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 تحذيرات قبل الترآيب

 
.ارجع إلى آتيب المستخدم لمعرفة درجة حرارة التشغيل قم بفصل التيار الكهربي عن آاميرا الشبكة فوًرا بمجرد

 .عاث رائحة غريبة منهاظهور الدخان أو انب

اتصل بالموزع الخاص بك عند حدوث مثل هذه 
 .األشياء

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

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

Network Cameraإمالة أو بلف تقم ال 
 .الكهربي بالتيار متصلة وهي يدوًيا
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 مكونات المجموعة 1
  

  

 

 دعامة الترآيب على الحائط

/ الحلقة المستديرة والمسامير الحلزونية  الحلقة المعدنية/ جل السيليكا 
 ملصق المحاذاة

سالب / بفتحتين سالبRJ45جهاز توصيل  لترآيب السريعدليل ا

 بطاقة الضمان القرص المضغوط للبرنامج

 ةبق لكش ىلع ءاطغ/ دوسأ ءاطغ 

 

SD8311E/21E/12E/22E/13E/23E

510000202G
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 الوصف المادي 2
 

 

  

منظر للكاميرا من الداخل

 SD/SDHCشق إدخال البطاقة 
مصباح الدايود الباعث للضوء

)LED (الخاص بالحالة 
 مفتاح إعادة التعيين

 العدسة

 منظر للكاميرا من الخارج

اإلخراج /وصالت اإلدخال
الطرفية العامة

 Ethernet 10/100آبل 
 RJ45قابس 

 )أخضر(آبل إخراج الصوت 
)قرنفلي(آبل الميكروفون 

)أسود(مقبس سلك التيار الكهربائي 

الطرف األرضي
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 ترآيب األجهزة 3

Network Camera ترك 
  .قم بتثبيت وحدة ملصق المحاذاة على الحائط 1.
  .قم بحفر أربعة ثقوب في الحائط من خالل الملصق المرفق 2.
  . مستخدًما المسامير الحلزونية األربعة المرفقةNetwork Cameraثبت الغطاء األسود في موضعه على  3.
ثم ضع الحلقة المعدنية في . قطعتي مادة جيل السيليكا على نحو متناسق مع الجانب الداخلي من غطاء القبة الصق  4.

  .غطاء القبة لتثبيت مادة جيل السيليكا
، ويمكنك إحكام تثبيته من خالل لفه باتجاه دوران عقارب Network Cameraضع الغطاء الشبيه بالقبة على  5.

  .الساعة
  .امير الحلزونية الثالثة الموجودة في الفتحة األمامية لدعامة الترآيب على الحائطقم بفك المس 6.
  .ضع الحلقة المستديرة فوق الفتحة األمامية لدعامة الترآيب على الحائط 7.
 .ئطأدخل الكابالت من خالل الفتحة األمامية لدعامة الترآيب على الحائط، ثم قم بسحبها من المقبس الكهربائي بالحا 8.
 في دعامة الترآيب على الحائط عن طريق إحكام ربط المسامير الحلزونية الثالثةNetwork Cameraقم بتثبيت  9.

  .بالفتحة األمامية لدعامة الترآيب على الحائط
  .قم بإحكام تثبيت دعامة الترآيب على الحائط 10.
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 الشبكة على الستخداما نشر 4

)بدون زائد بو(اتصال العامة 
خارجية مثل األجهزة االستشعار إذا آان لديك أجهزة  1.

والتنبيه، قم بتوصيلها عن طريق وصالت 
  .اإلخراج الطرفية العامة/اإلدخال

 

GND :األرضي الطرف 
DO2 :2 رقمي خرج  
DO1 :1 رقمي خرج  
DO+ : فولت12تيار مستمر (خرج رقمي ( 

 

GND :األرضي الطرف 
DI3: 3رقمي إدخال  
DI2: 2رقمي إدخال  
DI1: 1رقمي إدخال  

 ذو فتحتين RJ45استخدم جهاز التوصيل  2.
 Network Cameraسالب المرفق لتوصيل /سالب

 .بأحد مفاتيح التحويلة
 

 عندما تكون آاميرا 5استخدم آابل مقطعي من الفئة 
Network Camera متصلة مباشرة بالحاسب 
  .الشخصي

 

 فولت 24محول بقدرة تيار متردد 
 )اختياري( أمبير 3.5

 
 
 
 Networkيمكن توصيل آبل الطاقة الخاص بكاميرا 3. 

Cameraفي مصدر التيار الكهربائي .  

 ) at.3802PoE Plus( يعمل بالطاقة عبر اإليثرنت 

 PoEعند استخدام ُمبدل غير مدعم بـ 
لتوصيل ) اختياري (PoE Plus استخدم حاقن طاقة 

 .PoEآاميرا الشبكة ومفتاح غير 

 PoE Plus حاقن طاقةPoEُمبدل غير مدعم بـ 
 )اختياري(
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 IP عنوان تعيين 5

 
) األداة المساعدة للبرنامج (Software Utilityالموجود على دليل " Installation Wizard 2"قم بتثبيت برنامج   .1

  .بالقرص المضغوط للبرنامج
بعد إجراء التحليالت على الشبكة لديك، برجاء النقر فوق . سوف يقوم البرنامج بعمل تحليالت للتعرف على بيئة الشبكة لديك  .2

  .لمتابعة البرنامج) التالي" (Next"ر ز

 

 Network(، وآذلك ملقمات الفيديو أو آاميرات الشبكة VIVOTEKسوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو   .3
Cameras (الموجودة على نفس الشبكة المحلية.  

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

  .الشبكة
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 التجهيز لالستخدام 6

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

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

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

 
 
 
 






