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ارجع إلى كتيب املستخدم ملعرفة درجة حرارة التشغيل. قم بفصل التيار الكهربي عن كاميرا الشبكة فورًا مبجرد 
ظهور الدخان أو انبعاث رائحة غريبة منها.

جتنب ملس كاميرا الشبكة حال حدوث البرق. ال تقم بفك جتميع مكونات كاميرا الشبكة.

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

Network Camera ال تقم بلف أو إمالة

يدويًا وهي متصلة بالتيار الكهربي.

1

510000210G

أسطوانة البرنامج/بطاقة الضمان

حمالة تركيب احلائط/ةبراغي SD8332E/63E )مع كابالت ممتدة(

جهاز الكمبيوتر/ABS/غطاء قبة مدخن/كبل IO دليل التركيب السريع
)يشترى بشكل منفصل( 

البراغي/ملصق احملاذاة/مفك على شكل جنمة T25/حلقة 
منع التسرب

املوصالت املقاومة للماء/كتل الطرف/قارنة RJ45/كبل 
اإليثرنت/سلك مؤرض

حتذيرات قبل التركيب

مكونات اجملموعة

SD8333E/-M

لقتسم لكشب هؤارش متيو يرايتخا
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العرض الداخلي

موصل اللوحة باللوحة

العدسات

العرض اخلارجي

2

 SD/SDHC/SDXCمنفذ بطاقة

مصباح احلالة

مصباح الشبكة
زر إعادة الضبط

هيكل الكاميرا

يعرض هذا الرسم كاميرا، مع إزالة غطاء 
القبة اخلاص بها

يتم الوصول إلى منفذ بطاقة SD عن طريق إزالة 
.T25 القسم األعلى باستخدام مفك

الوصف املادي 3
HD  WDR Pro

هام:

إذا جاءت الكاميرا بدون جهاز إزالة الرطوبة، يجب فحص ما 
إذا كان لون جيل السلكيا داخل الهيكل حتول للون األحمر. 

إذا كان حتول، فيجب استبدال الكيس اجملفف. 

الستبدال األكياس اجملففة:

قم بإزالة غطاء القبة عن طريق حترير األربعة البراغي   .1
  .T25 املقاومة للعبث

استبدل األكياس اجملففة عن طريق إرفاقها بإحكام   .2
بداخل الهيكل.

أعد تثبيت غطاء القبة.   .3

الحظ ما يلي أيًضا:  

ال تقم بتثبيت الكاميرا في يوم ممطر.   .1

يستغرق األمر يومني لتقليل مستوى الرطوبة إلى 30%   .2
أو أقل، سواء باستخدام األكياس اجملففة أو جهاز إزالة 

الرطوبة.. 

قد يكون التكثيف مستمرًا على غطاء القبة ملدة 30   .3
دقيقة.

تركيب األجهزة
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3
HD  WDR Pro
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تركيب األجهزة
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تزن الكاميرا 3.66 كيلو جرام. حدد مكان تركيب جامًدا لتفادي اهتزاز الكاميرا. ضع ملصق احملاذاة على احلائط.  .1

احفر 4 حفر توجيه )بقطر 10 مم، وبعمق 4 سم( في احلائط، ثم اضرب باملطرقة لتدخل في املثبتات امللولبة. الحظ أنه   .2
يجب أن تطرق على املثبتات التي بها صواميل سداسية؛ حتى ال تتشوه األقطاب امللولبة! إذا كنت ترغب، فقم بثقب 

حفرة أخرى من أجل كبالت التوجيه.

أحكم تثبيت حمالة التركيب على احلائط في احلائط باستخدام 4 مجموعات من صواميل وفلكات التقييد.   .3

1

2 3

1-3. تثبيت ماسك التثبيت على احلائط

يقوم املستخدم بشراء أسالك IO بنفسه.  .1

جتنب مالمسة لوحات الدوائر الكهربائية لتفادي حدوث تلف بشحنة الكهرباء االستاتيكية.   .2

استخدم كابالت CAT5e فقط.  .3

مالحظة:

1

2

3
4

5

أمسك اجلزء العلوي بيد واحدة واضغط على كل الكابالت من خالل ماسك التثبيت على احلائط.  .1

2-3. توصيالت الكابالت وإرفاق اجلزء العلوي 

قم بتثبيت اجلزء العلوي من ماسك التثبيت على احلائط.   .2

الحظ أنه يجب تثبيت وتوجيه اجلزء العلوي بحيث تكون العالمة C بزاوية 15 درجة خارج اخلط املركزي. 

15°

اخلط املركزي

العالمة ج

قم بإزالة اخلتم من فتحة التهوية في القسم العلوي إذا 
توفرت الكاميرا مع جهاز إزالة الرطوبة.
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صل الكابالت واستخدم العوازل ومعجون العزل للتأكد أن وصالت الكابالت وفتحة الكابالت مضادة للماء.  .3
أحكم تثبيت السلك املؤرض املرفق بغطاء القبة، ومرره من خالل حمالة التركيب، ووصل الطرف اآلخر   .4

باملسلك املؤرض فيما بعد.
استخدم املفك السداسي لتأمني اجلزء العلوي.    .5

3-3. تركيب كاميرا الشبكة

4

2
3

1

HD  WDR Pro

HD  WDR Pro

HD  WDR Pro

عالمة احملاذاة

العالمة ج

حاذِ بني هيكل الكاميرا والقسم العلوي. حاذِ بني عالمات احملاذاة املوجودة على الكاميرا وبني العالمات املوجودة على   .1
قسم الواجهة. ادفع الكاميرا ألعلى لكي تتطابق مع القسم العلوي. 

أدِر الكاميرا جتاه عقارب الساعة حتى تتحاذى عالمة احملاذاة مع العالمة "ج".  .2

استخدم مفك النجمة T25 املرفق إلحكام تثبيت براغي منع العبث الثالثة من األعلى. احرص على إحكام تثبيت   .3
كافة األجزاء. 
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4

HD  WDR Pro

وصل كبل إيثرنت اخلاص بكاميرا الشبكة )CAT5e أو أفضل( مبفتاح PoE املوجب. ال ميكن ملنفذ خرج30 وات  PoEوحده أن يشغل   .1
املدفأة املوجودة باجلهاز، لذا في حالة استخدام مفتاح PoE وحده، لن يعمل التطبيق في درجات احلرارة املنخفضة. ميكن أن 

تشغل30  وات PoE املوجبة الكاميرا فقط عند العمل في درجة حرارة أكثر من 10- درجات مئوية.

HD  WDR Pro

PoE ميكن استخدام مفتاح غير
ستخدم حاقن طاقة PoE ذا الطاقة العالية )يشترى بشكل منفصل( بقدرة خرج 60 وات للتوصيل بني كاميرا الشبكة ومفتاح 

غير PoE. مطلوب طاقة كافية في درجات احلرارة املنخفضة عند تشغيل املدفأة املوجودة باجلهاز.

PoE مفتاح غير

حاقن طاقة PoE ذو الطاقة 
العالية

وصل أسالك الطاقة مبهايئ طاقة تيار متردد 24 فولًتا )يشتريه املستخدم(. مهايئ التيار املتردد 24 فولًتا يستطيع تشغيل   .2
الكاميرا واملدفأة املوجودة باجلهاز. 

ميكنك توصيل كال مصادر الطاقة من أجل فائض توصيل الطاقة. 

الطاقة من خالل اإليثرنت )PoE ذو الطاقة العالية(

التوصيل العام

ا 3.5  مهايئ التيار املتردد 24 فولًت
أمبير )يشتريه املستخدم(

مفتاحIEEE 802.3at PoE  )خرج30  وات(

و/أو

نشر الشبكة
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قم بتثبيت برنامج "Installation Wizard 2" املوجود على دليل Software Utility )األداة املساعدة للبرنامج( بالقرص   .1
املضغوط للبرنامج.

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

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

بعد إجراء بحث مختصر، سوف تنبثق نافذة برنامج التثبيت. انقر نقرًا مزدوًجا على عنوان MAC الذي يتوافق مع   .4
اللوحة املطبوعة على الكاميرا أو مع رقم S/N املوجود على لوحة صندوق احلزمة لفتح جلسة إدارة املتصفح من 

خالل كاميرا الشبكة.

5

للمتابعة في التثبيت، برجاء الرجوع إلى دليل املستخدم املوجود على القرص املضغوط للبرنامج.

28x

6

جب أن تطبق جلسة املتصفح اخلاص بكاميرا الشبكة كما هو مبني أدناه.  .1

يجب أن تكون قادرًا على مشاهدة الفيديو املباشر من الكاميرا. وقد تقوم أيًضا بتثبيت برنامج تسجيل 32 قناة من   .2
أسطوانة البرامج في عملية نشر تتكون من كاميرات متعددة. ملعرفة تفاصيل تثبيتها، رجاًء الرجوع إلى املستندات 

املتعلقة بذلك.

IP تعيني عنوان

التجهيز لالستخدام
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