضمن
IR lED مؤشرات

مصباح الدايود الباعث للضوء 
)LED( الخاص بالحالة

الوصفحالة LEDالعنصر

LED
تعريفات 

التشغيل، أو أثناء تمهيد الجهاز، أو يشير إلى عدم وجود أحمر ثابت1
اتصال شبكة

تم إيقاف الطاقةجميع مصابيح LED قيد اإليقاف

بحث عن WPSوميض أزرق كل 0.15 ثانية.2

شبكة متصلة )سلكًيا أو السلكًيا(وميض أخضر كل 1 ثانية.3

ترقية البرنامج الثابتوميض أخضر وأحمر بشكل متقطع4

استعادة الضبط االفتراضيوميض برتقالي كل 0.15 ثانية5

W
PS

/MicroSD مقبس 
SDHC/SDXC

العدسة

WPS زر
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تركيب الكاميرا بحامل

اللوحة الخلفية تشير اللوحات الخلفية إلى جميع الطرز 

مقبس سلك التيار 
الكهربائي

زر مجوف إلعادة التعيين

مقبس إثرنت 10/100 
RJ45

“وصالت اإلدخال/اإلخراج 
الطرفية العامة”

1-DI

2+DI

3GND صوتي

خرج الصوت4
كابل خرج الصوت يتم توفيره بواسطة المستخدم. 

موصل الهوائي )للطرز 
الالسلكية(

3

قم بتركيب الكاميرا بحامل وتوجيه زاوية التصوير. إذا كنت تفضل ذلك، استخدم البراغي المضمنة لتأمين حامل الكاميرا بسط 
التركيب.  
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ثبت الهوائي )الطرز الالسلكية(

نشر االستخدام على الشبكة 5

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

4
يتوفر هوائي مع الكاميرا. ثبت الهوائي بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة لإلرفاق بالموصل. 

توصيلة الشبكة المحلية
إذا كان لديك أجهزة خارجية مثل األجهزة االستشعار والتنبيه، قم بتوصيلها عن طريق وصالت اإلدخال/اإلخراج الطرفية   .1

العامة.
وصل الكاميرا بمحول عبر كابل إيثرنت أو مباشرة بجهاز كمبيوتر. يجب توصيل اإليثرنت قبل التشغيل.   .2

قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بكاميرا كاميرا الشبكة في مصدر التيار الكهربائي.  .3
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IP تعيين عنوان

MAC:0002D132C353
IP8130W

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

يتم إجراء التالي على كمبيوتر موصل بنفس النطاق عبر اتصال سلكي أو السلكي.  
قم بتثبيت برنامج “Installation Wizard 2” الموجود على دليل Software Utility )األداة المساعدة للبرنامج(   .1

بالقرص 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.

0002D132C353

00-02-D1-32-C3-53                192.168.5.151                 IP8130W

Installation
Wizard 2

6

2012/11/05 01:50:28

 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.

يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا   .5
الشبكة كما هو مبين أدناه.

يجب أن تكون قادًرا على مشاهدة الفيديو   .6
المباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيًضا بتثبيت 

برنامج تسجيل 32 قناة من أسطوانة البرامج 
في عملية نشر تتكون من كاميرات متعددة. 
لمعرفة تفاصيل تثبيتها، رجاًء الرجوع إلى 

المستندات المتعلقة بذلك.
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WPS وصلة السلكية: استخدام زر

WPS

W
PS

اضغط مع االستمرار على زر WPS الموجود في نقطة الصول الخاصة بك )في بعض أجهزة   .4
التوجيه/نقاط الوصول يكون هناك زر افتراضي في برنامج اإلدارة بداًل من الزر(. راجع المستندات 

الخاصة بنقطة الوصول )AP( للحصول على تفاصيل استخدام وظائف WPS الخاصة بها. 

 WPA-PSK أو WEP يتم إنشاء االرتباطية الالسلكية وسيتم مزامنة التشفير األمني، مثل ،WPS عندما يتم تكوين
 IPيتم تحديد استخدام الكاميرا لـ ،IP للعثور على الكاميرا. بالنسبة إلعداد IW2 استخدم أداة .)AP( نقطة الوصول

ثابت أو DHCP من خالل التكوين الذي تقوم به في كاميرا الشبكة وذلك عبر التكوين المرتكز على الشبكة في البرنامج 
.DHCP المثبت. اإلعداد االفتراضي للكاميرا يكون على

مالحظة:

WPS زر WPS زر

نقطة وصول )AP( السلكية

يوصى بشدة بتطبيق تشفير WPA2/AES للوصول اآلمن.  .1
.SSID مضبوطة على وضع “خفي” في )AP( إذا كانت نقطة الوصول WPS 2. قد ال يعمل

في حالة عدم وجود AP ُممكن من WPS، وإذا كانت الكاميرا ال يمكنها اكتشاف AP بعد ثانيتين، سيتم إلغاء اإلعداد   .3
الالسلكي. إذا فشل تكوين WPS، سيتم مسح التكوين الالسلكي. يمكنك إعادة تجربة العملية أعاله أو استخدام اتصال سلكي 

إلنشاء وحدة ويب وتكوين اإلعدادات الالسلكية يدوًيا. 
إذا تم تخصيص الكاميرا بـIP ثابت خارج جزء شبكة نقطة الوصول )AP(، فسيفشل اإلعداد الالسلكي.  .4

 .RJ45 LAN تحصل الوصلة السلكية دائًما على األولوية العليا، ولذلك لن يتم اإلعداد الالسلكي عند توصيل منفذ  .5

7
 WPS المحمي(. يمكن Wi-Fi إعداد( WPS ونظام التشغيل الخاصين بك يدعمان وظائف )نقطة الوصول( AP تأكد من  .1

من اإلعداد السهل بتوافق مع نقاط الوصول.
2.  فصل كابل LAN، وتوصيل كابل الطاقة. 

انتظر لمدة دقيقة واحدة لتمهيد الكاميرا. اضغط على زر WPS لمدة ثانية واحدة. يجب أن يومض مؤشر LED الخاص   .3
باللوحة األمامية باللون األزرق. 
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اتصال السلكي: تكوين يدوي

باإلضافة إلى استخدام وظيفة WPS، يمكنك أيًضا استخدام اتصال سلكي إلعداد التكوين الالسلكي يدوًيا.  .1
 ،AP )SSID/أدخل نفس اإلعدادات الالسلكية التي استخدمتها في الموجه .WLAN > ادخل صفحة التكوين < السلكي  .2

ونوع التشفير، ومفتاح المشاركة المسبقة(.

8

عند االنتهاء، انقر فوق زر حفظ، وافصل كابل اإليثرنت ثم أعد تمهيد الكاميرا )عن طريق فصل كابل الطاقة وتوصيله(.   .3
يجب توصيل الكاميرا عبر شبكة السلكية. إذا تم التكوين بنجاح، يجب أن يتحول مؤشر LED الكاميرا إلى اللون األخضر بعد 

دقيقة واحدة. إذا لم يتحول مؤشر LED الكاميرا إلى اللون األخضر في خالل دقيقتين، تحقق من التكوين الالسلكي بحًثا عن 
األخطاء. 
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