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 تحذيرات قبل الترآيب

 Networkقم بفصل التيار الكهربي عن 
Camera فوًرا بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث 

 .رائحة غريبة منها

اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل 
 .هذه األشياء

اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل 
 .هذه األشياء

 حال Network Cameraتجنب لمس  .ال تضع آاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة
 .حدوث البرق

 Networkال تقم بإدخال أية أجسام في 
Cameraعلى سبيل المثال اإلبر ،. 

 تسقط علىNetwork Cameraال تدع 
 .األرض
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 مكونات الحزمة 1

IP7330فتحات 3(ل موصالت ضد تسرب السائ 
 )لالستخدام االحتياطي

 حامل الكاميرا جل السيليكا

 سالب/ بفتحتين سالبRJ45جهاز توصيل  مهايئ الطاقة

 القرص المضغوط للبرنامج بطاقة الضمان/ دليل الترآيب السريع 

510000202G

IP8331
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 الوصف المادي 2

 اللوحة األمامية

 العدسة

مصباح الدايود الباعث للضوء 
)LED (الخاص بالحالة 

لمبة األشعة تحت 
 الحمراء

مستشعر 

 الخلفية اللوحة

 مفتاح إعادة التعيين

 الموصالت

العامة اإلخراج الطرفية/وصالت اإلدخال
 RJ45 قابس Ethernet 10/100آبل 

 )أسود(مقبس سلك التيار الكهربائي 
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  .فك الموصالت المقاومة لتسريب السائل ثم أزل المطاط  .1
  .فك الغطاء الخلفي  .2
قم بتوصيل السيلك جيل . قم بتقطيع الكيس الفارغ المصنوع من رقائق األلومنيوم ، واستخرج مادة السيليك جيل   .3

فضًال قم بإحالل السيليك جيل محل بآخر جديد ، إذا ما قمت بفتح الغطاء . ( بالجزئ الداخلي من آاميرة الشبكة
  .)الخلفي بعد الترآيب

  .تأآد من سالمة اتصال جميع خطوط الكابل  .4
  قم بإحكام الغطاء األسود ، المطاط  والموصالت السائلة  .5
  .لسقف عن طريق حامل الكاميرا المزودا/قم بتثبيت آاميرا الشبكة في الحائط  .6

  مالحظة
ثم احرص على . إذا اردت استخدام خطوط الكابل ، برجاء تحرير المسمارين الموجودين واستخراج لوحة الطاقة

  .التأآد من الوصالت آما هو موضح أدناه

 

 ترآيب األجهزة 3

 سناد حائط

 سناد سقف

مسماران ملولبان

الجانب العلوي

الجانب السفلي

من اليسار(وحدة التوصيالت الكهربائية 
 )إلى اليمن

1 :AV24V (أحمر) 
2 :AC24V (أحمر) 
3: DI (��������أبي)  
4 :GND (أس���ود) 

 آابل إيثرنت

سلك توصيل الطاقة

AC24V
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  )PoEدون (التوصيل العمومي 

األجهزة إذا آان لديك أجهزة خارجية مثل   .1
االستشعار والتنبيه، قم بتوصيلها عن طريق 

  .اإلخراج الطرفية العامة/وصالت اإلدخال
 

 
  

 نشر االستخدام على الشبكة 4

AV24V: 24V+ 
AC24V: 24V- 

DI :إدخال رقمي 
GND :الطرف األرضي

 ذو فتحتين RJ45استخدم جهاز التوصيل   .2
 Networkسالب المرفق لتوصيل /سالب

Cameraبأحد مفاتيح التحويلة .  
 عندما تكون آاميرا5استخدم آابل مقطعي من الفئة 

Network Camera متصلة مباشرة بالحاسب 
  .الشخصي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن توصيل آبل الطاقة الخاص بكاميرا يمك  .3
Network Camera في مصدر التيار 

  .الكهربائي
  
  
  
  

AC24V:
AC24V
AC24V
DI
GND
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 )PoE(الطاقة على اإليثرنت 
 

 

 

  PoEبـ عند استخدام مفتاح مدعم 
راجع التوضيح . ، مما يسمح بنقل الطاقة والبيانات عبر آابل إيثرنت واحدPoEتتوافق آاميرا الشبكة مع 

 . عبر آابل إيثرنتPoEالتالي لتوصيل آاميرا الشبكة بمفتاح مدعم بـ 

  PoEعند استخدام مفتاح غير مدعم بـ 
 .PoEللتوصيل بين آاميرا الشبكة والمفتاح غير المدعم بـ ) اختياري (PoEاستخدم حاقن طاقة 

 PoEمفتاح 

   PoEحاقن طاقة 
PoEمفتاح غير مدعم بـ  )اختياري(
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األداة المساعدة  (Software Utilityالموجود على دليل " Installation Wizard 2"قم بتثبيت برنامج   .1
  .امجبالقرص المضغوط للبرن) للبرنامج

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

  
لشبكة ، وآذلك ملقمات الفيديو أو آاميرات اVIVOTEKسوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو   .3

)Network Cameras (الموجودة على نفس الشبكة المحلية.  
التحكم في ( اضغط على عنوان .بعد إتمام عملية البحث، سوف تظهر على الفور نافذة برنامج التثبيت الرئيسي  .4

  .المناسب للعنوان المكتوب عى زر جهازك لتوصيل متصفح اإلنترنت بكاميرا الشبكة) الوصول إلى الوسائط
  

  

  

 IPتعيين عنوان  5

Network Camera
Model No: IP8331

Made in Taiwan

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

RoHS
MAC:0002D1730202

0002D1730202

00-02-D1-73-02-02                192.168.5.151                 IP8331
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  . عن طريق اإلنترنتNetwork Cameraقم بالوصول إلى آاميرا   .1
  .قم باسترداد بث الفيديو المباشر عن طريق مستعرضات الويب أو برنامج التسجيل  .2

 
 

  

 التجهيز لالستخدام 6

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



This guide describes the basic functions of IP8335H. More 
details can be found in the User Manual.

IP Survei l lance
P/N: 625015800G  Ver.1.0

Copyright      2011 VIVOTEK INC. All right reserved.

New Taipei City

Quick Installation Guide
English 繁中 日本語 Español Português簡中 Français Deutsch Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska

720p HD   WDR Pro   IP67

IP8335H


	Cover [IP8331]_O1
	625014900G_QIG,IP8331,V1.0_20110517_for web.pdf
	Cover [IP8331]_O2



