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قم بفصل التيار الكهربي عن كاميرا الشبكة فورًا 
بمجرد ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.

ارجع إلى كتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة 
التشغيل.

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

ال تقم بإدخال أي جسم في كاميرا الشبكة، مثل اإلبر. تجنب سقوط كاميرا الشبكة على األرض.

استبدال أو الفشل في تثبيت المكونات المضادة للماء 
بشكل صحيح، على سبيل المثال، الكابالت وسدادات 

 .IP65/66/67 الكابالت، سيؤدي إلى إبطال ضمان

أسطوانة البرنامج/بطاقة الضمان

MD8531

دليل التركيب السريع

مفك

الملصق المرسوم عليه التصميم

1

الملصق المحاذاة/الحقيبة المجففة

البراغيأداة ضبط البؤرة

تحذيرات قبل التركيب

مكونات المجموعة
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كتلة طرفI/O  عام

MD8531H

هام!

انتبه لعنوان )التحكم في الوصول إلى الوسائط( قبل تركيب 
الكاميرا.

فتحات المسامير

الوصف المادي 2

منظر للكاميرا من الداخل

منظر للكاميرا من الخارج

العدسة

 MicroSD / MicroSDHC مدخل بطاقة الذاكرة 
)عالية القدرة(.

IP66 : مستوى مقاوم للماء

مفتاح إعادة التعيين

مصباح الدايود الباعث للضوء 
)LED( الخاص بالحالة

فتحات المسامير

RJ45 10/100 تنرثيإ سبقم 

ميكروفون
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أوالً استخدم المفك المرفق لفصل غطاء القبة من قاعدة الكاميرا. أدخل بطاقة الذاكرة MicroSD / MicroSDHC )عالية القدرة( عند الضرورة. 

دوسأ ءاطغ

تركيب األجهزة 3

مسمار مقاوم للتداخل

قاعدة الكاميرا

الغطاء البالستيك

2

1

 RJ45 بُعد كابل

قم بقطع جزء من غالف كبل اإليثرنت.  .2

قم بعمل ثقب في مقبس السدادة المطاط وأدخل كبل اإليثرنت من   .1
خالل الفتحة.

مقبس السدادة المطاطي

خطوات التجميع

قطر الكابل الموصى به  )الوحدة : مم(: to 8mm 5 )استخدم كابالت CAT5e فقط.(

RJ45 3.1 توصيل كابل اإليثرنت
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br
BR

1
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3
4
5
6
7
8

o: white/orange stripe
O: orange solid
g: white/green stripe
B: blue solid
b: white/blue stripe
G: green solid
br: white/brown stripe
BR: brown solid

الخاص   RJ45 اإليثرنت  بمقبس  الكبل  وصل  بذلك،  القيام  وعند  بالموصل.  اإليثرنت  أسالك  لتوصيل   RJ-45التجعيد أداة  تحتاج  سوف   .3
بالكاميرا.
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3.2 توصيل كابالت اإلدخال واإلخراج

17mm

قم بإزالة الموصل المضاد للماء من الكاميرا، ثم مرر أسالك اإلدخال واإلخراج خالل السداداة المطاطية كما هو موضح أدناه. اربط الموصل   .1
وثبته عند االنتهاء.

1DI-
2DI+
3DO-
4DO+
5Audio GND
6Audio Out

الطرف  بكتل   IO أسالك  ربط  إلحكام  ومسطًحا  صغيرًا  مفًكا  استخدم   .2
 .VIVOTEK كبير من IO المرفقة. يمكنك أيًضا شراء كبل

        نقاط التوصيل موضحة أدناه: 

نطاق األسالك: 13 ~ 16 على مقياس األسالك األمريكي
طول الجزء المكشوف من السلك: 6 ~ 7 مم

M2  :البرغي
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صل الكتلة الطرفية بالكاميرا.   .3

NOTE:

1. This equipment is only to be connected to PoE networks without routing to outside plants. 
2. For PoE input connection, use only UL listed I.T.E. with PoE output.
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ثم اتبع الخطوات التالية لتركيب الكاميرا سواء في السقف أو على الحائط
ثبت ملصق التخطيط المرقق في السقف/ الحائط.  .1

باستخدام دوائر الثالثة مسامير الموجودة على الملصق، احفر ثالثة ثقوب إرشادية في السقف، ثم أدخل المثبتات البالستيكية بالدق في   .2
هذه الثقوب عند الضرورة.

يمكن تثبيت كاميرا الشبكة هذه من خالل تمرير الكبل من السقف/الحائط أو من الجانب. وإذا أردت تمرير الكبل من خالل السقف/الحائط،   .3
فقم بحفر فتحة للكبل )أ( كما هو مبين في الصورة. وإذا كان الكبل يمر من خالل جانب غطاء القبة، فرجاًء إزالة الغطاء البالستيك )ب(.

لمسامير للتطابق مع الثالث فتحات الموجودة في قاعدة الكاميرا ثم ثبت قاعدة الكاميرا باستخدام مفك  .4

1
2 3

A

4

B

A

3.3 سناد سقف
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قم بتثبيت برنامج «Installation Wizard 2» الموجود على دليل Software Utility )األداة المساعدة للبرنامج( بالقرص المضغوط للبرنامج.  .1

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

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

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

IP تعيين عنوان 4

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

التجهيز لالستخدام 5
يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.  .1

يجب أن تكون قادرًا على مشاهدة الفيديو المباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيًضا بتثبيت برنامج تسجيل 32 قناة من أسطوانة البرامج في   .2
عملية نشر تتكون من كاميرات متعددة. لمعرفة تفاصيل تثبيتها، رجاًء الرجوع إلى المستندات المتعلقة بذلك.
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لتعديل زوايا الرؤية

90°

2

6 تعديل العدسات

فك برغي تثبيت وحدة العدسة )ال تزيلها( في أعلى وحدة العدسة.   .1

اضبط العدسات على زاوية العرض المرغوبة كما هو مبين على اليمين.  .2

عند االنتهاء، اربط البرغي بحيث يمكن ضبط اتجاه العدسة وتجنب االهتزاز والصدمات.   .3

الضبط الدقيق لبؤرة الكاميرا

تركيز كاميرا الشبكة مضبوط على 1.0 مل إلى ماالنهاية طبقاً للمصنع. إذا أردت 
التركيز على أشياء أقرب من 1.0 مل أو إذا فقدت العدسات تركيزها، برجاء تعديله 

بالطريقة التالية.

1

3

2

مالحظة:

كما يمكنك تدوير وحدة العدسة لتصحيح مجال العرض عند التثبيت على 
سطح مائل. 

1. حرر برغي التثبيت في أعلى وحدة العدسة.

2. أدر وحدة العدسة للجانب للوصول إلى برغي تثبيت بؤرة العدسة. 

3. حرر برغي تثبيت البؤرة 
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ثبت غطاء القبة على الكاميرا. ثبتث مسامير القبة بالمفك المرفق. 
وتأكد في النهاية من أن جميع أجزاء الكاميرا ُمثبتة بإحكام.

هام!
يرجى تمكين البراغي بإحكام لتجنب الرطوبة.

اإلتمام 7

افتح الكيس الهوائي لرقاقة األلومنيوم واسحب األكياس المجففة 
للخارج. أرفق الكيس المجفف المرفق بالجانب الداخلي من غطاء 

القبة، إلى تحت مشبك التثبيت. )يرجى استبدال الكيس المجفف عند 
فتح غطاء القبة.(

مشبك التثبيت

الملصق المحاذاة/
الحقيبة المجففة

4

7
8

تدوير  طريق  عن  العدسة  بؤرة  لضبط  الضبط  أداة  استخدم   .4
عقارب  اتجاه  عكس  أو  الساعة  عقارب  اتجاه  في  العدسة 

الساعة.

غطاء  ضع  الصحيح.  االتجاه  إلى  للخلف  العدسة  وحدة  أدر   .5
القبة، لكن ال تربط البراغي الخاصة به بالكامل.

تحقق من الوحدة األصلية لتعرف إن كانت الصورة واضحة. كرر   .6
العملية حتى تصبح الصورة األصلية واضحة.

اربط برغي تثبيت بؤرة العدسة.  .7

اربط برغي تثبيت وحدة العدسة.   .8








