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تحذيرات قبل التركيب

قم بفصل التيار الكهربي عن Network Camera فوًرا 
بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.

اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل هذه األشياء.

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

سيؤدي استبدال أو أخفق في تثبيت المكونات المضادة للمياه 
جيًدا، مثل الكابالت أو وصالت إحكام الكبل، في إبطال حق 

.IP65/66/67 الضمان

ال تدع Network Camera تسقط على األرض.

مكونات الحزمة1

500024701G
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RJ45 قابس Ethernet 10/100 وصالت اإلدخال/اإلخراج الطرفية كبل“
العامة”

لمبة األشعة تحت 
الحمراء

العدسة

مفتاح إعادة التعيين

 مدخل بطاقة الذاكرة 
 MicroSD /

 MicroSDHC
)عالية القدرة(.

الوصف المادي2

اللوحة األمامية

اللوحة الخلفية

الموصالت
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RJ45 قابس Ethernet 10/100 وصالت اإلدخال/اإلخراج الطرفية كبل“
العامة”

لمبة األشعة تحت 
الحمراء

العدسة

مفتاح إعادة التعيين

 مدخل بطاقة الذاكرة 
 MicroSD /

 MicroSDHC
)عالية القدرة(.

الوصف المادي2

اللوحة األمامية

اللوحة الخلفية

الموصالت

تركيب األجهزة3

هام

عندما تريد فتح وعاء الكاميرا، قم بفك سدادة الكابل المقاوم للمياه قبل فك الغطاء الخلفي. وإال، يمكن أن تتلف الكابالت 
الموصلة بداخل الكاميرا.  

حرر موصل مضاد الماء، ثم فك السدادة المطاطية.     .1

3

1
2

4

Silica gel

Micro
SD

قم بفك وفتح الغطاء الخلفي.  .2

تثبيت SD / SDHC بطاقة مايكرو.   .3

يرجة استبدال كيس المجفف بآخر جديد في كل مرة تفتح الغطاء الخلفي.  .4
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5

 DI وخطوط Ethernet قم بتوصيل كابل  .5
بالكاميرا، ومررها من خالل الختم المطاطي .  

هام

كل الواحدات بالملليمتر. النطاق الكابلي لكابل Ethernet هو  6.4لـ 
 .DI 4.3 مم، و1.6 مم لخطوط
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5

 DI وخطوط Ethernet قم بتوصيل كابل  .5
بالكاميرا، ومررها من خالل الختم المطاطي .  

هام

كل الواحدات بالملليمتر. النطاق الكابلي لكابل Ethernet هو  6.4لـ 
 .DI 4.3 مم، و1.6 مم لخطوط

قم بتثبيت وربط الغطاء الخلفي للكاميرا.    .6

قم بربط الختم المطاطي، ومشبك اإلغالق وصامولة الغطاء للموصل المقاوم للمياه.  .7

6

7

مرر الكابالت من خالل مركز حامل تثبيت التدوير الكروي، كبل واحد في كل مرة.   .8

أحكم الحامل بالكاميرا مستخدًما 3 براغي مقبس سداسي.  .9

9
8
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قم بفك الحلقة المثبتة على حامل التثبيت، ووجه الكاميرا إلى منطقة االهتمام لديك. وعند القيام بذلك، أحكم الحلقة المثبتة.  .10

حلقة مثبتة

ميل بمقدار 75 درجة

التدوير بمقدار 360 درجة

قم بتأمين كاميرا الشبكة بالحائط أو السقف.  .11

سناد سقف

سناد حائط



55

قم بفك الحلقة المثبتة على حامل التثبيت، ووجه الكاميرا إلى منطقة االهتمام لديك. وعند القيام بذلك، أحكم الحلقة المثبتة.  .10

حلقة مثبتة

ميل بمقدار 75 درجة

التدوير بمقدار 360 درجة

قم بتأمين كاميرا الشبكة بالحائط أو السقف.  .11

سناد سقف

سناد حائط

4IP تعيين عنوان

قم بتثبيت “معالج التثبيت 2”.  .1

سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو VIVOTEK، وكذلك ملقمات الفيديو أو كاميرات الشبكة   .2
)Network Cameras( الموجودة على نفس الشبكة المحلية.

انقر نقًرا مزدوًجا فوق عنوان MAC الكاميرا لفتح جلسة إدارة المتصفح بالكاميرا.  .3

التجهيز لالستخدام5

يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.
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قم بتأمين زاوية االلتقاط 6

وعند االنتهاء من خالل موالفة مجال العرض والحصول على صورة مرضية، أحكم حلقة التثبيت والبراغي السداسية 
الصغيرة الثالثة الموجودين على حامل التدوير الكروي.

مالحظة

وجه الكاميرا بحيث يتم وضع الحافة البارزة لدرع الوقاية من أشعة الشمس عكس اتجاه ضوء الشمس المباشر. 

الحافة البارزة.






