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اللوحة الخلفية  

اللوحة األمامية  

الوصف المادي 2

مقبس إثرنت 10/100 
RJ45

زر مجوف إلعادة التعيين

وصالت اإلدخال/اإلخراج 
الطرفية العامة

العدسة  

وحدة التحكم في البؤرة

وحدة التحكم في الزوم

مصباح الدايود الباعث 
 )LED( للضوء

الخاص بالحالة

MicroSD/ شق إدخال البطاقة
SDHC/SDXC

العدسة

مقبس كابل تحكم قزحية العين
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تركيب الكاميرا على حامل

تركيب العدسة في الكاميرا

قم بتثبيت العدسة عن طريق تدويرها في اتجاه عقارب الساعة على قائم تثبيت الكاميرا حتى تتوقف. وإذا لزم األمر،   .1
فقم بتدوير العدسة عكس اتجاه عقارب الساعة ببطء حتى يكون الجانب المستوي لوحدة العدسة محاذًيا للجانب العلوي 

للكاميرا. وإذا لم تتم محاذاته جيًدا، فقد تعوق أجزاء الغطاء الموجودة على وحدة العدسة أركان الصورة. 
صل كابل تحكم قزحية العين بالمقبس. صل كابل تحكم قزحية العين قبل تشغيل الطاقة. وإال، فلن يمكنك الوصول إلى   .2

اإلعدادات المتعلقة بالتعرض للضوء. 

3

21

4

استخدم الفتحات على حامل الكاميرا لتحديد فتحات المثقاب على الحائط. اثقب الفتحات على الموقع المفضل.   .1
اطرق على وحدات اإلرساء البالستيكية المرفقة.   .2

ركب حامل الكاميرا على الحائط أو السقف.  .3
عن طريق إدارة البراغي خاللها.    .4
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نشر االستخدام على الشبكة

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5 PoE ُمبدل غير مدعم بـ

 PoE حاقن طاقة 
)اختياري(

5

)PoE( الطاقة على اإليثرنت

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.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoE ُمبدل

PoE عند استخدام ُمبدل غير مدعم بـ  
.PoE اختياري( للتوصيل بين كاميرا الشبكة والُمبدل غير المدعم بـ( PoE استخدم حاقن طاقة
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IP تعيين عنوان

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

التجهيز لالستخدام 7

يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.  .1
يجب أن تكون قادًرا على مشاهدة الفيديو المباشر 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.

6

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   .2
فوق زر “Next” )التالي( لمتابعة البرنامج.

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

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

كاميرا الشبكة.
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إذا كنت تفصل عدسات أخرى لـ IP8173H، فيرجى مراجعة المواصفات أدناه. 

إذا حددت عدسة مختلفة، يجب أن تكون المسافة بين شفة العدسة وفلتر قطع IR على الكاميرا أصغر من 7.0 مم. إذا   .1
برزت العدسة بشكل كبير من الجزء السفلي من وحدة العدسة، قد تصطدم بفلتر قطع IR، أو تتسبب في الخروج من 

البؤرة عند ضبط وحدة تحكم البؤرة. 
قد تبرز عدسات ذات ُبعد ُبؤري مختلف من أسفل وحدة البرغي عند إدارة وحدة شد البؤرة.    .2

فلتر قطع 
IR

مالحظة:

قم بفك وحدة التحكم في الزوم لضبط معامل الزوم عند االنتهاء، قم بربط وحدة التحكم في الزوم.  .3
قم بفك وحدة التحكم في البؤرة لضبط معامل البؤرة. عند االنتهاء، قم بربط وحدة التحكم في البؤرة.  .4

N

3
4

W

∞ T

بروز العدسة من 
وحدة البرغي

وحدة البرغي

استخدم مفتاح سداسي إلجراء الضبط على حلقة تثبيت CS عند مواجهة مشكلة توافق مع طول بؤرة العدسة.   .3
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