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10x Zoom‧Multiple Streams‧PoE

PZ8111/21/11W/21W
This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W.
All detailed information is described in the user’s manual.
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 قبل الترآيبتحذيرات 

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

 .اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل هذه األشياء .اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل هذه األشياء

إذا آانت آاميرا الشبكة . أبعد آاميرا الشبكة عن الماء
 .رطبة، قم بفصل التيار الكهربي فوًرا

ال تضع آاميرا الشبكة حول مصادر ساخنة، مثل التلفاز
 .أو الفرن

.اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل هذه األشياء

 .ال تضع آاميرا الشبكة في بيئات عالية الرطوبة .أبعد آاميرا الشبكة عن ضوء الشمس المباشر
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 .شبكة حال حدوث البرقتجنب لمس آاميرا ال .ال تضع آاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة

 .ال تدع آاميرا الشبكة تسقط على األرض .ال تقم بفك تجميع مكونات آاميرا الشبكة

 على سبيلال تقم بإدخال أية أجسام في آاميرا الشبكة،
 .المثال اإلبر

 Networkبإمالة ، أو لف آاميرا الشبكة ال تقم 
Camera يدويًا ، عندما تكون متصلة بالتيار الكهربائي  
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1    

PZ7111 / PZ7121/
PZ7112 / PZ7122

 مهايئ الطاقة

  مستقبل اإلرسال الداخلى
 )PZ7112 / PZ7122فقط فى األنواع (

 مسماران ملولبان

الترآيب السريع   القرص المضغوط للبرنامج بطاقة الضمان/ دليل 

 غطاء اإلحكام الخارجى V/Aآابل التوصيل 

510000202G

PZ8111/21/11W/21W

(PZ8111W/21W
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 الوصف المادي 2

اللوحة األمامية

 الخلفيةاللوحة 

 آبل الميكروفون

 قابسEthernet 10/100آبل 
45RJ 

مقبس سلك التيار الكهربائي

اإلخراج الطرفية /وصالت اإلدخال
 العامة

  مستقبل اإلرسال الداخلى
 / PZ8111Wفقط فى األنواع (

PZ8121W( 
AV مخرج

زر مجوف إلعادة التعيين

مفتاح ميكروفون 
 داخلي/خارجي

ActivityPower/MIC ميكروفون مضمن

   

 العدسة

مصباح الدايود الباعث للضوء 
)LED (الخاص بالحالة 
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 ترآيب األجهزة 3

Network Camera  �ت���ر 
  .نين من البراغىوقم بتأمين ربطه بواسطة إث, إلى آاميرا الشبكة) أ(قم بإلحاق غطاء اإلحكام الخارجى  .1
  .وقم بتثبيت اإلرتكازات البالستيكية فى الفتحات;  قم بنقر ثالث فتحات تثبيت فى الغطاء  .2
  .مع الغطاء بثالث براغى) ب(قم بربط غطاع اإلحكام الخارجى   .3
  ).ب(قم بعمل إنزالق ببطء لكاميرا الشبكة على غطاء اإلحكام الخارجى   .4
 .ببرغى صغير) ب(و ) أ(ء اإلحكام الخارجى قم بتأمين ربط  آل من غطا  .5
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  )PoEدون (التوصيل العمومي 
اإلخراج الطرفية /إذا آان لديك أجهزة خارجية مثل األجهزة االستشعار والتنبيه، قم بتوصيلها عن طريق وصالت اإلدخال  .1

  .العامة
  .ى ُمبدل عبر آبل إيثرنتقم بتوصيل الكاميرا إل  .2
  .قم بتوصيل آبل الطاقة الخاص بكاميرا آاميرا الشبكة في مصدر التيار الكهربائي  .3

  
 

  

 نشر االستخدام على الشبكة 4

  التيار الكهربائي: 1
  مخرج رقمي: 2
  إدخال رقمي: 3
 يالطرف األرض: 4

 ُمبدل إيثرنت
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 )PoE(الطاقة على اإليثرنت 

  

 

 

 

  PoEخدام ُمبدل مدعم بـ عند است
راجع التوضيح التالي لتوصيل . ، مما يسمح بنقل الطاقة والبيانات عبر آبل إيثرنت واحدPoEتتوافق آاميرا الشبكة مع 

 . عبر آبل إيثرنتPoEآاميرا الشبكة بُمبدل مدعم بـ 

  PoEعند استخدام ُمبدل غير مدعم بـ 
 .PoEللتوصيل بين آاميرا الشبكة والُمبدل غير المدعم بـ ) اختياري (PoEاستخدم حاقن طاقة 

 PoEُمبدل 

  PoEحاقن طاقة 
 )اختياري(

PoEُمبدل غير مدعم بـ 
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بالقرص ) األداة المساعدة للبرنامج (Software Utilityالموجود على دليل " Installation Wizard 2"قم بتثبيت برنامج   .1
  .غوط للبرنامجالمض

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

   

  
  . نفسهاLAN الموجوة في الشبكة المحلية VIVOTEKسيقوم البرنامج بالبحث في أجهزة شبكة   .3
التحكم في الوصول إلى ( اضغط على عنوان .ة البحث، سوف تظهر على الفور نافذة برنامج التثبيت الرئيسيبعد إتمام عملي  .4

  .المناسب للعنوان المكتوب عى زر جهازك لتوصيل متصفح اإلنترنت بكاميرا الشبكة) الوسائط
  

  

  

 IPتعيين عنوان  5

0002D10766AD
RoHS

Network Camera

PZ8111W

PZ81X1
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  .قم بالوصول إلى آاميرا الشبكة عن طريق اإلنترنت  .1
  .طريق مستعرضات الويب أو برنامج التسجيلقم باسترداد بث الفيديو المباشر عن   .2

  

 
  

 التجهيز لالستخدام 6

 .رنامجللمتابعة في التثبيت، برجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط للب
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ًايلاح في نقطة الوصل ) SSID(راجع معرف مجموعة الخدمة   .1   .الالسلكي الخاص بك ) AP(ددحُملا 
بروتوآول اإلنترنت   .2    .ة السلكيةشبك> الوضع المتقدم  > PZ8111W/21Wاذهب إلعداد عنوان 
  .متوافق مع اإلعدادت في نقطة الوصول الخاصة بك) SSID(اآتب معرف مجموعة الخدمة   .3
آـ   .4   ".نظام أساسي"اختر النظام الالسلكي 
آاميرا الشبكة في إعادة التشغيل". حفظ"اضغط   .5   .تبدأ 

  

  
  

وآا. انتظر إعادة تحميل الصورة الحية في متصفحك  .6 آابل الطاقة  آاميرا الشبكةثم افصل    .بل اإليثرنت عن 
آابل الطاقة بالكاميرا  .7   .آاميرا الشبكة اآلن تعمل بطريقة السلكية. اعد توصيل 

  

  
  

  مالحظة
  

1.  "SSID "وهو االسم المخصص للشبكة الالسلكية معرف مجموعة الخدمة الخاص . اختصار يعني معرف مجموعة الخدمة ، 
  ".الوضع التلقائي" ، مصمم على PZ8111W/21Wببروتوآول اإلنترنت  

بروتوآول اإلنترنت  )" Ad -Hoc(الشبكة الخاصة "اختر نظام   .2  بدون PZ8111W/21Wالالسكلي إذا أردت أن يتصل 
رّيسملا ) AP(استخدام نقطة الوصل الالسلكي    .الالسلكي) الروتر(أو 

  

 

بروتوآول اإلنترنت  (اختر الوصلة الالسلكية  7 فقطPZ8111/21Wعنوان   ( 

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

PZ8111W/21W
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