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مقدمة2

يمكن تثبيت وحدات المستشعرين في أوضاع تثبيت/حجرات مماثلة أو مشابهة. يمكن استخدام عدسة عين سمكة لتغطية مساحة 
بأكملها، بينما تمنح عدسة الضبط البؤري المثبته حقالً معيًنا من العرض. 

وحدة العدسة المثبتة
وحدة عدسة عين السمكة

وحدة عدسة عين السمكة

وحدة عدسة عين السمكة

3

50mm

45mm

1

2

3

تركيب األجهزة

اثقب حفرة في السقف أو الحائط. األبعاد للتثبيتات مع أو بدون أنبوب االحتفاظ مختلفة. 

استخدم برغي تثبيت ذاتي M3 إذا تم التثبيت بدون أنبوب االحتفاظ. الحظ أن هذا النوع من التثبيت ال ينطبق على األسطح الصلبة، مثل 
حائط خرساني. 

1. افصل الغطاء العلوي.

2. ثبت أنبوب االحتفاظ. 

3. وجه كابل المستشعر خالل الفتحة، ثم صل بوحدة العدسة. 

مع أنبوب االحتفاظ

بدون أنبوب االحتفاظ
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اسحب مشابك االحتفاظ لخلف الوحدة، ثم أدخل الوحدة في الحائط. 

ستحمل مشابك االحتفاظ بالوحدة في مكانها. 

الحظ أن زاوية التصوير للعدسة المثبتة يمكن ضبطها 
رأسًيا فقط. يجب أن تكون هذه العالمة في األعلى.  

أنبوب امتداد

أكبر  سمكه  الحائط  كان  إذا  امتداد  أنبوب  استخدم 
من 6 سم. 
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أنبوب امتداد
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من 6 سم. 

RJ12

ّوجه كابالت مستشعر R12 ووصلها. 

ثبت المجموعة الرئيسية للكاميرا بالحائط. ثبت ماسك التثبيت بجانبي المجموعة، ثم استخدم فتحات البراغي على الماسك كقالب 
ثقل. اثقب فتحات واطرق في المراسي ثم ثبت المجموعة الرئيسية بحائط. 

ما يصل إلى 8 أمتار. 
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SD

LAN / WAN

إلى  يصل  )ما   PoE اتصال  باستخدام  بالطاقة  الكاميرا  إمداد  يمكن  كما  بالشبكة.  إيثرنت  وكابل  فولت   12 المستمر  التيار  طاقة  صل   .1
11.5 واط(.

ثبت بطاقة SD/SDHC/SDXC، إن كنت تفضل ذلك.  .2

صل أجهزة DI وDO. الحد األقصى الحمل في مسمار DO هو 50 مللي أمبير.    .3

إعادة الضبط

LED مؤشرات

DI/DO
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صل أجهزة DI وDO. الحد األقصى الحمل في مسمار DO هو 50 مللي أمبير.    .3

إعادة الضبط

LED مؤشرات

DI/DO

استخدم مفك Phillips صغير الحجم لتغيير زاوية التصوير لعدسة ضبط البؤرة المثبتة.   .1

فك غطاء الحماية من عدسة عين السمكة.  .2

أرفق الغطاء العلوي بوحدة العدسة عن طريق المحاذاة مع السن. سيحافظ المغناطيس على الغطاء في مكانه.  .3

وحدة العدسة المثبتة وحدة عدسة عين السمكة



56

4

5

IP تعيين عنوان

التجهيز لالستخدام

 .”Installation Wizard 2“ قم بتثبيت برنامج  .1

 Network( وكذلك ملقمات الفيديو أو كاميرات الشبكة ،VIVOTEK سوف يقوم البرنامج بالبحث عن أجهزة استقبال الفيديو  .2
Cameras( الموجودة على نفس الشبكة المحلية.

3.  انقر نقرًا مزدوًجا فوق عنوان MAC الكاميرا لفتح جلسة إدارة المتصفح من خالل الكاميرا.

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