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تحذيرات قبل التركيب
قم بإيقاف تشغيل طاقة مسجل فيديو الشبكة بمجرد
اكتشافه في وضع تدخين أو انصهار غير عادي.

حافظ على بقاء مسجل الفيديو الشبكة بعي ًدا عن المياه.
وإذا كانت كاميرا الشبكة مبللة ،فقم بإيقاف تشغيل
الطاقة في الحال.

ال تضع مسجل فيديو الشبكة حول مصادر الحرارة ،مثل
التلفاز أو الفرن.

ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بك لمعرفة درجة
حرارة التشغيل.

حافظ على بقاء مسجل فيديو الشبكة بعي ًدا عن ضوء
الشمس.

ال تضع مسجل فيديو الشبكة في بيئات الرطوبة العالية.

ال تحاول إزالة البرنامج أو إلغاء تثبيته من على ذاكرة الفالش المركبة.
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مكونات المجموعة
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الوصف المادي

العرض األمامي
1
2
3
4
5
6
7
8
9

منفذ USB
مؤشر  LEDالتنبيه
مؤشر  LEDنشاط LAN
مؤشر  LEDنشاط HDD2
مؤشر  LEDنشاط HDD1
مؤشر  LEDنشاط التسجيل
مؤشر  LEDحالة النظام
مؤشر  LEDالطاقة
زر الطاقة

9
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1

العرض الخلفي
1
2
3
4
5
6

زر إعادة الضبط
منفذ HDMI
منفذ RJ-45 LAN
منفذ USB
دخل طاقة تيار مستمر  12فولت
فتحة قفل الهيكل

5 6

4 3
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1

هام
من المهم ترك خلوص يبلغ  10سم في الجزء الخلفي من الهيكل .يتطلب
وجود الخلوص لضمان تدفق الهواء بصورة مالئمة عبر الهيكل لتهوية
الحرارة .كما يتطلب وجود خلوص يبلغ  5سم في الجزء األمامي من الهيكل.
ولضمان التشغيل الطبيعي ،حافظ على تدفق الهواء المحيط .وال تقم بسد تدفق
الهواء حول الهيكل عن طريق وضع الجهاز ُ
مثال في كابينة مغلقة.

10cm

3

تركيب األجهزة

يتم توفير قرص (أقراص) صلب من نوع  SATAمن قبل المستخدم .ويمكن أن تضم وحدة تسجيل فيديو الشبكة بسهولة معظم
المحركات الصلبة من نوع  SATAالجاهزة.

1

2
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 .1حرر برغي االحتفاظ في خلف الهيكل.
 .2حرك الغطاء العلوي للخلف ،ثم قم بإزالة الغطاء العلوي.
 .3ثبت مشابك  HDDفي األقراص الصلبة.
 .4ضع بلطف األقراص الصلبة في األدراج مع وجود جانب الملصق مواجهًا لداخل الهيكل وجانب الموصل مواجهًا ألسفل .عند
وصول األقراص الصلبة ألسفل ،استخدم بعناية مزيد من القوة لالشتراك في موصالت .SATA
 .5عند االنتهاء ،ثبت الغطاء العلوي.
HDD 2

3

HDD 1

جانب الملصق
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توصيالت الواجهة
 .1صل الشاشة باستخدام كابل .HDMI
 .2وصل  CAT5أو كبالت اإليثرنت ذات الجودة العالية بالكاميرات عن طريق شبكة محلية محولة أو عمالء من خالل اإلنترنت.
انتقل إلى الصفحة التالية لمزيد من المعلومات.
 .3قم بتوصيل أجهزة  USBمثل الماوس أو لوحة المفاتيح أو محرك  USBبصري (بتنسيق  ،)UPSأو .UPS
 .4صل مهايئ الطاقة بمأخذ الطاقة والنظام.

Router

LAN / WAN

2

1
4

3
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تكوين مبدئي  -عبر وحدة تحكم محلية
هام

إذا قمت بتكوين النظام باستخدام وحدة ويب إيثرنت ،فيرجى تجاوز خطوات اإلعداد التلقائي عند توصيل كابل  .HDMIقد تقوم
مصادفة بتهيئة التخزين.
تتطلب الوحدة المحلية ما يلي:
 .1شاشة موصلة باستخدام كابل .HDMI
 .2ماوس و/أو لوحة مفاتيح موصلة بالنظام.
 .3إذا افترضنا أن النظام لم يتم تكوينه بعد.
 .1حدد لغة واجهة المستخدم ،والمنطقة الزمنية ،والتاريخ والوقت الحاليين .انقر فوق زر “متابعة” للمتابعة.
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 .2سيبدأ النظام في بحث الشبكات الفرعية المحلية للكاميرات الموصلة.
 .3سيتم تحديد جميع الكاميرات التي تم اكتشافها في الشبكة تلقائيًا .الحد األقصى هو  8لـ  .NVRعند الضرورة ،قم بإلغاء تحديد
الكاميرات التي ترغب في استثنائها من التكوين .انقر فوق زر “متابعة” للمتابعة.

 .4سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء وحدات تخزين من المحركات الصلبة المخزنة .ستستغرق العملية عدة دقائق.
 .5عند االنتهاء ،سيتم عرض شاشة  ،LiveClientوبشكل افتراضي ،سيبدأ التسجيل من الكاميرات المحددة.
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مالحظة
 .1الحد األقصى لعرض نطاق التسجيل هو  32ميجا بايت في الثانية .عند تعزيز الكاميرات في التكوين ،يستخدم تدفقها  1كتدفق
تسجيل .سيتم تكوين تدفق الكاميرا  1في  H.264/720P/30fps/CBRبمعدل  3ميجا بايت في الثانية .قد تختلف الدقة
وفقا للتدفق ً 1
وعدد اإلطارات في الثانية ً
وفقا لمواصفات الكاميرات المختلفة.
 .2في حالة وجود أكثر من  8كاميرات في الشبكة المحلية ،ستحتاج إلى تحديد الكاميرات يدويًا .إذا كان هناك أقل من  8كاميرات،
سينتقل اإلعداد التلقائي إلى خطوة التكوين التالية.
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