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تحذيرات قبل التركيب

اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل هذه   
األشياء.

تجنب لمس Network Camera حال حدوث   
البرق.

ال تدع Network Camera تسقط على األرض.  

 Network قم بفصل التيار الكهربي عن  
Camera فوًرا بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث 

رائحة غريبة منها.
ال تضع كاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة.  

 Network ال تقم بإدخال أية أجسام في  
Camera، على سبيل المثال اإلبر.

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

.IP65/66/67 الكبل، في إبطال حق الضمان

مكونات الحزمة 1

500024701G

IP8364-C دليل التركيب السريع / بطاقة الضمان / الملصق    
المرسوم عليه التصميم

مفتاح ربط من نوع L / حقيبة دسّكنت / براغي /   
ختم مطاطي

القرص المضغوط للبرنامج  

حامل تثبيت  
التدوير الكروي 
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اللوحة األمامية  

اللوحة الخلفية  

الموصالت  

العدسة

لمبة األشعة تحت الحمراء

مفتاح إعادة التعيين

 مدخل بطاقة الذاكرة 
 MicroSD /

MicroSDHC 
)عالية القدرة(.

RJ45 قابس Ethernet 10/100 كبل
وصالت اإلدخال/

اإلخراج الطرفية العامة

الوصف المادي 2
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اللوحة األمامية  

اللوحة الخلفية  

الموصالت  

العدسة

لمبة األشعة تحت الحمراء

مفتاح إعادة التعيين

 مدخل بطاقة الذاكرة 
 MicroSD /

MicroSDHC 
)عالية القدرة(.

RJ45 قابس Ethernet 10/100 كبل
وصالت اإلدخال/

اإلخراج الطرفية العامة

الوصف المادي 2

هام:

“قطر فتحات الكابالت على الختم المطاطي ظاهرة على اليمين. يرجى 
تثبيت سدادة الكابل المقاوم للمياه بطريقة صحيحة والكابالت من خاللها 

 .IP66 للحصول على وظيفة مقاومة المياه بقدر
كل الواحدات بالملليمتر. النطاق الكابلي لكابل Ethernet هو  6.4لـ 

 . DI 4.3 مم، و1.6 مم لخطوط

3

1
2

4

Silica gel

Micro
SD

إذا كنت ترغب في تثبيت بطاقة SD صغيرة كوحدة تخزين داخلية:
	. قم بفك الموصل المقاوم للمياه، ثم قم بإزالة القفل المطاط، والموصل المقاوم للمياه.

	. قم بفك وفتح الغطاء الخلفي.
تثبيت SD / SDHCج.  بطاقة مايكرو.

د. قم بتقطيع حقيبة رقائق األلومونيوم واستخرج حقيبة التجفيف. 	رفق حقيبة التجفيف المتوفرة بالجانب الداخلي لكاميرا 
الشبكة. )رجاًء استبدل حقيبة التجفيف بأخرى جديدة كل مرة تفتح فيها الغطاء الخلفي.(

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

5

تركيب األجهزة 3
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	. قم بتثبيت وربط الغطاء الخلفي للكاميرا. 
	. قم بربط الختم المطاطي، ومشبك اإلغالق وصامولة الغطاء للموصل المقاوم للمياه.

9
8

6

7

	. مرر الكابالت من خالل مركز حامل تثبيت التدوير الكروي، كبل واحد في كل مرة.
	حكم الحامل بالكاميرا مستخدًما 3	.  براغي مقبس سداسي.

تزن الكاميرا 1.28 كيلو جرام. تأكد من دعم سطح التثبيت 
لهذا النوع من الكاميرا.

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

هام:

مالحظة:
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	. قم بتثبيت وربط الغطاء الخلفي للكاميرا. 
	. قم بربط الختم المطاطي، ومشبك اإلغالق وصامولة الغطاء للموصل المقاوم للمياه.

9
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	. مرر الكابالت من خالل مركز حامل تثبيت التدوير الكروي، كبل واحد في كل مرة.
	حكم الحامل بالكاميرا مستخدًما 3	.  براغي مقبس سداسي.

تزن الكاميرا 1.28 كيلو جرام. تأكد من دعم سطح التثبيت 
لهذا النوع من الكاميرا.

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

هام:

مالحظة:

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

حلقة مثبتة

ميل بمقدار 75 
درجة

التدوير بمقدار 360 درجة

سناد سقف

سناد حائط

ي. قم بتأمين كاميرا الشبكة بالحائط 	و السقف.
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)PoE( الطاقة على اإليثرنت

PoE عند استخدام مفتاح 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.

PoE عند استخدام مفتاح غير مدعم بـ  
.PoE اختياري( للتوصيل بين كاميرا الشبكة والمفتاح غير المدعم بـ( PoE استخدم حاقن طاقة

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE مفتاح غير مدعم بـ

PoE مفتاح

 PoE حاقن طاقة
)اختياري(

نشر االستخدام على الشبكة 4
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)PoE( الطاقة على اإليثرنت

PoE عند استخدام مفتاح 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.

PoE عند استخدام مفتاح غير مدعم بـ  
.PoE اختياري( للتوصيل بين كاميرا الشبكة والمفتاح غير المدعم بـ( PoE استخدم حاقن طاقة

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE مفتاح غير مدعم بـ

PoE مفتاح

 PoE حاقن طاقة
)اختياري(

نشر االستخدام على الشبكة 4

قم بتثبيت برنامج “Installation Wizard 2” الموجود على دليل Software Utility	.  )األداة المساعدة 
للبرنامج( بالقرص المضغوط للبرنامج.

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

، وكذلك ملقمات الفيديو 	و كاميرات الشبكة  سوف يقوم البرنامج بالبحث عن 	جهزة استقبال الفيديو VIVOTEKج. 
)Network Cameras( الموجودة على نفس الشبكة المحلية.

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

خالل كاميرا الشبكة.

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

	. يجب 	ن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين 	دناه.
يجب 	ن تكون قادًرا على مشاهدة الفيديو المباشر من الكاميرا. وقد تقوم 	يًضا بتثبيت برنامج تسجيل 32	.  قناة من 

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

IP تعيين عنوان

التجهيز لالستخدام

5

6
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وعند االنتهاء من خالل موالفة مجال العرض والحصول على صورة مرضية، 	حكم حلقة التثبيت والبراغي السداسية 
الصغيرة الثالثة الموجودين على حامل التدوير الكروي.

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

مالحظة:

الحافة البارزة.

قم بتأمين زاوية االلتقاط  7






