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تحذيرات قبل التركيب

مكونات الحزمة 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.

ال تضع كاميرا الشبكة على أسطح غير ثابتة. تجنب لمس كاميرا الشبكة حال حدوث البرق.   

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

SF8174 البراغي/عوامل تثبيت/رباط الكبل   

الملصق المرسوم عليه التصميم  

D
rill hole D

ril
l h

ol
e

القرص المضغوط للبرنامج  

510000210G

دليل التركيب السريع كبالت الطاقة والدخل/الخرج   
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الوصف المادي 2

منظر للكاميرا من الخارج  

ميكروفون مضمن

دوسأ ءاطغ

هام:

انتبه لعنوان )التحكم في الوصول إلى الوسائط( قبل تركيب الكاميرا.

منظر للكاميرا من الداخل  

)J7( رأس الدبوس

)A( فلكة زنبركية

العدسة
)B( فلكة للميكروفون الداخلي

رأس الدبوس 
)J6(

RJ45 10/100 مقبس اإليثرنت

 مدخل بطاقة الذاكرة MicroSD/SDHC/SDXC )عالية القدرة(.
مفتاح إعادة التعيين

بيانات الحالة 

قطع الكبل 

083236
4S
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الوصف المادي 2

منظر للكاميرا من الخارج  

ميكروفون مضمن

دوسأ ءاطغ

هام:

انتبه لعنوان )التحكم في الوصول إلى الوسائط( قبل تركيب الكاميرا.

منظر للكاميرا من الداخل  

)J7( رأس الدبوس

)A( فلكة زنبركية

العدسة
)B( فلكة للميكروفون الداخلي

رأس الدبوس 
)J6(

RJ45 10/100 مقبس اإليثرنت

 مدخل بطاقة الذاكرة MicroSD/SDHC/SDXC )عالية القدرة(.
مفتاح إعادة التعيين

بيانات الحالة 

قطع الكبل 

083236
4S

J6

J7

تركيب األجهزة 3

زر التحرير

أواًل، افتح غطاء القبة بواسطة الضغط على زر التحرير. يمكنك الضغط على الحافة المقابلة لغطاء القبة إذا لم يفتح الغطاء بسهولة. ثم، اتبع 
الخطوات الموجودة باألسفل لتثبيت الكاميرا على السقف أو الحائط.

إذا كنت تخطط لتمرير الكابالت من جانب الكاميرا، فقم بإزالة الغطاء المنزلق 
المطاطي من غطاء القبة.

الغطاء المنزلق

قم بتوصيل كبالت الطاقة والدخل والخرج المتوفرة إذا كان المبدل الخاص بك ال 
 J7و J6وصل موصالت الرأس البيضاء بـ .)PoE( يدعم الطاقة عبر اإلثرنت

الموجودين على الكاميرا.

توصيل كبل اإليثرنت RJ45 والطاقة وكيل الدخل والخرج

كبالت الطاقة والدخل/الخرج
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كبالت الطاقة 
والدخل/الخرج

توصيل الكابالت
إذا كنت بحاجة إلى تمرير الكابالت من خالل الفتحة، فتابع القيام بالتالي:

وصل كابالت اإليثرنت والطاقة والدخل والخرج. يتم توفير كابل اإليثرنت للمستخدم.   .1
استخدم كابل متوفر لتأمين كابل اإليثرنت وكابل الدخل والخرج للوحة القاعدة. أدخل رباط الكابل من خالل عالمة التثبيت الرأسي   .2

الموجودة على حافة قطع الكابل.
قم بترك مسافة بين الكابالت وعالمة التثبيت الرأسية. رتب الكبالت بإتقان لتفاديها عند وضع الغطاء العلوي.  .3

اقطع الطول الزائد من رباط الكابل.  .4

من الموصى به استخدام كبل إيثرنت الذي يتوفر دون حافظة لتخفيف الشد. يمكنك إزالة الحافظة إذا توفر لك 
الكبل مزوًدا بواحدة منها.

اإليثرنت

قم بترك مسافة بين الكابالت 
والعالمة الرأسية

حافظة لتخفيف الشد

إذا كنت تمرر الكابالت من خالل ثقب في الحائط/السقف، 
فقم بتمرير الكابالت بسهولة من خالل قطع الكابل.
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كبالت الطاقة 
والدخل/الخرج

توصيل الكابالت
إذا كنت بحاجة إلى تمرير الكابالت من خالل الفتحة، فتابع القيام بالتالي:

وصل كابالت اإليثرنت والطاقة والدخل والخرج. يتم توفير كابل اإليثرنت للمستخدم.   .1
استخدم كابل متوفر لتأمين كابل اإليثرنت وكابل الدخل والخرج للوحة القاعدة. أدخل رباط الكابل من خالل عالمة التثبيت الرأسي   .2

الموجودة على حافة قطع الكابل.
قم بترك مسافة بين الكابالت وعالمة التثبيت الرأسية. رتب الكبالت بإتقان لتفاديها عند وضع الغطاء العلوي.  .3

اقطع الطول الزائد من رباط الكابل.  .4

من الموصى به استخدام كبل إيثرنت الذي يتوفر دون حافظة لتخفيف الشد. يمكنك إزالة الحافظة إذا توفر لك 
الكبل مزوًدا بواحدة منها.

اإليثرنت

قم بترك مسافة بين الكابالت 
والعالمة الرأسية

حافظة لتخفيف الشد

إذا كنت تمرر الكابالت من خالل ثقب في الحائط/السقف، 
فقم بتمرير الكابالت بسهولة من خالل قطع الكابل.

التثبيت على السقف

تثبيت أنبوب معلق
يوجد أدناه إجراء نموذجي الستخدام األنبوب المعلق: 

حدد موقع السطح الثابت للتثبيت على السقف،   .1
واستخدم األربعة فتحات تثبيت على الرأس 

المعلق لتحديد األوضاع حيث سيتم ثقب الفتحات 
لتأمين الرأس المعلق. الحظ أن البراغي مزودة 

من المستخدم ويجب أن تكون بطول 11 ملم كحد 
أدنى.  

وجه الكابالت من خالل األنبوب المعلق والرأس   .2
المعلق. 

هام:
ارجع إلى “دليل تثبيت PTZ بانورامي” في القرص المضغوط الخاص بالمنتج العتبارات خاصة بالتصميم قبل المتابعة مع التثبيت الفعلي. 

إرفاق الكاميرا بمهايئ التثبيت

 .AM-517 ،مطلوب ماسك مهايئ
.AM-51A قم بمحاذاة منافذ البراغي الخاصة بالماسك مع فتحات التثبيت في  .1

ثبت الماسك في AM-51A باستخدام براغيين M2.6 برأس دوار.   .2

.C قم بمحاذاة منافذ برغي الكاميرا مع فتحات  .3
استخدم براغي M2.6 المضمنة لتثبيت الكاميرا   .4

على ماسك. 

473 mm   
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30~100cm

AM-519  

AM-114  

AM-116  
1

2
7

4

3

5

6

مالحظة:

)J7( رأس الدبوس
)J6( رأس الدبوس

قم بتثبيت السقف
اثقب فتحات دليليلة في السقف. ثم اطرق أربعة مراسي في الفتحات.  .1

اربط الرأس المعلق بالسقف باستخدام البراغي األربعة.   .2
.J7و J6 صل موصلي الرأس البيضاء بالموصلين  .3

.RJ-45 صل كابل اإليثرنت بمقبس  .4
ستعثر على كيس مجفف مرفق بالكاميرا. استبدل الكيس المجفف المضمن في الكاميرا بآخر مشحون مع كيس اإلكسسوار.  .5

أرفق غطاء القبة بالكاميرا.   .6
وجه الكابالت من خالل األنبوب 3/4 بوصة من الرأس المعلق.    .7

رتب الكبالت بإتقان لتفاديها عند وضع الغطاء العلوي.



AR - 177

30~100cm

AM-519  

AM-114  

AM-116  
1

2
7

4

3

5

6

مالحظة:

)J7( رأس الدبوس
)J6( رأس الدبوس

قم بتثبيت السقف
اثقب فتحات دليليلة في السقف. ثم اطرق أربعة مراسي في الفتحات.  .1

اربط الرأس المعلق بالسقف باستخدام البراغي األربعة.   .2
.J7و J6 صل موصلي الرأس البيضاء بالموصلين  .3

.RJ-45 صل كابل اإليثرنت بمقبس  .4
ستعثر على كيس مجفف مرفق بالكاميرا. استبدل الكيس المجفف المضمن في الكاميرا بآخر مشحون مع كيس اإلكسسوار.  .5

أرفق غطاء القبة بالكاميرا.   .6
وجه الكابالت من خالل األنبوب 3/4 بوصة من الرأس المعلق.    .7

رتب الكبالت بإتقان لتفاديها عند وضع الغطاء العلوي.

تثبيت مشبك التثبيت على الحائط
يوجد أدناه إجراء نموذجي باستحدام ماسك التثبيت على الحائط واألنبوب المعلق:  

حدد موقع التثبيت على السقف للسطح الصلب. استخدم األربع فتحات للتثبيت على الحائط الموجدة في ماسك التثبيت على الحائط لتحديد المواقع   .1
حيث سيتم ثقب الفتحات لتأمين الماسك وكابالت التوجيه. الحظ أن البراغي مزودة من المستخدم ويجب أن تكون بطول 11 ملم كحد أدنى. 

مرر الكابالت خالل الماسك.   .2
ثبت األنبوب المعلق.    .3

ثبت الكاميرا بمهايئ التثبيت. راجع إرفاق الكاميرا بمهايئ التثبيت في الصفحة السابقة.   .4
ثبت مهايئ التثبيت باألنبوب المعلق.   .5

اربط الوصلة باستخدام المفتاح السداسي المضمن.   .6

1

2

3

6

AM-51A

AM-116

AM-212

4

5
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

+3V3

DO

D1

GND

1

2

3

نشر االستخدام على الشبكة

ثبت كاميرا القبة السريعة بجوار عين السمكة، مع توجيه العدسات على نفس االرتفاع تقريًبا. للحصول على تفاصيل حول تثبيت قبة السرعة،   .7
يرجى الرجوع إلى المستندات الخاصة بها.  

.RJ-45 وكابل اإليثرنت بمواصل ،J7وJ6 صل جميع الكابالت، بما في ذلك كابالت الدخل والخرج بـ  .8
9.  ثبت غطاء القبة.

)PoE التوصيل العمومي )دون
1.  وصل كبل اإليثرنت RJ45 بمفتاح. استخدم كبل تمرير من الفئة 5 عند توصيل كاميرا الشبكة مباشرًة بجها الكمبيوتر الشخصي.

قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بكاميرا كاميرا الشبكة في مصدر التيار الكهربائي.  .2
إذا كان لديك أجهزة خارجية مثل األجهزة االستشعار والتنبيه، قم بتوصيلها عن طريق وصالت اإلدخال/اإلخراج الطرفية العامة.  .3

4

“وصالت اإلدخال/اإلخراج الطرفية العامة”
مقبس سلك التيار الكهربائي )أسود(
كبل الميكروفون )قرنفلي(
كبل إخراج الصوت )أخضر(

التيار الكهربائي، 3.3 فولت تيار مستمر
DO:  مخرج رقمي

إدخال رقمي
الطرف األرضي

مالحظة:

إذا كان من المفضل استخدام طاقة التيار المستمر، فلذا يجب أن تتوافق مع: 
 .L.P.S ،خرج الطاقة: 12 فولت من التيار المستمر، 1.5 أمبير كحد أدنى

.IEC 60950-1 كل

30~100cm
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

+3V3

DO

D1

GND

1

2

3

نشر االستخدام على الشبكة

ثبت كاميرا القبة السريعة بجوار عين السمكة، مع توجيه العدسات على نفس االرتفاع تقريًبا. للحصول على تفاصيل حول تثبيت قبة السرعة،   .7
يرجى الرجوع إلى المستندات الخاصة بها.  

.RJ-45 وكابل اإليثرنت بمواصل ،J7وJ6 صل جميع الكابالت، بما في ذلك كابالت الدخل والخرج بـ  .8
9.  ثبت غطاء القبة.

)PoE التوصيل العمومي )دون
1.  وصل كبل اإليثرنت RJ45 بمفتاح. استخدم كبل تمرير من الفئة 5 عند توصيل كاميرا الشبكة مباشرًة بجها الكمبيوتر الشخصي.

قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بكاميرا كاميرا الشبكة في مصدر التيار الكهربائي.  .2
إذا كان لديك أجهزة خارجية مثل األجهزة االستشعار والتنبيه، قم بتوصيلها عن طريق وصالت اإلدخال/اإلخراج الطرفية العامة.  .3

4

“وصالت اإلدخال/اإلخراج الطرفية العامة”
مقبس سلك التيار الكهربائي )أسود(
كبل الميكروفون )قرنفلي(
كبل إخراج الصوت )أخضر(

التيار الكهربائي، 3.3 فولت تيار مستمر
DO:  مخرج رقمي

إدخال رقمي
الطرف األرضي

مالحظة:

إذا كان من المفضل استخدام طاقة التيار المستمر، فلذا يجب أن تتوافق مع: 
 .L.P.S ،خرج الطاقة: 12 فولت من التيار المستمر، 1.5 أمبير كحد أدنى

.IEC 60950-1 كل

30~100cm

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE عند استخدام ُمبدل غير مدعم بـ  

.PoE اختياري( للتوصيل بين كاميرا الشبكة والُمبدل غير المدعم بـ( PoE استخدم حاقن طاقة

)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 ُمبدل

 PoE حاقن طاقة
)اختياري(

PoE ُمبدل غير مدعم بـ

مالحظة:

هذا الجهاز مخصص للتوصيل بشبكات PoE بدون التوجيه لمصانع خارجية.  .1
.PoE فقط مع خرج UL المذكور بـ .I.T.E استخدم ،PoE بالنسبة لدخل  .2
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التجهيز لالستخدام

IP تعيين عنوان

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

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

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

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

5

يجب أن تطبق جلسة المتصفح الخاص بكاميرا الشبكة كما هو مبين أدناه.  .1

6

مالحظة:

إذا ما واجهتك بعض المشاكل عند عرض العرض الحي أو التحكم المكون اإلضافي المعروض على الشاشة، يمكنك محاولة إزالة المكونات اإلضافية 
يدوًيا التي قد يتم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وقم بإزالة المجلد التالي:

 

.C:\Program Files )x86(\Camera Stream Controller

ارجع إلى “دليل تثبيت PTZ بانورامي” في القرص المضغوط الخاص بالمنتج لمعرفة باقي تفاصيل التكوين.   .2

1P
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