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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.  

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.  
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حامل الكاميرا  

بطاقة الضمان  

مسماران ملولبان  

دليل التركيب السريع  

 )+12V, 2A( مهايئ الطاقة  

مكونات الحزمة 1

القرص المضغوط للبرنامج  

500024701G

مستقبل اإلرسال الداخلى    

IP8336W  
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حامل الكاميرا  

بطاقة الضمان  

مسماران ملولبان  

دليل التركيب السريع  

 )+12V, 2A( مهايئ الطاقة  

مكونات الحزمة 1

القرص المضغوط للبرنامج  

500024701G

مستقبل اإلرسال الداخلى    

IP8336W  

الوصف المادي 2

اللوحة األمامية  

مصباح الدايود الباعث للضوء 
)LED( الخاص بالحالة

عدسات

ميكروفون

الوصفحالة المصباحالعنصر

صباح
تعريفات الم

عند تشغيل أو إعادة تشغيل الجهاز، أو فشل الشبكةلون أحمر ثابت1
 البحث عن WPSيومض المؤشر األزرق كل  0.15 ثانية.2
الشبكة متصلة بـ APيومض المؤشر األخضر كل 1 ثانية.3
ترقية البرامج الثابتةيومض اللون األخضر واألحمر بشكل متتاٍل كل 0.15 ثانية.4
التشغيل في وضع AP االفتراضي للكاميرا.لون أخضر ثابت5
استعادة االفتراضياتيومض اللون البرتقالي كل 0.15 ثانية.6
تم إيقاف تشغيلهاجميع المؤشرات غير مضيئة7

أداة استشعار الضوء

مستقبل اإلرسال الداخلى 

اللوحة الخلفية  

فتحة التركيب

الطاقة وكابل إدخال/إخراج صغير

مؤشرات IR خلف اللوحة
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زر مجوف إلعادة التعيين

WPS زر

مالحظة:

يظهر الهوائي مع الكاميرا. قم بتثبيته بإدارته في اتجاه عقارب الساعة لتوصيله 
بالموصل. 

نشر االستخدام على الشبكة 3

إذا كنت تمتلك أجهزة خارجية مثل أدوات االستشعار والمنبه، فقم بعمل التوصيالت من موصل الدخل الرقمي.  .1

قم بتوصيل خط الطاقة بمهايئ الطاقة.  .2

DI+
DI-

توصيل الكهرباء

عرض سفلي  

فتحة بطاقة 
MicroSD/SDHC
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زر مجوف إلعادة التعيين

WPS زر

مالحظة:

يظهر الهوائي مع الكاميرا. قم بتثبيته بإدارته في اتجاه عقارب الساعة لتوصيله 
بالموصل. 

نشر االستخدام على الشبكة 3

إذا كنت تمتلك أجهزة خارجية مثل أدوات االستشعار والمنبه، فقم بعمل التوصيالت من موصل الدخل الرقمي.  .1

قم بتوصيل خط الطاقة بمهايئ الطاقة.  .2

DI+
DI-

توصيل الكهرباء

عرض سفلي  

فتحة بطاقة 
MicroSD/SDHC

WPS

WPS توصيل السلكي 1#: باستخدام زر

 WPS المحمية(. تمكن Wi-Fi إعداد شبكة( WPS الخاص بك ودعم نظام التشغيل لوظائف )نقطة الوصول( AP تأكد من  .1
من اإلعداد السهل مع APs المتوافق. 

استخدم مفتاح سداسي مضمن لفتح الغطاء السفلي.    .2

استخدام المفتاح السداسي للضغط على زر WPS لمدة ثانية واحدة.   .3

يجب أن يومض مؤشر الكاميرا باللون األخضر. عندم يتم تكوين WPs، سيتم إنشاء الوصلة الالسلكية وسيتم تزامن تشفير 
األمن، مثل WAP أو WPA-PSK، مع AP. استخدم أداة IW2 للعثور على الكاميرا. بالنسبة لضبط IP، يتم تحديد 

استخدام الكاميرا لـ DHCP أو IP الثابت من خالل التكوين الخاص بكاميرا الشبكة عبر وحدة التحكم في الويب. اإلعداد 
 .DHCP االفتراضي

مالحظة:

WPS زر

WPS زر

AP السلكي

قد ال تعمل WPS إذا تم تكوين AP الخاص بك باستخدام SSID “خفي”.  .1
وإذا تعذر على الكاميرا اكتشاف AP بعد دقيقتين، سيتم إلغاء إعداد الالسلكي.  .2

“عند التشغيل، يجب أن يضيء مؤشر الكاميرا باللون األحمر لمدة 
دقيقة، ثم يتحول للون األزرق. عندما يضيء باللون األزرق، تعمل 

.AP الكاميرا في وضع

4.  اضغط مع االستمرار على كاًل من زري WPS الموجودين على AP والكاميرا لمدة ثانية واحدة 
على األقل. )تحتوي بعض وحدات المسير/AP على زر افتراضي خاص ببرنامج اإلدارة بداًل 

من ذلك.( ارجع إلى المستند الخاص بـAP الخاصة بك لمعرفة التفاصيل الخاصة باستخدام وظيفة 
 .WPS
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1

2

3

AP

WPS توصيل السلكي 2#: التوصيل بدون

انقر بزر الماوس األيمن أو انقر نقًرا مزدوًجا على رمز VIVOTEK )عنوان .MAC( يظهر اسم الكاميرا كـ:   .2
“VIVOTEK: (آخر أربعة أرقام من عنوان MAC الخاص بالكاميرا(.”

قم بفتح جلسة تصفح باستخدام IP االفتراضي الخاص بالكاميرا “192.168.1.1”     

إذا كنت ال تستخدم طريقة WPS، فيمكنك تهيئة الكاميرا يدوًيا.
قم بتوصيل الطاقة بالكاميرا. بشكل افتراضي، تعمل الكاميرا في وضع AP. قم باالتصال بالكاميرا باستخدام كمبيوتر محمول   .1

يعمل بنظام Wi-Fi أو كمبيوتر بمهايئ السلكي. افتح مربع حوار اإلنترنت بالنقر على رموز الشبكات الالسلكية على علبة 
النظام.

VIVOTEK (1C:CC)

AP وضع

وضع العميل
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1

2

3

AP

WPS توصيل السلكي 2#: التوصيل بدون

انقر بزر الماوس األيمن أو انقر نقًرا مزدوًجا على رمز VIVOTEK )عنوان .MAC( يظهر اسم الكاميرا كـ:   .2
“VIVOTEK: (آخر أربعة أرقام من عنوان MAC الخاص بالكاميرا(.”

قم بفتح جلسة تصفح باستخدام IP االفتراضي الخاص بالكاميرا “192.168.1.1”     

إذا كنت ال تستخدم طريقة WPS، فيمكنك تهيئة الكاميرا يدوًيا.
قم بتوصيل الطاقة بالكاميرا. بشكل افتراضي، تعمل الكاميرا في وضع AP. قم باالتصال بالكاميرا باستخدام كمبيوتر محمول   .1

يعمل بنظام Wi-Fi أو كمبيوتر بمهايئ السلكي. افتح مربع حوار اإلنترنت بالنقر على رموز الشبكات الالسلكية على علبة 
النظام.

VIVOTEK (1C:CC)

AP وضع

وضع العميل

 .IW2 يمكنك أيًضا اكتشاف الكامير أدوات المساعدة
قم بتثبيت أداة المساعدة IW2 من األسطوانة المدمجة 

الواردة مع المنتج. 

أدخل SSID الالسلكي الخاص بـ AP وكلمة مرور األمان لالتصال بـ AP القائم. ربما تستخدم زر “البحث عن AP” لتحديد   .3
موقع AP تبًعا لتفضيالتك. انقر نقًرا مزدوًجا على AP لعمل اتصال.  

حدد تشفير األمان، مثل WEP أو WPA-PSK، أو 
اللوغاريتم وأدخل مفتاح ما قبل المشاركة. انقر على 

حفظ للمتابعة. 

بعد ذلك، تعمل الكاميرا في وضع العميل.  
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2011/01/05 01:50:28

يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.  .5
يجب أن تكون قادًرا على مشاهدة الفيديو المباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيًضا بتثبيت برنامج تسجيل 32 قناة من أسطوانة   .6

البرامج في عملية نشر تتكون من كاميرات متعددة. لمعرفة تفاصيل تثبيتها، رجاًء الرجوع إلى المستندات المتعلقة بذلك.

افتح أداة المساعدة IW2. سيتم تعيين الكاميرا بعنوان IP جديد. انقر نقًرا مزدوًجا عليها لبدء جلسة ويب. سيبدأ مؤشر الكاميرا   .4
في الوميض باللون األخضر كل ثانية.  

مالحظة:  

عندما تواجه أخطاء في التهيئة، يمكنك الضغط على زر 
WPS لمدة 5 ثواٍن الستعادة إعدادات الشبكة. ستقوم 
الكاميرا باستعادة وضع AP وسيضيء المؤشر باللون 

األزرق.  

 WPS
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 WPS

توصيل السلكي 3#: إعداد أولي باستخدام تليفون خلوي

VIVOTEK (1C:CC)

قد يستغرق البحث عدة ثوان.

عند توصيلها، يجب عليك توصيل الكاميرا بـ AP آخر. يتعين عليك فتح   .2
المستعرض، وإدخال IP االفتراضي للكاميرا )192.168.1.1( في حقل 

URL. عند توصيلها، قم بإدخال SSID يدوًيا وكذلك رمز األمان للوصول 
إلى AP آخر، أو استخدم وظيفة “ابحث عن AP الخاص بك” للبحث عن 

APs بالقرب منك.

حدد وقم باالتصال بـ AP المفضل.     .3

قم بتوصيل الكهرباء بالكاميرا. ابحث عن الكاميرا في شبكات Wi-Fi. ستعمل الكاميرا في البداية في وضع AP. تم أخذ   .1
 .®iPhone لقطات الشاشة من هاتف
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افتح أداة IW2 المساعدة على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول في نفس الشبكة الفرعية للكاميرا. سيتم تعيين   .4
الكاميرا بعنوان IP جديد بواسطة AP. انقر نقًرا مزدوًجا عليها لبدء جلسة ويب. 

تركيب األجهزة 4

1. قم بثقب فتحات على الحائط أو السقف. 2. أدخل مثبتات بالستيكية، ثم قم بتركيب حامل الكاميرا بواسطة تحريك البراغي 
الواردة. 3. أغلق الكاميرا وقم بتأمين الغطاء الخلفي إذا كان مفتوًحا. 4. قم بتوصيل الكاميرا عن طريق إدارتها حول وحدة 

التثبيت. 5. قم بضبط زاوية التقاط الكاميرا وقم بتأمين الكاميرا على الحامل. 






