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

ال تضع كاميرا الشبكة حول مصادر حرارة، مثل   
تليفزيون أو فرن.

اجعل كاميرا الشبكة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.  

ال تضع كاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة.  

ال تقم بفك كاميرا الشبكة.  

ال تقم بإدخال أي جسم في كاميرا الشبكة، مثل اإلبر.  

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

الطاقة في الحال.

ال تضع  كاميرا الشبكة في بيئات عالية الرطوبة.  

تجنب لمس كاميرا الشبكة حال حدوث البرق.  

ال ُتسقط كاميرا الشبكة.  

ال ُتدر أو تميل كاميرا الشبكة يدويًا عندما توصيل   
الكاميرا بالطاقة.

تحذيرات قبل التركيب
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PD8136 القرص المضغوط للبرنامج   

RJ-45 براغي وشدادات كتائف تركيب السقف   

دليل التركيب السريع / بطاقة الضمان ملصق المحاذاة   

مكونات المجموعة 1
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عرض علوي  

عرض سفلي  

ميكروفون داخلي

مؤشر LED الخاص بالحالة 

العدسة

مفتاح إعادة التعيين

RJ-45 10/100 كابل إيثرنت

 مدخل بطاقة الذاكرة 
 MicroSD / MicroSDHC

)عالية القدرة(.

الوصف المادي 2
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عند تركيب الكاميرا، وجه المقدمة االفتراضية على ملصق المحاذاة ولوحة التركيب )الموضحة فيما يلي( تجاه المنطقة التي 

تريدها. يعد الموقع األوسط لعدسات الكاميرا متحاذًيا مع شعار VIVOTEK في غطاء القبة.

تركيب األجهزة 3

قبة °180قبة 180°

المقدمة االفتراضيةالمقدمة االفتراضية

نقطة التوقف

 0°

المقدمة االفتراضية

لوحة تركيب وتوجيه الكاميرا
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Micro
SD

MicroSD قم بتركيب بطاقة  
افتح الغطاء البالستيكي لبطاقة الذاكرة MicroSD في األسفل باستخدام مفك صغير مسطح الرأس.  قم بالنقر على غطاء 
المقبس لألمام وألعلى. أدخل بطاقة الذاكرة MicroSD، وأغلق الغطاء، وادفعه مرة أخرى لتثبيت التركيب. قم بتركيب 

الغطاء البالستيكي بالضغط عليه ليعود مرة أخرى لمكانه األصلي. 
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تركيب كاميرا الشبكة  
صل لوحة القاعدة “أ” في لوحة تركيب السقف بالجزء السفلي من الكاميرا وقم بتثبيتها باستخدام برغيين صغيرين برأس  1 .

مستديرة. الحظ أن الحافة اإلرشادية للوحة القاعدة )التي يتوفر بها فتحة برغي( يجب أن تبرز من حافة الكاميرا.  
استخدم ملصق المحاذاة المضمن، وقم بتوجيه الملصق نحو االتجاه الذي تفضله.  2 .

قم بثقب ثالث فتحات في السقف؛ قم بطرق السنادات البالستيكية في الفتحات. 3 .
قم بتثبيت لوحة التركيب “ب” في السقف باستخدام ثالثة براغي. 4 .

حرك الكاميرا في لوحة التركيب “ب”. 5 .
قم بتثبيت الكاميرا على لوحة التركيب باستخدام براغي صغيرة. 6 .
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PoE ُمبدل

PoE ُمبدل غير مدعم بـ

 PoE حاقن طاقة 
)اختياري(

)PoE( الطاقة على اإليثرنت

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

نشر االستخدام على الشبكة 4
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للمتابعة في التثبيت، برجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط للبرنامج.

قم بتثبيت برنامج “Installation Wizard 2” الموجود على دليل Software Utility. 1 )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  2 .
زر “Next” )التالي( لمتابعة البرنامج.

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

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

الشبكة.

يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه. 1 .
يجب أن تكون قادًرا على مشاهدة الفيديو المباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيًضا بتثبيت برنامج تسجيل 32. 2 قناة من أسطوانة 

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

IP تعيين عنوان

التجهيز لالستخدام
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