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 إشعارات مھمة 

   ] FCC[فئة أ  اإلشعارات التنظیمیة  

) ال یجوز أن یسبب ھذا  1). یخضع التشغیل للشرطین التالیین: (FCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة ( 15یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 
 الجھاز أي تداخل عند استقبالھ، بما في ذلك التداخل الذي قد یسبب تشغیالً غیر مرغوب فیھ.   ) یجب أن یقبل ھذا2الجھاز تداخالً ضاًرا، و(

 تداخل موجات الرادیو والتلفزیون 

). وقد  FCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة ( 15خضع ھذا الجھاز لالختبار وتبین توافقھ مع حدود األجھزة الرقمیة من الفئة أ، وفقًا للجزء 
لكي  ت ھذه الحدود لتوفیر درجة معقولة من الحمایة ضد التداخل الضار عند تشغیل الجھاز في بیئة تجاریة. ویولِّد ھذا الجھاز طاقة تردد الس ُوضع

  یل ویجوز أن یستخدمھا ویجوز أن یشعھا، وكذلك یجوز أن یسبب تداخالً ضاًرا لالتصاالت الالسلكیة في حالة عدم تركیبھ واستخدامھ وفقًا لدل
قتھ  التعلیمات. ویُحتمل أن یسبب تشغیل ھذا الجھاز في منطقة سكنیة تداخالً ضاًرا، ویلتزم المستخدم في ھذه الحالة بتصحیح التداخل على نف

 الخاصة.  

لھ إلى إبطال سلطتك ف  ي تشغیلھ  یجوز أن یؤدي إجراء تغییرات أو تعدیالت دون الحصول على موافقة صریحة من ُمصنِّع ھذا الجھاز أو ُمسّجِ
 بموجب قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة.  

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

   إشعار قانوني [إشعار بشأن الصوت]

أن یؤدي استخدامھا بشكل غیر إمكانات صوتیة/مرئیة إضافة إلى إمكانات التسجیل، ویجوز  -وتتیح برامجھا   -  PELCOتتضمن بعض أجھزة 
جوز أن  الئق إلى تعرضك لعقوبات مدنیة وجنائیة. وتختلف القوانین المعمول بھا بشأن استخدام مثل ھذه اإلمكانات من والیة قضائیة إلى أخرى، وی 

لة. وتتحمل وحد -على سبیل المثال ال الحصر  -تقتضي  ك المسؤولیة عن ضمان االمتثال  الحصول على موافقة كتابیة صریحة من الجھات المسجَّ
رامج  الصارم لمثل ھذه القوانین وااللتزام الحرفي بأّيٍ من/كل حقوق حصانة الخصوصیات والمنقوالت. ویُنظر إلى استخدام ھذا الجھاز و/أو الب 

ویؤدي إلى اإلنھاء الفوري حقوق   ألغراض رصد أو مراقبة غیر قانونیة بوصفھ استخداًما غیر مصرح بھ ینتھك اتفاقیة برامج المستخدم النھائي
 الترخیص الممنوحة لك بموجبھا.  

یجوز أن یؤدي االستخدام غیر الالئق ألجھزة التسجیل الصوتي/المرئي إلى تعرضك لعقوبات مدنیة وجنائیة. وتختلف القوانین المعمول   مالحظة:  
الحصول على موافقة كتابیة  -على سبیل المثال ال الحصر  -أن تقتضي    بھا بشأن استخدام مثل ھذه اإلمكانات من والیة قضائیة إلى أخرى، ویجوز

لة. وتتحمل وحدك المسؤولیة عن ضمان االمتثال الصارم لمثل ھذه القوانین وااللتزام الحرفي بأّيٍ من/كل حقوق   حصانة  صریحة من الجھات المسجَّ
 الخصوصیات والمنقوالت. 

 تنبیھ بشأن جودة الفیدیو  

 طارات بشأن الخیارات المحددة من قِبل المستخدمإشعار معدل اإل

لة. إال أنھ یمكن استخدام ھذه األنظمة في   Pelcoتتمیز أنظمة  بقدرتھا على توفیر فیدیو عالي الجودة لكّلٍ من المواد المعروضة مباشرة أو المسجَّ
نة. وقد تتدنى أوضاع أقل جودة؛ مما قد یقلل من جودة الصورة، وذلك للسماح بسرعة أبطئ في نقل ا لبیانات والحد من حجم بیانات الفیدیو المخزَّ

جودة الصورة بفعل خفض الدقة أو تقلیل معدل عرض الصور أو كلیھما معًا. وقد یؤدي تدني الصورة بسبب خفض الدقة إلى عرضھا بشكل أقل  
ة بفعل انخفاض معدل عرضھا؛ مما یجعل الصور  وضوًحا، بل وتعذر تمییزھا أیًضا. ویقل معدل اإلطارات في الثانیة بسبب تدني الصور

 المعروضة تثب أو تتحرك بشكل أسرع من الطبیعي أثناء التشغیل. وقد یؤدي انخفاض معدل اإلطارات إلى فشل النظام في تسجیل حدث مھم.  
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المنتجات للتطبیقات المقصودة ومعدل   یتحمل المستخدم وحده المسؤولیة عن تقدیر مدى مالءمة المنتجات ألغراضھ. ویحدد المستخدم مدى مالءمة
  الصور وجودتھا. وإذا قصد المستخدم استخدام الفیدیو ألغراض استداللیة في إجراءات قضائیة أو غیرھا، ینبغي لھ استشارة محامیھ بشأن أي 

 متطلبات خاصة لمثل ھذا االستخدام. 

 البرامج مفتوحة المصدر  

) ورخصة جنو  GPLالعمومیة ( GNUأو برامج أخرى صادرة من أطراف ثالثة بموجب رخصة  یتضمن ھذه المنتج مصدًرا مفتوًحا معینًا 
 ) وتراخیص حقوق الطبع والنشر األخرى و/أو اإلضافیة وبیانات إخالء المسؤولیة واإلشعارات.  LGPLالعمومیة الصغرى (

 GPLرجاء الرجوع إلى البنود األصلیة لرخصتي  وبعض التراخیص األخرى. ال LGPLو  GPLومرفق بھذا المنتج البنود األصلیة لرخصتي  
(مبادرة المصدر المفتوح) بشأن   http://www.opensource.org(مؤسسة البرامج المجانیة) أو    http://www.fsf.orgعلى  LGPLو

آلیًا من التعلیمات البرمجیة  الحقوق المكفولة لك بموجب التراخیص المتقدم ذكرھا. ویمكنك الحصول على نسخة كاملة ومتطابقة وقابلة للقراءة 
 Source، وكتابة عبارة digitalsupport@pelco.comمن خالل إرسال طلبك إلى  LGPLأو  GPLالمصدر لمثل ھذه البرامج بموجب  

Code Request   .في سطر العنوان. وستتلقى بعد ذلك رسالة برید إلكتروني تتضمن رابًطا لتنزیل التعلیمات البرمجیة المصدر 

 . Pelco) أعوام من تاریخ توزیع ھذا المنتج من قِبل 3ھذا العرض لمدة ثالثة ( یسري

 التوافق الكھرومغناطیسي للفئة أ من األجھزة الكوریة  

 

 تحذیر بشأن التفریغ اإللكتروستاتي  

 

ستاتي، اتبع ممارسات  ). لتجنب تلف ھذا المنتج بسبب التفریغ اإللكتروESDھذا المنتج حساس للتفریغ اإللكتروستاتي (تحذیر: 
السالمة بشأن التفریغ اإللكتروستاتي أثناء التركیب. قبل لمس ھذا المنتج أو ضبطھ أو مناولتھ، اربط شریط تفریغ إلكتروستاتي 

حول معصمك وأفرغ الشحنة من جسمك وأدواتك بشكل سلیم. لمزید من المعلومات عن التحكم في التفریغ اإللكتروستاتي  
أو االتصال بجمعیة التفریغ  ANSI/ESD S20.20-1999اإللكترونیات بأمان، الرجاء الرجوع إلى المعیار  وممارسات مناولة 

 ). www.esda.orgاإللكتروستاتي (

 الضمان 

 . www.pelco.com/warrantyوالمعلومات ذات الصلة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  Pelcoلمزید من المعلومات حول ضمان منتجات 

 رافیة الشبكة بیان جغ

یتوفر تطبیق الشبكة ألغراض االطالع العام فحسب، وال یُقصد بھ عرض جغرافیة تفصیلیة للشبكة. وستختلف  مالحظة مھمة. الرجاء قراءتھا. 
  Pelco شبكتك الفعلیة، مما یتطلب إجراء تغییرات أو ربما توفیر جھاز شبكة إضافي للتكیف مع النظام كما ھو موضح. الرجاء االتصال بممثل

 المحلي لمناقشة المتطلبات التفصیلیة التابعة لك. 
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 مقدمة
   یستخدم دلیل التثبیت ھذا كمرجع لتركیب وحدة الكامیرا بما في ذلك توصیل األسالك وتركیب وضبط الكامیرا.

 یوفر ھذا الدلیل المعلومات التالیة. 

 :ص بالوحدة الوظائف األساسیة ومتطلبات النظام الخا  نظرة عامة على المنتج 

  :إرشادات حول تركیب الوحدة وتوصیالت األسالك. التركیب والتوصیل 
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 نظرة عامة على المنتج .1
 األبعاد 1.1

 أدناه.  1-1في الشكل  Sarix Professional 3 Seriesیتم توضیح أبعاد كامیرا القبة البیئیة الصلبة المثبتة 

 وصة، وتعبر كل القیم األخرى عن الوحدات بالمللیمتر.تعبر القیم الُمدرجة بین قوسین عن الوحدات بالب  مالحظة:  

 

 الوعرة  البیئة مع متوافقة إسفین شكل على قبة

 المادیة  األبعاد :1-1 شكل

 تعلیمات الطراز  1.2
یل مثاًال  في ھذا الدل IWP533-1ERSاألشكال المادیة وطرق التثبیت للطرازات المشار إلیھا في القائمة أدناه متشابھة. وبالتالي یعتبر طراز 

 مستخدم كمرجع لتطبیقھ على جمیع الطرازات. 

 الوصف الطراز 

IWP133-1ERS  1كامیرا القبة البیئیة الصلبة المثبتةMP  مم  2.8باألشعة تحت الحمراء وعدسة 

IWP232-1ERS  2كامیرا القبة البیئیة الصلبة المثبتةMP  مم  2.4باألشعة تحت الحمراء وعدسة 

IWP233-1ERS 2لقبة البیئیة الصلبة المثبتة كامیرا اMP  مم  2.8باألشعة تحت الحمراء وعدسة 

IWP234-1ERS  2كامیرا القبة البیئیة الصلبة المثبتةMP  مم  4باألشعة تحت الحمراء وعدسة 

IWP236-1ERS  2كامیرا القبة البیئیة الصلبة المثبتةMP  مم  6باألشعة تحت الحمراء وعدسة 

IWP333-1ERS 3بة البیئیة الصلبة المثبتة كامیرا القMP  مم  2.8باألشعة تحت الحمراء وعدسة 

IWP532-1ERS  5كامیرا القبة البیئیة الصلبة المثبتةMP  مم  2.4باألشعة تحت الحمراء وعدسة 

IWP533-1ERS  5كامیرا القبة البیئیة الصلبة المثبتةMP  مم  2.8باألشعة تحت الحمراء وعدسة 

 الطرازات  جدول  :1-1 الجدول
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 الخصائص المادیة  1.3

                     

 

 الكامیرا  وخصائص توصیالت  :2-1 شكل
 الغطاء العلوي للكامیرا.  القبة السفلیة: .1

 براغي لتثبیت القبة السفلیة بالعلبة الخلفیة.  براغي للقبة السفلیة: 2عدد  .2

 القاعدة السفلیة للكامیرا.   العلبة الخلفیة: .3

 لألشعة تحت الحمراء لوحة لإلضاءة في ظل ظروف اإلضاءة البیئیة المنخفضة. LEDتتضمن مؤشرات   لوحة األشعة تحت الحمراء:  .4

 " قم بتوصیل جھاز خارجي كالمیكروفون الستقبال الصوت للكامیرا. -باستخدام منفذي "+" و"  ): -دخل الصوت (أرجواني+ / أصفر  .5

" قم بتوصیل جھاز كمكبر صوت لتشغیلھ من خالل إشارات خرج  -باستخدام منفذي "+" و" ):  -خرج الصوت (أبیض+ / رمادي  .6

 اإلنذار.  

7. PoE :أدخل في ھذا المنفذ كبل إیثرنت یوصل جھاز شبكة یتوافق مع تقنیة التشغیل عبر اإلیثرنت ویمد الطاقة والشبكة. / إیثرنت 

 األسفل لمدة ثانیة واحدة إلعادة تھیئة الكامیرا.اضغط علي الزر الموجود ب  (إعادة التعیین): Reset  (R)زر  .8

1 

3 

5 

6 

7 

8 

10 

2 

9 

4 

11 
12 
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 ثوان الستعادة إعدادات المصنع االفتراضیة للكامیرا.  6اضغط علي ھذا الزر لمدة  ): D(االفتراضي) (   Defaultزر  .9

 صغیرة لتخزین ملفات إضافیة.   SDالفتحة مخصصة إلدخال بطاقة  الصغیرة: SDفتحة بطاقة  .10

میجابایت / ثانیة لتسجیل الفیدیو عالي الدقة. كما   10بقدرة تتوافق مع أدنى سرعة كتابة  SDXCو أ  SDHCیوصى ببطاقة  مالحظة: 

 مناسبًا للبیئة المراد استخدامھا فیھ.  SDتوصي بیلكو بأن یكون نطاق درجة حرارة التشغیل لبطاقة 

 ھو:  LED). سلوك للتمھید وترقیة البرامج الثابتة (أخضر/أحمر/كھرماني LEDمؤشر   مؤشرات التمھید: .11

 :تمھید النظام  LED  ثانیة، ثم:  3-2باألحمر الثابت. بعد 

 األحمر إلى األخضر الوامض إذا كان التمھید طبیعیًا. -

 تبقى باللون األحمر الثابت إذا حدث خطأ.  -

 دقائق من إعادة التمھید بنجاح.   3بعد  LEDینطفئ       

 :یومض  ترقیة البرامج الثابتةLED ني عند تشغیل ترقیة البرامج الثابتة. باللون الكھرما 

 : LEDمؤشر  .12

  مؤشرLED :یشیر مؤشر  األخضرLED  .باللون األخضر الثابت إلى وجود اتصال مباشر 

  مؤشرLED  :یشیر مؤشر  باللون البرتقاليLED  .البرتقالي الوامض إلى أن البیانات یتم إرسالھا/استقبالھا بین الكامیرا والمحول 

 التركیب والتوصیل  .2
 خراج كل محتویات العبوة إ 2.1

 جد بالصندوق المحتویات اآلتیة:یُرَجى التأكد من وجود جمیع محتویات الكامیرا في العبوة كما ھو موضح في طلب الشراء وملصق العبوة. وباإلضافة إلى دلیل المستخدم، یو

  كامیرا ذات قبة مستدیرة للتثبیت على األسطح  1عدد 

  مثبت بالستیكي 2عدد 

  ي ذات رأس مسطح (نوع لولبي)براغ 2عدد 

  لقمة توركس للتأمین ( 1عددT20 ( 

  قالب تثبیت 1عدد 

  طاقم موصالت ضد الماء  1عددRJ45   

  ُمجفف 1عدد 

  ورقة موارد تكمیلیة 1عدد 

   * 1تعلیمات ھامة للسالمة 

  بیان تقیید استخدام بعض المواد الخطرة(ROHS) * 1 

 أیة عناصر.یرجى االتصال بالموزع في حالة عدم وجود 

 الملحقات االختیاریة  2.2
 IMP3EBAP تركیب لوحة مھایئ العلبة اإللكترونیة :Sarix 4S   في السقف 

 IMP3PMB-1I كتیفة :Sarix  من نوعL  للتركیب في السقف 
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 التركیب  2.3

 فحص الشكل العام 2.3.1
حدة من معظم الحوادث أثناء النقل، إال أنھ یتعین علیك فحص الوحدة وملحقاتھا للتأكد من على الرغم من اختبار مواد الوقایة المستخدمة في العبوة والتأكد من قدرتھا على حمایة الو

 .تفریغ جمیع محتویات العبوة 2.1عدم وجود أي تلف مرئي. احرص على إزالة األغشیة الواقیة لتأكد من المحتویات وفقًا للقائمة المذكورة في جزء  

 تفكیك الكامیرا 2.3.2

 ي الشكل أدناه للتعرف على طریقة الفك الصحیح. یرجى الرجوع إلى الخطوات ف

 (مرفقة).   T20براغي القبة السفلیة باستخدام لقمة توركس األمان  2فك  .1

 اسحب القبة السفلیة برفق ألعلى لخلعھا من العلبة الخلفیة.  .2

 

 الكامیرا تفكیك :1-2 شكل
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 تثبیت الكامیرا 2.3.3

 على الحائط أو السقف -تركیب الواجھة  2.3.3.1

 ثبیت الكامیرا على الحائط أو السقف. ثبت قالب ت  .1

 احفر الثقبین الموضحین في قالب التركیب، وأدخل المثبتات  البالستیكیة في الثقبین. .2

 مم كما ھو موضح في قالب التركیب في الحائط أو السقف.  Ø30احفر ثقب آخر بقطر  .3

 مرر جمیع كابالت اإلشارة من خالل الثقب.   .4

 ). TP4برغي برأس مسطح ( 2أو السقف باستخدام عدد ركب العلبة الخلفیة في الحائط  .5

 أمتار .  3للتركیب على الحائط یجب أن یكون التركیب فوق مستوى سطح األرض بأكثر من   مالحظة: 

 

 الكامیرا تثبیت :2-2 شكل

 IMP3EBAPتركیب الواجھة مع  2.3.3.2

للتعرف بالتفصیل    3-2. ارجع إلى الشكل Sarix 4Sالكھربائیة وھي لوحة محول العلبة   IMP3EBAPیمكن تركیب الكامیرا في واجھة باستخدام 

 .IMP3EBAPعلى عملیة تركیب الواجھة مع  

 غیر مورد مع المنتج، ویُشار إلیھ فقط باعتباره من لوازم تركیب سطح إضافي لألغراض المرجعیة فقط.  IMP3EBAPمالحظة: 

1 

2 

3 

 قالب التثبیت ①
 مثبت بالستیكي 2عدد  ②
 ) TP4برغي یرأس مسطح ( 2عدد  ③



11 

 

 IMP3EBAP مع الواجھة تركیب :3-2 شكل

أو العلبة الكھربائیة ذات المجموعة الواحدة أو العلبة الكھربائیة مزدوجة   4Sئ في السطح المدمج مع العلبة الكھربائیة ثبت لوحة المھای  .1

 براغي.  4أو  2المجموعة (اختیاریة) باستخدام 

، أثناء تمریر الكبالت  مم)8×3براغي (م 2مرر جمیع الكبالت عبر لوحة المحول والسطح. اربط العلبة الخلفیة في لوحة المحول باستخدام  .2

 خالل العلبة. 

 1I-IMP3PMBتركیب الواجھة مع  2.3.3.3

. ارجع إلى األشكال أدناه للتعرف على عملیة التركیب  Sarix L, كتیفة من نوع IMP3PMB-1Iكما یمكن تركیب الكامیرا على واجھة باستخدام 

 . IM3PMB-1Iعلى السطح 

 فقط باعتباره من لوازم تركیب سطح إضافي لألغراض المرجعیة فقط. غیر مصاحب للمنتج، ویُشار إلیھ  IM3PMB-1Iمالحظة: 

            

 IMP3PMB-1I  مع السطح تركیب :5-2 الشكل   L نوع من لكتیفة IMP3PMB-1I  :4-2 شكل

 براغي.  4في سطح الحائط المطلوب باستخدام  Lاربط الكتیفة من النوع  .1

 . Lمرر كل الكبالت عبر الكتیفة من النوع  .2

 مم)، أثناء تمریر الكبالت في العلبة. 12×4براغي (م 2باستخدام  Lالعلبة الخلفیة في الكتیفة من النوع  اربط .3

 

 مم 8×3م

 مم12×4م
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 توصیل الكبالت 2.3.4

  ) صل منفذ توصیل الطاقة عبر شبكة اإلیثرنتIEEE 802.3af بمقبس 0، الفئة (RJ-45   الموصل بجھاز الشبكة المتوافق مع خاصیة

 ویوفر الطاقة الالزمة للتوافق مع الشبكات.باستخدام كبل اإلیثرنت. توصیل الطاقة عبر شبكة اإلیثرنت  

 مالحظة: 

a.   في حالة استخدام مھایئ أو محولPoE  لتوفیر الطاقة فتأكد من توصیل سلك الطاقة بإحكام في المقبس ومن توصیل مصدر   1من الفئة

 األرضي الرئیسي. 

b.  لت تیار مباشر مصنف في فو 48ھذا المنتج مصمم لیتم تشغیلھ بتیار كھربائي قدرةUL عن طریق حاقن ،PoE   م أمبیر   350سالب

 . 802.3af/at PSEجیجابت، 

c.  من المستھدف تورید كابالت التوصیل البیني لـPoE  من نوعCL3P  أوCL3R  أوCL3X  المدرجة في قوائمUL  وتحمل عالمة ،

SUNLIGHT RESISTANT  أوSUN RES أو  .SR(مقاوم للشمس) و .water resistant  أوW  .(مقاوم للماء) 

d. م على األقل لتوصیلھ بمنفذ الشبكة 10لتجنب حدوث مشكلة بسبب قَصر الكابالت، ینبغي زیادة طول كبل الشبكة بمقدارRJ-45   قبل

 توصیل الكبل بالفتحة المخصصة لھ. 

  .ضع كبالت دخل/خرج الصوت في الطرفیات المقابلة في الكامیرا إذا لزم األمر 

 )IWPWPCیالت السلكیة باستخدام منفذ التشغیل عبر اإلیثرنت والموصل الصامد للمیاه (إجراء التوص 2.3.5
 في طرق كبل اإلیثرنت بعد تمریر الكبل عبر الموصل المقاوم للماء.  RJ45ركب موصل  .1
 مطاطیة بإحكام.  Oبحلقة   PoEقم بتطویق منفذ  .2
 صال بالشبكة. بقوة إلمداد التیار الكھربائي واالت  PoEفي منفذ   RJ45ضع موصل  .3
 بإحكام للحیلولة ضد دخول الماء.  PoEجمع الموصل المقاوم للماء مع منفذ  .4

 

   للماء المقاومة الموصالت أسالك :6-2 شكل

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 

5 
 موصل صامد للمیاه  ①
 كبل إیثرنت ②
 RJ45موصل  ③
 حلقة مطاطیة مستدیرة ④
منفذ توصیل الطاقة عبر   ⑤

 اإلیثرنت
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 وضع الكامیرا 2.3.6

  ) ضبط التحریكA:(  .لف مجموعة عدسة الكامیرا إلى أن تصل نطاق الرؤیة الذي تریده 

 ) الدوران األفقيB:( درجة، ألن ذلك قد یتسبب في   355وعة عدسة الكامیرا في وحدة الكامیرا، ولكن ال تلف المجموعة أكثر من لف مجم

 التواء الكابالت الداخلیة ملتویة أو انقطاعا أو بترھا.  

 ) ضبط اإلمالةC :(  .أمل عدسة الكامیرا إلى الزاویة التي تریدھا 

 درجة.  80-0درجة، نطاق اإلمالة:  355-0درجة، نطاق الدوران:  180-0 حدود وضع المحاور الثالثة: نطاق التحریك:  مالحظة: 

 

 الكامیرا  وضع  :7-2 شكل

 وضع الُمجفف 2.3.7

 أخرج الُمجفف من العبوة.  .1

 اقلب القبة السفلیة، وضع المجفف في تجویف الدائرة كما ھو موضح في الشكل أدناه.  .2

 ب التعفیر. تأكد من وضح المجفف قبل تجمیع الكامیرا لتجن  مالحظة: 

 

 الُمجفف  وضع  :8-2 شكل

 

 أ

 ج

 ب 
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 إتمام تجمیع الكامیرا  2.3.8

 بعد تركیب العلبة الخلفیة بالواجھة ركب القبة السفلیة بعنایة أكبر في االتجاه.  .1

 إلكمال التثبیت. T20اربط القبة السفلیة بالعلبة الخلفیة بإحكام البراغي عبر لقمة توركس  .2

 
 الكامیرا تجمیع :9-2 شكل
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 Pelcoصال بقسم اكتشاف األعطال وإصالحھا في معلومات االت
(الوالیات    1-800-289-9100على الرقم  Pelcoإذا لم تفلح التعلیمات المتوفرة في حل المشكلة التي تواجھك، فاتصل بفریق دعم منتجات 

 عند االتصال.   + (العالم) للحصول على المساعدة. تأكد من توفیر الرقم التسلسلي1-559-292-1981المتحدة وكندا) أو 

ال تحاول إصالح الوحدة بنفسك. واحرص على عدم إجراء أعمال الصیانة واإلصالح إال بواسطة فني مؤھل. 

 

 

بشأن التخلص من   Directive 2002/96/ECعلى مكونات كھربائیة أو إلكترونیة یجب إعادة تدویرھا بطریقة مناسبة تتوافق مع توجیھ االتحاد األوروبي  یحتوي ھذا الجھاز
ع المحلي لمعرفة إجراءات إعادة تدویر ھذا الجھاز. WEEEنفایات األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة (  ). اتصل بالموّزِ

 
 النسخة المنقحة  تاریخ

 التعلیقات  التاریخ  رقم الدلیل 
C6631M  09/19 Rev.03 

 
                   

               
                  

        
       

 



 

 

 

 

 

 

Pelco 

625 W. Alluvial Fresno, California 93711 United States 
 ) ھاتف الوالیات المتحدة وكندا800( 9100-289
 ) فاكس الوالیات المتحدة وكندا800( 9150-289
 + الھاتف الدولي 1) 559( 1981-292
 الفاكس الدولي  1) +559( 1120-348

www.pelco.com 

Pelco ر وشعاPelco  والعالمات التجاریة األخرى المقترنة بمنتجاتPelco  المشار إلیھا في ھذا المنشور ھي عالمات تجاریة لشركةPelco, Inc.لشركة  2019حقوق الطبع والنشر ©             . أو الشركات التابعة لھاPelco, Inc . 
 جمیع الحقوق محفوظة.                        ، على أن تكون باقي العالمات التجاریة وأعمال الصیانة ملًكا لمالكیھا المعنیین.ONVIFن تخصان شركة عالمتین تجاریتی ONVIFوشعار  ONVIFكما تُعد العالمة التجاریة 

 مواصفات المنتج وتوفره عرضة للتغیر دون إشعار.
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