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

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

حافظ على بقاء مسجل فيديو الشبكة بعيًدا عن ضوء   
الشمس.

ال تحاول إزالة أو إلغاء تثبيت البرامج الموجودة على   
IDE flash المثبت. وال تقم بفتح الهيكل. سيبطل 

القيام بذلك حقنا في الضمان.

حافظ على بقاء مسجل الفيديو الشبكة بعيًدا عن المياه.   
وإذا كانت كاميرا الشبكة مبللة، فقم بإيقاف تشغيل الطاقة 

في الحال.
ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بك لمعرفة درجة   

حرارة التشغيل.
ال تضع مسجل فيديو الشبكة في بيئات الرطوبة العالية.  

تحذيرات قبل التركيب

دليل التركيب السريع  

كبل الطاقة ومحول   

القرص المضغوط للبرنامج  

 ND8401  

بطاقة الضمان  

510000221G

مكونات المجموعة 1

البراغي ومفاتيح اإلبزيم  

x12
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العرض األمامي  

العرض الخلفي   

هام:

من الهام أن يكون هناك خلوص بمقدار 15 سنتيمتر من 
الجانب الخلفي للهيكل. ويعد الخلوص مطلوًبا لضمان تدفق 

هواء كافي من خالل الهيكل لتهوية الحرارة. كما أن خلوص 
بمقدار 5 سنتيمتر مطلوًبا أيًضا على كال جانبي الهيكل.

ولضمان التشغيل الطبيعي، حافظ على تدفق الهواء المحيط. 
وال تقم بسد تدفق الهواء حول الهيكل عن طريق وضع 

الجهاز مثاُل في كابينة مغلقة.

15cm

5cm
5cm

القرص 1

القرص 2

مصباح LED للقرص الصلب

LED زر الطاقة ومصباح

مفتاح إعادة التعيين

القرص 3

القرص 4

USB ports

0

1

 RS-232
)محفوظ(

 الشبكة المحلية - 
الشبكة المحلية 

الالسلكية

VGA

USB 1 combo eSATA

دخل ميكروفون
خرج السلك
دخل السلك

مفتاح الطاقة

خرج عادم المروحة 

مقبس الطاقة
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2

1

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

افتح اللوحة األمامية.   .1
استخدم مفتاح اإلبزيم المضمن لفتح قفل اإلبزيم.   .2

افتح إبزيم درج التشغيل بقلب مزالج اإلبزيم للجانب. سينبثق ذراع اإلبزيم للفتح، ويمكنك بعدها إزالة درج التشغيل.    .3

تركيب األجهزة 3

رافعة إطار

قم بتثبيت القرص الصلب إلى درج التشغيل. ضع القرص الصلب برفق في درج التشغيل بحيث يكون جانب الملصق متجًها   .4
ألعلى وجانب الموصل متجًها إلى جانب الهيكل. اقلب المحرك الصلب وغطاء درج المحرك، ثم اربط القرص الصلب 

باستخدام 3 براغي. 

2

1

قفل إطار
مزالج اإلبزيم
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2

1

قفل إطار
مزالج اإلبزيم

قم بتثبيت درج المحرك بدفعه في فتحة المحرك. عند اإلدخال بالكامل تقريًبا، أغلق اإلبزيم. سيقوم اإلبزيم بتأمين توصيل   .5
الطرف الخلفي باللوحة الخلفية. 

استخدم مفتاح اإلبزيم لقفل درج التشغيل. كرر العملية لتثبيت المزيد من محركات األقراص.   .6

قفل إطار

2

1
القرص الصلب

رافعة إطار

تجنب لمس لوحة دائرة المحرك الصلب أو مسامير الموصل. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف المحرك 
الصلب عن طريق التسرب الكهرواستاتيكي.    

هام:
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توصيالت الواجهة

0

1

LAN Internet

Router 

1 2

3
4

5

6

7

الشبكة المحلية الشبكة المحلية الالسلكية

VGA  USB أجهزة

حاوية خارجية

أجهزة صوتية

سلك الطاقة 

وصل CAT5 أو كبالت اإليثرنت ذات الجودة العالية بالكاميرات عن طريق شبكة محلية محولة أو عمالء من خالل   .2 & 1
اإلنترنت. انتقل إلى الصفحة التالية لمزيد من المعلومات. 

وصل منفذ DB15 VGA بشاشة )بدقة عرض تصل إلى 1080 × 1920(.   .3
وصل أجهزة USB مثل لوحة المفاتيح والماوس.   .4

.eSATA فقم بتوصيلها بمنفذ ،eSATA في حالة توفير حاوية تخزين من نوع  .5
وصل السماعات أو الميكروفون بموصالت مقبس الهاتف.   .6

صل سلك الطاقة بمقبس الطاقة 100 ~ 240 فولت تيار متردد. )50~ 60 هرتز، 3~1 أمبير(  .7
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 .NVRوصل كاميرات الشبكة بمنافذ الشبكة المحلية التابعة لـ  .1
إذا كنت تريد الوصول إلى NVR من خالل اإلنترنت، فوصل وحدة NVR باإلنترنت عن طريق منفذ الشبكة المحلية   .2

 http://<public IP>:3454 الالسلكية. كما يمكن إنشاء وحدة تحكم الويب من جهاز كمبيوتر بعيد عن طريق وضع المفتاح
في حقل عنوان URL الخاص بالمتصفح. ومع ذلك، سيكون توجيه المنفذ على الموجه لمنفذ TCP ضرورًيا. 

.NVR قلب مفتاح الطاقة )في خلف الهيكل( إلى وضع التشغيل وادفع زر الطاقة لتشغيل  .3

0

1

Router 

Internet

Router 

نشر االستخدام على الشبكة 4

 تبثم IP ناونع
 :يضارتفا

92.168.1.10 

الشبكة المحلية

الشبكة المحلية 
الالسلكية

تحويل

AP/موجه السلكي 

عمالء

يمكن تكوين منافذ الشبكة المحلية والشبكة والالسلكية في نفس الشبكات الفرعية أو شبكات أخرى مختلفة. 

إذا كانت لديك كاميرات متصلة عن طريق منفذ الشبكة الالسلكية، فتأكد من أن منفذ الشبكة الالسلكية يتطلب عنوان 
IP من خادم DHCP على الموجه أو AP. وإذا لم يكن ليدك، سيتم استخدام الكاميرات التي تم اكتشافها من خالل 

منفذ الشبكة الالسلكية عناوين IP االفتراضية، مثل xx.xx.169.254، وبرنامج LiveClient لن يكون قادًرا على 
اكتشاف وجودها. 

مالحظة:

DHCP :افتراضي
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تكوين مبدئي 5

وبمجرد بدء تشغيل وحدة NVR، سيتم مطالبتك بواسطة Setup Wizard. يجب عليك بعد ذلك البدء في اإلعداد المبدئي.   .1
يتم تشغيل النظام من IDE flash المدمج. ال يتطلب األمر تثبيت برامج.   

أدخل اسم المستخدم االفتراضي وكلمة المرور االفتراضية مثل admin وadmin. من الموصى به تغيير كلمة المرور فيما   .2
بعد لمنع الوصول غير المصرح به من قبل اآلخرون. 

انقر على التالي لمتابعة التكوين واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة إلنهاء عميلة التكوين.   .3

الحظ اآلتي عند التحرك إلى صفحة الشبكة.  .4
.”)DHCP( تلقائًيا IP يمكنك تحديد “الحصول على عنوان ،DHCP إذا كانت الشبكة المحلية تحتوي على خادم  .4-1

إذا اتصل منفذ الشبكة المحلية بمحول معزول باستخدام الكاميرات المرفقة به، يمكنك يدوًيا تعيين عناوين IP للكاميرات،   .4-2
والعنوان الخاص بمنفذ الشبكة المحلية نفسه.  

يعد العنوان االفتراضي الثابت من أجل منفذ الشبكة   
المحلية 192.168.1.10.

وصل منفذ الشبكة الالسلكية للموجه أو AP مع القدرة   .4-3
على التوجيه ثم بDSL أو موديم كابل. 

في صفحة القرص،حدد المحركات الصلبة بالنقر فوق   .5
مربعات التحديد في مقدمة المحركات الصلبة المسرودة. حدد 

 RAID1 أو Build RAID0 أو Build single disk
أو خيار آخر من القائمة المنسدلة تكوين القرص. انقر فوق 

تطبيق وانتظر لعدة دقائق ليسري التكوين

ارجع إلى الوصف المتوفر مع نوع حجم كل قرص على   
 .RAID 1وRAID 0 الشاشة، مثل المخصصة لـ

يجب تثبيت محرك صلب واحد على األقل للتكوين 
  .LiveClient األولي. وإال فلن تبدأ وحدة

مالحظة:
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مالحظة:

في صفحة الكاميرا، يجب أن تظهر كافة الكاميرات المتصلة من خالل الشبكة المحلية على قائمة الكاميرا بعد بحث مختصر.   .6
 IP بالنقر على مجال عنوان الكاميرات. كما يمكنك أيًضا تحديد مربع الفحص “تعيين عناوين IP يمكنك يدوًيا تعيين عناوين

لكافة الكاميرات” واترك NVR تقوم بتعيين عناوين IP للكاميرات. 

انقر على التالي إلنهاء اإلعداد المبدئي. وتأكد 
من أنك اعتمادات وصول إلى الكاميرا لكي تقو 

بالتغيرات الفردية. 

التجهيز لالستخدام 6

كما ستكون بعد ذلك في شاشة مركز التحكم. انقر نقًرا مزدوًجا على أزرار LiveClient أو التشغيل لتكوين عرض مباشر   .1
وإعدادات التسجيل.  

افتح البرنامج LiveClient لتغيير خرج العرض المباشر ومعدل إطار تدفق الكاميرا والخيارات األخرى.    .2
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من المهم ضمان عدم تجاوز تكوين العرض والتسجيل   .4
المباشر لحدود النظام: 

من حيث العرض المحلي، يمكن تكوين التدفق االفتراضي 1 للعرض المباشر بدقة عرض تصل إلى دقة عالية كاملة 30 
قدم في الثانية. ويعتبر التدفق 1 أيًضا مصدر للتسجيل المستمر. تأكد من عدم تجاوز التدفق 1 الخاص بالكاميرا 1080 

بكسل في 30 قدم في الثانية.

تدعم وحدة NVR حجم التدفق التلقائي، والذي يقوم بضبط عرض التدفق تلقائًيا للقدرة الكافية لمصادر النظام. إذا قمت 
بتعطيل وظيفة حجم التدفق التلقائي وقمت أيًضا بتكوين إعدادات التدفق يدويًا، يجب عليك االلتزام بالحدود الموجودة أعاله. 

1-3. افتراضًيا، ستظهر النافذة كاميرات إدخال الدفعة لك لتعيين الكاميرات في التكوين الخاص بك. وإذا لم تظهر، يمكنك   .3
الدخول على قائمة التكوين، حدد إدارة الكاميرا > كاميرات إدخال الدفعة. 

انقر على الزر بحث.  .3-2

حدد الكاميرات بالنقر على المربعات. 

 

.3-3
انقر على موافق، ارجع إلى النافذة السابقة، وانقر على 

 

.3-4
الزر إدخال. 

وبعد إدخال الكاميرات الخاصة بك، يمكنك سحب الكاميرات في خاليا العرض والمتابعة مع باقية التكوين. ارجع إلى دليل   .5
المستخدم الخاص بك لمزيد من المعلومات.

MJPEG H.264
1080P 720P VGA CIF 1080P 720P VGA CIF

15fps 30fps
Good 6Mbps 6Mbps 1Mbps 512kbps

- - 9 16 1 1 3 7

MPEG-4
1080P 720P VGA CIF

30fps
6Mbps 6Mbps 1Mbps 512kbps

2 2 5 16

الضغط
دقة عرض

معدل اإلطار
حسب معدل البت / جودة الفيديو

عدد التدفقات

الضغط
دقة عرض

معدل اإلطار
حسب معدل البت / جودة الفيديو

عدد التدفقات
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