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 مالحظات مھمة

 .www.pelco.com/legalوالمعلومات ذات الصلة، ارجع إلى  Pelcoللمزید من المعلومات حول المالحظات المھمة المرتبطة بمنتجات 

 إشعارات تنظیمیة

أال یتسبب ھذا ) 1: (یخضع تشغیل الجھاز إلى الشرطین التالیین). FCC(من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة  15یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 
 .وأن یتلقّى أي تشویش محتمل، بما في ذلك التشویش الذي قد یتسبب في تشغیل الجھاز بشكل غیر مرغوب فیھ) 2(الجھاز في حدوث تشویش ضار، 

 تشویش الرادیو والتلیفزیون

تم تعیین ھذه ). FCC(اعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة من قو 15تم اختبار ھذا الجھاز وقد ثَبُت توافقھ مع حدود الفئة أ لألجھزة الرقمیة بموجب الجزء 
یعمل ھذا الجھاز على تولید واستخدام طاقة . الحدود لضمان توفیر درجة الحمایة المقبولة ضد التشویش الضار عند تشغیل الجھاز في بیئة نشاط تجاري

قد . دلیل اإلرشادات یسبب التشویش الضار باالتصاالت الالسلكیة التردد الالسلكي التي یمكن أن تصدر عنھ بما یجعل عدم تركیبھ واستخدامھ حسب
یؤدي تشغیل ھذا الجھاز في منطقة سكنیة إلى حدوث تشویش ضار؛ ویتعین على المستخدم في ھذه الحالة أن یتخلص من ھذا التشویش على نفقتھ 

 .الخاصة

ع أو تسجیل ھذا الجھاز إلى إبطال صالحیة تشغیل ھذا الجھاز بموجب قواعد قد تؤدي التغییرات والتعدیالت غیر المعتمدة صراحة بواسطة جھة تصنی
 .لجنة االتصاالت الفیدرالیة

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). 

 )EMC(الفئة الكوریة أ للتوافق اإللكترومغناطیسي 

 

 بیان الضمان

 .www.pelco.com/warrantyوالمعلومات ذات الصلة، ارجع إلى  Pelcoللمعلومات حول ضمان منتجات 

 ULمالحظات سالمة 

 فولت تیار متردد،  24بمعدل إنتاج ") مصدر طاقة محدود"أو " (.L.P.S"ُصمم ھذا المنتج لیتم تزویده بوحدة طاقة مدرجة محددة بعالمة 
 .أمبیر كحد أدنى 0,35فولت تیار مستمر،  48كحد أدنى أو  1,28ھرتز، و 50/60و

 .یجب تركیب ھذا المنتج بواسطة فني صیانة مؤھل ویجب أن یتوافق التركیب مع القوانین المحلیة
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 المقدمة
والتي توفر إمكانیة تصویر متقدمة مع اإلضاءة المنخفضة،  SureVision 3.0بتقنیة  IXEللجیل التالي من سلسلة  ®Sarixمن  IPتتمیز كامیرات 

للكامیرات، مما  Pelcoمن ) E( Enhancedوھي جزء من نطاق . وتقنیات مضادة للتوھج تعمل في وقت واحد) WDR(ونطاق حیوي واسع 
 .یوفر جودة وأداء رائدین في مجال التصویر

سھلة التركیب، وتوفر خیارات تركیب مرنة، وتستخدم متصفح ویب قیاسي لسھولة  IXEسلة تعتبر الكامیرات الصندوقیة من الجیل التالي من سل
 .اإلعداد واإلدارة عن بعد

 ®Enduraو™VideoXpert وأنظمة مختلطة مثل  Pelco IPبسھولة مع نظام  IXEتتصل الكامیرات الصندوقیة من الجیل التالي من سلسلة 
لالتصال مع  Q، وG، وSالمقطع  ONVIFتتوافق الكامیرا أیًضا مع ). أو أحدث( 3.7اإلصدار  ®Digital Sentryو) أو أحدث( 0.2اإلصدار 

 .Pelcoمن  IPللتوصیل بكامیرا ) SDK(ومجموعة مطور البرامج ) API(واجھة برمجة التطبیقات  Pelcoوتقدم . البرامج الخارجیة

للحصول على مزید من المعلومات حول تشغیل الكامیرا، راجع دلیل . تشغیل الكامیرایوضح ھذا المستند إجراءات التركیب واإلعداد األولي لبدء 
 .التشغیل الخاص بالمنتج

وانتقل إلى  www.pelco.com/sarixللحصول على معلومات إضافیة حول توثیق المنتج باللغة اإلنجلیزیة واللغات األخرى، اذھب إلى : مالحظة
 .IXEموقع الویب الخاص بالكامیرا الصندوقیة من الجیل التالي من سلسلة 
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 الطرز
IXE12  1.3صندوق MPx Sarix Enhanced  بتقنیةSureVision 3.0 : منخفض اإلضاءة مع نطاق حیوي واسعWDR ،

 .وإضاءة النھار، وكامیرا الشبكة مع تحلیالت مدمجة

IXE22  2صندوق MPx Sarix Enhanced  بتقنیةSureVision 3.0 : منخفض اإلضاءة مع نطاق حیوي واسعWDR ،
 .وإضاءة النھار، وكامیرا الشبكة مع تحلیالت مدمجة

IXE32  3صندوق MPx Sarix Enhanced  بتقنیةSureVision 3.0 : منخفض اإلضاءة مع نطاق حیوي واسعWDR ،
 .ةوإضاءة النھار، وكامیرا الشبكة مع تحلیالت مدمج

 الحوامل الموصى باستخدامھا
C10-UM  حامل كامیرا عالمي 

 الملحقات الموصى بھا
 ھذا الملحق غیر متوافق مع : مالحظة(الملحقات البیئیة والداخلیة  EH16سلسلة 

 .)مم 50 – 15عدسات 
 الملحقات البیئیة والداخلیة  EH35سلسلة 
 الملحقات البیئیة والداخلیة  EH47سلسلة 

 الموصى بھاالعدسات 

 YV3.3X15SR4A   عدساتMPx  1,5/مم، الطول البؤري 50~  15ذات بعد برؤي متغیر 

 YV2.8X2.8SR4A  عدساتMPx  1,3/مم، الطول البؤري 8~  2,8ذات بعد برؤي متغیر 

 YV2.7X2.2SR4A  عدساتMPx  1,3/مم، الطول البؤري 6~  2,2ذات بعد برؤي متغیر 
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 الشروع في العمل
 .تركیب الجھاز االطالع على المعلومات الواردة في قسم التركیب بھذا الدلیلیجب قبل 

 :مالحظات

 . للتعامل مع األجھزة) DHCP(بتوصیل الجھاز بشبكة تستخدم خادم یعمل ببروتوكول تھیئة المضیف المتغیر  Pelcoتوصي شركة  •

 . ال تستخدم محور شبكة عند تھیئة إعدادات الشبكة للجھاز •

 .األمان بشكل مناسب، ضع الجھاز خلف جدار حمایة عند توصیلھ بشبكة مالضمان  •
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 طرز الكامیرات الصندوقیة
 قائمة األجزاء المرفقة بالجھاز

 الوصف  الكمیة

 الكامیرا  1

 IXEدلیل تركیب الكامیرا الصندوقیة من سلسلة   1

 إرشادات السالمة المھمة  1

 صفحة الموارد 1

 سنون 3موصل طاقة بـ  1

 قائمة األجزاء التي یلزم على المستخدم توفیرھا
 :باإلضافة إلى األدوات القیاسیة والكابالت الالزمة لتركیب نظام الحمایة بالفیدیو، یلزمك توفیر العناصر التالیة

 الوصف  الكمیة

 )ارجع إلى قسم العدسات الموصى بھا(میجا بیكسل  CSعدسات تركیب   1 

 )SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-I: الموصى بھ(جیجا بایت  128تصل إلى  Micro SDبطاقة   1 

 لقطع األسالك RJ-45موصل   1 

 )أو أعلى( Cat5كابل   1 

 )ارجع إلى قسم الحوامل الموصى بھا(جھاز تركیب   1

 )عند استخدام اإلنذار أو المرحالت(أسالك  4متعدد الموصالت بـ  AWG 18كابل  2

 )عند استخدام منفذ مستقبل للصوت ومنفذ لخرج الصوت(موصالت  3أو  2مم و 3,5كابل صوت بمقبس صوت  1

 ملصق بیانات المنتج

وقد تحتاج إلى ھذه ). MAC(یشتمل ملصق بیانات المنتج على رقم الطراز وكود التاریخ والرقم التسلسلي وعنوان التحكم بالوصول للوسائط 
 .یقع ملصق بیانات المنتج على الجزء السفلي من الكامیرا وعلى جانب علبة المنتج. عدادالمعلومات عند قیامك باإل
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 نظرة عامة على المنتج 

 

 

 .یومض باللون األحمر واألخضر عند بدایة تشغیل الكامیرا :LED مصباح )1(

 . اللیل/یُستخدم الستكشاف الضوء المحیط لتشغیل وظیفة النھار :الضوء استشعار جھاز )2(

 .یُستخدم لتثبیت السلك في مكانھ على طول جانب الكامیرا :Iris التحكم كابل مشبك )3(

 .لخروج الصوت :الصوت مخرج )4(

 .لدخول صوت :الصوت مستقبل/المیكروفون مدخل )5(

 .من خالل الموصل نفسھ) PoE(كما یمد الكامیرا بالطاقة . IPیصل الكامیرا بشبكة  :PoE شبكة منفذ )6(

 SanDisk Extreme® PLUSلضمان تخزین محلي موثوق بھ، یوصى باستخدام بطاقة . تُستخدم للتخزین المحلي :Micro SD فتحة )7(
microSDHC™ UHS-I 128 یجب استخدام بطاقة . جیجا بایتSD إذا كانت البطاقة مستخدمة أو ُمستخرجة ُمسبقًا، قد ال تعمل . جدیدة

 .میزة التخزین المحلي بشكل صحیح

 ). PoE( ال تستخدم مع الطاقة عبر اإلیثرنت -طاقة مساعدة  :فولت 24 متردد تیار/فولت 12 مستمر تیار طاقة )8(

 .یتصل باإلنذارات والمرحالت :المرحل/اإلنذار منفذ )9(

التي  irisأدخل موصل ذا أربعة سنون من عدسة . یتحكم في كمیة الضوء المسموح بمرورھا من خالل العدسات :تلقائي Iris عدسات موصل )10(
 .تدار بالتیار المستمر في ھذا الموصل

 .الضوء األخضر یشیر إلى االتصال بالطاقة :بالطاقة الخاص LED مصباح )11(

باستخدام أداة صغیرة، مثل . ویقع ھذا الزر في فجوة. إلعادة تشغیل الكامیرا أو استعادة إعدادات المصنع االفتراضیة للكامیرا :الضبط إعادة )12(
والستعادة إعدادات المصنع االفتراضیة للكامیرا، . زر إعادة الضبط وقم بتحریره مرة واحدة إلعادة تشغیل الكامیرا مشبك أوراق، اضغط على

 .ثانیة 20اضغط مع االستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 

الصوت لالتصال مستقبل /استخدم منفذ مدخل الصوت. عندما یتم تشغیلھ، یستقبل المیكروفون مدخل صوت خارجي :مدمج میكروفون )13(
 . بالمیكروفون الخارجي
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 التركیب
من الممكن أن یؤدي عدم اتباع ھذه التعلیمات إلى حدوث . قم دائًما بإیقاف تشغیل الطاقة واسمح للوحدة بالتبرید قبل االستخدام! سطح ساخن :تنبیھ

 .إصابات

 

استخدام . IXEواختبارھا لتوفیر جودة صورة مثالیة لكامیرات صندوقیة من سلسلة ) Pelco megapixel )MPxتم تصمیم عدسات  :مالحظة

قد یؤدي إلى خفض دقة  IXEالصندوقیة من سلسلة  MPxعلى كامیرات  Pelcoعدسات قیاسیة أو أي عدسات أخرى لم یتم اختبارھا بواسطة 

 .الكامیرا، مما یؤدي إلى ضعف جودة الصورة

 

 .قم بتركیب العدسة .1

 .من إطار التثبیت الخاص بالعدسة) بالغطاء(قم بإزالة الغطاء الخارجي وواقي النافذة البالستیكي  .أ

وإذا لزم األمر . واحرص على عدم دخول األتربة في المساحة بین العدسة وعارض الصور. اربط العدسة بإطار التثبیت الخاص بھا .ب

احرص على عدم تالمس العدسة مع ). اإلرشادات المرفقة مع العدسةراجع (استخدم ھواء مضغوط نظیف إلزالة أي أجسام غریبة 

 .عارض الصور بالكامیرا عند تركیبھا

 

 

 . التلقائي بالموصل ذي السنون األربعة الموجود في الجزء الخلفي من الكامیرا irisقم بتوصیل كابل  .ج

 
 

ویمكن تثبیت الكامیرا ). التشغیل لمعرفة التركیب الموصى بھ/التركیبارجع إلى دلیل (قم بتركیب الكامیرا على الحامل في المكان المرغوب  .2

 .حسب نوع حامل الكامیرا المستخدم في التركیب 20-1/4بالحامل إما من أعلى أو أسفل فتحة التركیب اللولبیة 

 :قم بتوصیل السلك بالكامیرا .3

من  اإلیثرنت سلك توصیل متطلبات ارجع إلى قسم. ن الكامیراقم بتوصیل كابل الشبكة بمنفذ شبكة اإلیثرنت الموجود بالجزء الخلفي م .أ

 .ھذا الدلیل للمزید من المعلومات

 :قم بتوصیل أسالك أو كابالت مناسبة .ب

اضغط على . بالموصل الموجود خلف الكامیرا AWG 18قم بتوصیل أسالك فردیة : في حالة استخدام اإلنذارات أو المرحالت )1(

من ھذا  اإلیثرنت سلك توصیل متطلبات ارجع إلى قسم. ثم اترك العالمة للتوقف المؤقت. إدخال السلكالعالمة البرتقالیة أثناء 

 .الدلیل للمزید من المعلومات
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 مم للتوصیل  3,5استخدم مقبس صوت . قم بتوصیل مقبس الصوت بمدخل الصوت ومستقبل الصوت بالشكل المطلوب )2(

 ).یمكن استخدام مقابس فردیة أو ستیریو(

بالجزء األمامي من الكامیرا باألحمر الداكن أثناء تسلسل  LEDیتوھج مصباح . ستكمل الكامیرا سلسلة التھیئة. بتوصیل الكامیرا بالطاقةقم  .4

 .بعد اكتمال التسلسل LEDسیغلق مصباح . التھیئة ثم سیومض باللون األخضر لمدة دقیقة واحدة

للكامیرا، فقم بتركیب وتشغیل  IPإذا كنت ال تعرف عنوان . للكامیرا على متصفح الویب IPاعرض صورة الكامیرا من خالل إدخال عنوان  .5

ستقوم األداة المساعدة بالبرنامج بتحدید  www.pelco.comالمتوفر في ) أو أحدث 3.2نسخة ( Pelco Deviceبرنامج األداة المساعدة 

 .للكامیرا MACوعنوان  IPاالسم المخصص وعنوان 

 .اضبط شاشة عرض الكامیرا من خالل تحریكھا للمكان المرغوب بھ .6

 :قم بالتركیب وتركیز العدسات .7

 .من الدلیل الكامیرا على الدخول تسجیلارجع إلى قسم . في واجھة المستخدم، سجل الدخول على الكامیرا .أ

 .المباشر العرض اختر صفحة .ب

 .في الوضع الرئیسي) ABF(لضبط تركیز الرجوع التلقائي  الرئیسي التركیزاختر زر  .ج

 .قم بضبط تركیز العدسات یدویًا .د

 ).ارجع إلى اإلرشادات المرفقة مع العدسات(قم بالتركیز یدویًا على مجال العرض المرغوب بھ  .ه

 .لضبط تركیز الكامیرا السریع التلقائي التركیزاختر زر  .و
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 إنھاء توصیل الكابالت

 PoEكابل اإلیثرنت من أجل  توصیل متطلبات

یحتوي المنفذ ذو الثمانیة سنون على فیدیو عبر اإلیثرنت . RJ-45بموصل الشبكة ) غیر مرفق) (Cat5e ،Cat6(أو أعلى  Cat5قم بتوصیل كابل 
على تزوید الكامیرا بالطاقة عبر نفس الكابالت الحاملة لبیانات الشبكة مما یغني عن الحاجة إلى مصدر  PoEتعمل تقنیة . للكامیرا PoEو تقنیة 

 .منفصل لإلمداد بالطاقة، ومن ثم یساعد ھذا األمر على تسھیل تركیب الكامیرا وتشغیلھا دون التأثیر على أداء الشبكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجدول السنو 1 تعریف
PoE النمط A PoE النمط B 

 الوظیفة السن الوظیفة السن

1 TxRx A + 1 + مستمر تیار TxRx A +  

2 TxRx A - 2 + مستمر تیار TxRX A -  

3 TxRx B + 3 - مستمر تیار TxRx B +  

4 TxRx C +  4 TxRx C + مستمر تیار + 

5 TxRx C -  5 TxRx C - مستمر تیار + 

6 TxRx B - 6 - مستمر تیار TxRx B -  

7 TxRx D +  7 TxRx D + مستمر تیار - 

8 TxRx D -  8 TxRx D - مستمر تیار - 

 

 

  



 اإلنذار/منفذ المرحل
 :سنون بھ السنون والتعیینات التالیة -7مرحل /منفذ إنذار

 

 

 المرحل/وصف سنون منفذ اإلنذار :2 الجدول
 التعریف السن الموصل

 I/O اإلنذار

 +إنذار خارجي  1
 −إنذار خارجي  2
 +إنذار داخلي  3
 −إنذار داخلي  4
 أرضي 5
6 D − 
7 D + 
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 IPإعدادات عنوان 
 IPعلى وضع التشغیل، یعمل الخادم تلقائیًا على تعیین  DHCPوتعیین ) DHCP(في حال توصیل الكامیرا بشبكة بروتوكول تھیئة المضیف المتغیر 

 .على وضع إیقاف التشغیل DHCPللكامیرا، عین  IPلتعیین عنوان . DHCPاإلعداد االفتراضي الخاص بالكامیرا ھو تشغیل . للكامیرا

 :DHCPولكن ال یمكن العثور على خادم , DHCPعند تشغیل  :مالحظة

  x.192.168.0و x.x.169.254: في الوقت نفسھ IPالمعززة ستدعم مخططین لعناوین  Sarixإن كامیرات الجیل التالي  •
 ).192.168.0.20بدًءا من (

o  یتم تعیین عنوانIP 169.254تلقائیًا على ھیئة  255.255.0.0في قناع الشبكة الفرعیة  االفتراضي.x.y  حیثx وy  یأخذان قیمة
نفسھ لتجنب  IPفي الشبكة الفرعیة نفسھا لن یُعین لھا عنوان مالحظة أن الكامیرات الموجودة برجاء. عشوائیًا 255إلى  0من 

 . IPعناوین  تعارضات 

o  إذا كان . 255.255.255.0على الشبكة الفرعیة  192.168.0.20تكون اإلعدادات االفتراضیة للجھاز على عنوان
بزیادة عنوان تلو اآلخر حتى العثور على عنوان غیر مستخدم  Sarixقید االستخدام على الشبكة، فسیقوم جھاز  192.168.0.20

 )قید االستخدام 192.168.0.20إذا كان  192.168.0.21ثال، على سبیل الم(

 تسجیل الدخول إلى الكامیرا
 .وبعد تسجیل الدخول إلى الكامیرا، یمكنك مشاھدة الفیدیو من واجھة مستخدم الویب

 .افتح متصفح الویب .1

الخاص بالكامیرا، یمكنك العثور علیھ باستخدام  IPإذا لم تكن تعرف عنوان . الخاص بالكامیرا في شریط العنوان بالمتصفح IPاكتب عنوان  .2
 .Pelcoمن  Device Utilityبرنامج 

 .عند الوصول إلى جھاز خارج النطاق بشكل أولي، فسوف یتم مطالبتك بتعیین بیانات االعتماد األولیة لحساب المسؤول .3

 ."االفتراضیة للمصنعاإلعدادات "إن حالة الخروج من النطاق األولیة تُعرف أیًضا باسم  :مالحظة

 :للمصنع االفتراضیة اإلعدادات

في ھذه الحالة األولیة، . أن تقبل الكامیرا أي أوامر دون مصادقة عندما تكون في اإلعدادات االفتراضیة للمصنع Qالمقطع  ONVIFتتطلب موصفات 
 .تعیین حساب المسؤول األوليال یوجد تعریف مستخدمین وسیؤدي الوصول إلى الكامیرا من خالل واجھة ویب إلى طلب 

د لطلبات بمجرد إنشاء حساب المسؤول األولي، یجب أن تطلب الكامیرا على الفور بیانات اعتماد تسجیل الدخول وینبغي أن تبدأ في طلب بیانات اعتما
ONVIF API. 

الدخول األولیة بشكل مؤقت، مما یسمح لك بمواصلة عند ضبط طلب حساب المسؤول األولي إلى تجاوز عملیة تسجیل  إلغاءسیؤدي النقر على زر 
أو بدء جلسة أخرى، فإن الكامیرا تطالبك مرة ) على سبیل المثال انتھاء الوقت(عندما تصبح الجلسة غیر نشطة . تھیئة الكامیرا دون بیانات اعتماد

 .أخرى بإعداد حساب المسؤول األولي

 ".تسجیل الدخول"انقر فوق  .4

  Pelcoسم استكشاف األخطاء وإصالحھا من معلومات االتصال بق

  1-800-289-9100باستخدام رقم الھاتف  Pelcoإذا لم تؤدي اإلرشادات المقدمة إلى حل المشكلة، فعلیك االتصال بقسم دعم أجھزة 
الرقم التسلسلي ورقم الطراز عند تأكد من وجود . للحصول على الدعم الالزم) دولي+ (1-559-292-1981أو ) الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا(

 . االتصال

 . استعن باألفراد المؤھلین فقط إلجراء أعمال الصیانة واإلصالحات. ال تحاول إصالح الوحدة بنفسك
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