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تحذيرات قبل التركيب

مكونات المجموعة 1

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

ارجع إلى كتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيل.

تجنب لمس كاميرا الشبكة حال حدوث البرق.ال تقم بفك تجميع مكونات كاميرا الشبكة.

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

Network Camera ال تقم بلف أو إمالة يدوًيا وهي 
متصلة بالتيار الكهربي.

SD8161/غطاء قبة مدخن/ABS/جهاز الكمبيوتر 
كبل IO (يشترى بشكل منفصل)

/T25 البراغي/ملصق المحاذاة/مفك على شكل نجمة 
حلقة منع التسرب

أسطوانة البرنامجدليل التركيب السريع
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العدسات

الوصف المادي 2

مصباح الحالة
مصباح الشبكة

زر إعادة الضبط

يعرض هذا الرسم كاميرا، مع إزالة غطاء القبة الخاص بها

Micro
SD

يتم الوصول إلى منفذ بطاقة MicroSD عن طريق إزالة غطاء القبة 
.T25 باستخدام مفك

العرض الخارجي
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تزن الكاميرا 2.2 كيلو جرام. حدد مكان تركيب جامًدا لتفادي اهتزاز الكاميرا. 
  

أدر القسم العلوي وفكه.   .1
أرفق ملصق المحاذاة بالحائط. اثقب 3 فتحات دليلية في الحائط، واثقب فتحة أخرى لتوجيه الكابالت.   .2

1

2

تركيب األجهزة 3

مالحظة:

يقوم المستخدم بشراء أسالك IO بنفسه  .1
تجنب مالمسة لوحات الدوائر الكهربائية لتفادي حدوث تلف بشحنة الكهرباء االستاتيكية.  .2

استخدم كابالت CAT5eوCAT6 فقط.  .3

5

4

6

اطرق على وحدات إرساء التثبيت.  .4
ثبت القسم العلوي بالسقف باستخدام البراغي المضمنة.  .5

مرر الكابالت خالل الفتحات المثقوبة مسبًقا أو الفتحات الجانبية، ثم وصل بالكاميرا.    .6
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7

8

9
عالمة المحاذاة

تركيب كاميرا الشبكة

حاذي جسم الكاميرا بالقسم العلوي. حاذي عالمة المحاذاة على الكاميرا مع القسم العلوي. ادفع الكاميرا ألعلى لمطابقة   .7
القسم العلوي.  

قم بتدوير الكاميرا في اتجاه عقارب الساعة.   .8
استخدم المفك T25 المرفق لربط البرغي المضاد للعبث على الجانب بتأمين التوصيل. تأكد من تثبيت جميع األجزاء   .9

بإحكام. 
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نشر الشبكة 4

صل أسالك الطاقة بمهايئ طاقة تيار متردد 24 فولت )موفر من المستخدم(.   .2
يمكنك توصيل كال مصادر الطاقة من أجل فائض توصيل الطاقة. 

و/أو

التوصيل العام
.PoE Plus بمفتاح )CAT5e( صل كابل إيثرنت كاميرا الشبكة  .1

مفتاحIEEE 802.3at PoE  )خرج30  وات(

مهايئ التيار المتردد 24 فولًتا 3.5 
أمبير )يشتريه المستخدم(

الطاقة من خالل اإليثرنت )PoE ذو الطاقة العالية(
PoE يمكن استخدام مفتاح غير

استخدم حاقن الطاقة PoE Plus PoE )يباع بشكل منفصل( بقدرة خرج 30 واط للتوصيل بين كاميرا الشبكة ومفتاح 
 .PoE خالف

 حاقن الطاقة
 PoE Plus PoE 

PoE مفتاح غير
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قم بتثبيت برنامج “Installation Wizard 2” الموجود على دليل Software Utility )األداة المساعدة للبرنامج(   .1
بالقرص المضغوط للبرنامج.

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

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

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

الشبكة.

IP تعيين عنوان 5

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

التجهيز لالستخدام 6

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 قناة من أسطوانة   .2

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

18x



What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or 
workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from 
the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any 
other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of 
instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial 
numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and 
incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace 
any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or 
replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please 
check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized 
distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION 
OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLU-
SION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES 
YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS 
WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such        
document, warranty will commence from the date of manufacture.
2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has 
been existed at the time of purchase. 

P/N:627004600G

VIVOTEK INC.
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, 
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com
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