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 مالحظات مهمة

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

 إشعارات تنظيمية

أال يتسبب هذا ( 1: )يخضع تشغيل الجهاز إلى الشرطين التاليين(. FCC)من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية  15يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 

 .وأن يتلقّى أي تشويش محتمل، بما في ذلك التشويش الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه( 2)الجهاز في حدوث تشويش ضار، 

 تشويش الراديو والتليفزيون

تم تعيين هذه (. FCC)اعد لجنة االتصاالت الفيدرالية من قو 15تم اختبار هذا الجهاز وقد ثَبُت توافقه مع حدود الفئة أ لألجهزة الرقمية بموجب الجزء 

يعمل هذا الجهاز على توليد واستخدام طاقة . الحدود لضمان توفير درجة الحماية المقبولة ضد التشويش الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة نشاط تجاري

قد . دليل اإلرشادات يسبب التشويش الضار باالتصاالت الالسلكية التردد الالسلكي التي يمكن أن تصدر عنه بما يجعل عدم تركيبه واستخدامه حسب

يؤدي تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية إلى حدوث تشويش ضار؛ ويتعين على المستخدم في هذه الحالة أن يتخلص من هذا التشويش على نفقته 

 .الخاصة

ع أو تسجيل هذا الجهاز إلى إبطال صالحية تشغيل هذا الجهاز بموجب قواعد قد تؤدي التغييرات والتعديالت غير المعتمدة صراحة بواسطة جهة تصني

 .لجنة االتصاالت الفيدرالية

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

 (EMC)الفئة الكورية أ للتوافق اإللكترومغناطيسي 

 

 بيان الضمان

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

 ULمالحظات سالمة 

 فولت تيار متردد،  24بمعدل إنتاج "( مصدر طاقة محدود"أو " ).L.P.S"ُصمم هذا المنتج ليتم تزويده بوحدة طاقة مدرجة محددة بعالمة 

 .أمبير كحد أدنى 0,35فولت تيار مستمر،  48كحد أدنى أو  1,28هرتز، و 50/60و

 .يجب تركيب هذا المنتج بواسطة فني صيانة مؤهل ويجب أن يتوافق التركيب مع القوانين المحلية

  

www.pelco.com/legal
http://www.pelco.com/warranty
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 المقدمة

والتي توفر إمكانية تصوير متقدمة مع اإلضاءة المنخفضة،  SureVision 3.0بتقنية  IMEللجيل التالي من سلسلة  ®Sarixمن  IPتتميز كاميرات 

للكاميرات، مما  Pelcoمن Enhanced (E )وهي جزء من نطاق . وتقنيات مضادة للتوهج تعمل في وقت واحد( WDR)ونطاق حيوي واسع 

 .يوفر جودة وأداء رائدين في مجال التصوير

سهلة التركيب، وتوفر خيارات تركيب مرنة، وتستخدم متصفح ويب قياسي  IMEلي من سلسلة تعتبر الكاميرات ذات القبة المصغرة من الجيل التا

 .لسهولة اإلعداد واإلدارة عن بعد

 ™VideoXpertوأنظمة مختلطة مثل Pelco IPبسهولة مع نظام  IMEتتصل الكاميرات ذات القبة المصغرة من الجيل التالي من سلسلة 

 Q، وG، وSالمقطع  ONVIFتتوافق الكاميرا أيًضا مع (. أو أحدث) 7.3اإلصدار  ®Digital Sentryو( أو أحدث) 2.0اإلصدار  ®Enduraو

 .Pelcoمن  IPللتوصيل بكاميرا ( SDK)ومجموعة مطور البرامج ( API)واجهة برمجة التطبيقات  Pelcoوتقدم . لالتصال مع البرامج الخارجية

للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل الكاميرا، راجع دليل . األولي لبدء تشغيل الكاميرا يوضح هذا المستند إجراءات التركيب واإلعداد

 .التشغيل الخاص بالمنتج

وانتقل إلى  www.pelco.com/sarixللحصول على معلومات إضافية حول توثيق المنتج باللغة اإلنجليزية واللغات األخرى، اذهب إلى : مالحظة

 .IMEموقع الويب الخاص بالكاميرا ذات القبة المصغرة من الجيل التالي من سلسلة 

 

  

www.pelco.com/sarix
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 الطرز

IME129-1IS  ،ميجا بكسل، أبيض 1مم النطاق البؤري، تثبيت بالسطح،  9~  3داخلي 

IME229-1IS  ،بكسل، أبيضميجا  2مم النطاق البؤري، تثبيت بالسطح،  9~  3داخلي 

IME329-1IS  ،ميجا بكسل، أبيض 3مم النطاق البؤري، تثبيت بالسطح،  9~  3داخلي 

IME129-1ES  ،ميجا بكسل، رمادي فاتح 1مم النطاق البؤري، تثبيت بالسطح،  9~  3المواصفات البيئية 

IME229-1ES  ،رمادي فاتحميجا بكسل 2مم النطاق البؤري، تثبيت بالسطح،  9~  3المواصفات البيئية ، 

IME329-1ES  ،ميجا بكسل، رمادي فاتح 3مم النطاق البؤري، تثبيت بالسطح،  9~  3المواصفات البيئية 

IME129-1RS  ،ميجا بكسل، رمادي فاتح،  1مم النطاق البؤري، تثبيت بالسطح،  9~  3المواصفات البيئيةIR LED 

IME229-1RS  ،ميجا بكسل، رمادي فاتح،  1ي، تثبيت بالسطح، مم النطاق البؤر 9~  3المواصفات البيئيةIR LED 

IME329-1RS  ،ميجا بكسل، رمادي فاتح،  1مم النطاق البؤري، تثبيت بالسطح،  9~  3المواصفات البيئيةIR LED 

 الحوامل الموصى باستخدامها

WMVE-SR  ،بوصة،  1,5ذراع حامل متدليNPTبيئي، رمادي فاتح ، 

WMVE-SW  ،بوصة،  1,5ذراع حامل متدليNPTبيئي، أبيض ، 

IMEICM-E  حامل بيئي سقفي، رمادي فاتح 

IMEICM-I  حامل سقفي داخلي، أبيض 

IMEPMB-I  مسند للتركيب على الحائط، لالستخدام البسيط، داخلي، أبيض 

 الملحقات االختيارية

PA101   محول للحامل لالستخدام عند التركيب على الحائطWMVE-SR 

IMEPM-E   بوصة  1,5محول بيئي متدليNPTرمادي فاتح ، 

IMEPM-I  بوصة  1,5داخلي  محول متدليNPTأبيض ، 

IMEEBAP-E  4صندوق كهربائيS  4بيئي ومحول من نوعX 

IMEEBAP-I  4محول صندوق كهربائي داخليs 

 

 مع الكاميرات Pelco IPللحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام جهاز اختبار كاميرا  Pelcoاتصل بدعم منتجات  •
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 الشروع في العمل

 .يجب قبل تركيب الجهاز االطالع على المعلومات الواردة في قسم التركيب بهذا الدليل

 :مالحظات

 . للتعامل مع األجهزة( DHCP)بتوصيل الجهاز بشبكة تستخدم خادم يعمل ببروتوكول تهيئة المضيف المتغير  Pelcoتوصي شركة  •

 . ال تستخدم محور شبكة عند تهيئة إعدادات الشبكة للجهاز •

 .لضمان وصول آمن، ضع الجهاز خلف جدار حماية عند توصيله بشبكة ما •

 .عند توصيله بشبكة مالضمان وصول آمن، ضع الجهاز خلف جدار حماية 
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 طرز التثبيت بالسطح

 قائمة األجزاء المرفقة بالجهاز

 الوصف  الكمية

 الكاميرا  1 

 (للطرازات البيئية فقط 4Xنوع )لوح تركيب  1

 IMEذات قبة مصغرة من سلسلة  IPدليل تركيب كاميرات   1 

 إرشادات السالمة المهمة  1 

 صفحة الموارد  1 

 يلزم على المستخدم توفيرهاقائمة األجزاء التي 

 الوصف  الكمية

 (إن أمكن)أنبوبة /أسطوانة  1 

 (إن أمكن)محوالت أنبوبية   1 

 لقطع األسالك RJ-45موصل   1 

 (أو أعلى) Cat5كابل   1 

 2#مفك فيليبس   1

 أو مع  ،SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-Iجيجا بايت  128تصل إلى  MicroSD، بطاقة SDبطاقة  1

 .القياسي SDمحول لحجم بطاقة 
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 نظرة عامة على المنتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .خالل الموصل نفسه ،(PoE)ويمد الكاميرا بالطاقة  IPيصل الكاميرا بشبكة  :RJ-45منفذ شبكة  (1)

I.  لشراء محول الطاقة، يُرجى توصيلPelco  للمزيد من المعلومات. 

يُرجى االتصال بالمصنع للحصول على . GNDفي  2، دبوس BNCفي  1دبوس . موصل ذو دبوسين لمخرج فيديو  تناظري :BNC موصل (2)

 مناسب BNCكابل 

 GNDوالدبوس الثاني ; فولت تيار مستمر 12الدبوس األول . فولت تيار متردد 24فولت تيار مستمر و 12موصل ذو دبوسين  :طاقة موصل (3)

 فولت تيار متردد 24 أو

I.  يجب توصيلITE  فقط بشبكاتPoE دون توجيه إلى المصنع الخارجي أو الوصف المعادل. 

(4) RS-485:  موصل ذو ثالثة سنون لتوصيلRS-485 . 1دبوس D+ 2، ودبوس D- 3، ودبوس GND. 

مثل باستخدام أداة صغيرة، . فجوة ويقع هذا الزر في . إلعادة تشغيل الكاميرا أو استعادة إعدادات المصنع االفتراضية للكاميرا :الضبط إعادة زر (5)

والستعادة إعدادات المصنع االفتراضية للكاميرا، . مشبك أوراق، اضغط على زر إعادة الضبط وقم بتحريره مرة واحدة إلعادة تشغيل الكاميرا

 .ثوان 10اضغط مع االستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 

 مخارج الصوت/يتصل باإلنذارات والمرحالت ومداخل :الصوت/المرحل/اإلنذار منفذ (6)

. عندما تكون الكاميرا في وضع التشغيل SDال تقم بإزالة بطاقة . في فتحة البطاقة لتخزين مقاطع الفيديو واللقطات SDأدخل بطاقة  : SDبطاقة (7)

 :، يُرجى مالحظة المعلومات المدرجة بالقائمة أدناهSDبالنسبة لتثبيت بطاقة 

I.  تقع فتحة بطاقةSD لثبيت بطاقة . في قاعدة وحدة الكاميراSDقم بإزالة . ، يجب إزالة الغطاء الذي على شكل قبة عن الكاميرا

 . SDداخل فتحة بطاقة  SDوحدة الكاميرا ووضع بطاقة 

II.  تدعم هذه الكاميرا بطاقةMicro SD في محول بطاقة ،SD . 

في دائرة  LEDهناك مصابيح . متًرا 30متوائمة تصل إلى  IRإضاءة  IMEتشمل الكاميرا ذات القبة المصغرة من الجيل التالي من سلسلة  :مالحظة

يعبر عن حالة الكاميرا  LEDمصباح  IMEكما تتضمن الكاميرا ذات القبة المصغرة من الجيل التالي من سلسلة . على طول الحافة الخارجية للكاميرا

ة التشغيل، وبعد ذلك ينطفئ عندما تكون الكاميرا في وضع التشغيل ويضيء باللون األحمر عند تشغيل الطاقة، ويتحول إلى األخضر المتوهج عند إعاد

 .العادي
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 التركيب

 تثبيت الحامل

 :باستخدام واحدة من أساليب التركيب التالية IMEيمكن تركيب القبة المصغرة من سلسلة  

 E-IMEICMأو  I-IMEICMداخلي وبيئي مع : السقف الداخليارجع إلى . التركيب في سقف معلق أو سقف ثابت •

 .E-IMEPMأو  I-IMEPMو SW-WMVEأو  SR-WMVEداخلي وبيئي مع : المتدليارجع إلى . التركيب باستخدام حامل متدلي •

 I-IMEPMBداخلي مع : التركيب على الحائط،الداخلي والبيئي: التثبيت بالسطح ارجع إلى . التثبيت بالسطح أو التثبيت على صندوق كهربائي •

 (4Xالنوع ) E-IMEEBAPأو  I-IMEEBAPداخلي وبيئي مع : صندوق كهربائيأو 

 

 IMEICM-Eأو  IMEICM-Iداخلي وبيئي مع : السقف الداخلي

 قائمة األجزاء المرفقة بالجهاز

 الوصف  الكمية

 حامل سقف داخلي  1 

 السقف ملصق 1 

  M4مسامير ميكانيكية  2 

 تقليم حلقة 1 

 دليل التركيب

 .أو اترك الغالف الواقي على القبة بعناية. القابلة لإلفالتقم بإزالة قبة الكاميرا من غطاء الكاميرا من خالل إزالة السلسلة غير : اختياري .1

 

 . قم بتثبيت الصندوق الخلفي بمسند التثبيت .2
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 .حدد موقع التركيب في السقف .3

 .السقف أو بالطة السقفاستخدم النموذج لوضع عالمة على الفتحة على الحائط أو  .4

 .قم بثقب فتحة للكاميرا .5

 . اسحب األسالك عبر الفتحة .6

 . شد القفل بإحكام. حرك قفل األنبوبة إلى الجانب واألعلى إذا تطلب األمر الستخدام الفتحة األخرى لدخول السلك .7

 :قم بتركيب الصندوق الخلفي كما يلي .8

 .قم بربط وسد األنبوبة بالشكل المطلوب .أ

 .قم بإدخال األسالك في الصندوق الخلفي، وأدخل الكاميرا(: غير مدعومة)في حالة استخدام األنبوبة  .ب

 .قم بطي الحوامل المطاطية إلى الداخل لمسح الفتحة .ج

 .ادفع الصندوق الخلفي عبر الفتحة .د

 . قم بتدوير المسامير في اتجاه عقارب الساعة لضمان تثبيت المسند بالسقف .ه

 

  

  هناك كانت إذا هنا المسامير ثبت

 للماء مانعة سدادة إلى حاجة
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 .اضبط اتجاه العدسات. امسك قاعدة العدسات المجمعة للضبط. العدسات من خالل التدوير واإلمالةاضبط زاوية  .9

 

 .أحكم غلق مسمار القفل لتثبيت وضع الكاميرا .10

 

 

 .قم بتثبيت السلسلة غير القابلة لإلفالت، وضع الغطاء الذي على شكل قبة، وأحكم غلق الغطاء الذي على شكل قبة .11

 

 .حلقة التقليم وقم بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة لتثبيت حلقة التقليم على المسندضع  .12

         

 

  

 القاعدة
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  WMVE-SWأو  WMVE-SRو IMEPM-Eأو  IMEPM-Iداخلي وبيئي مع : المتدلي

 قائمة األجزاء المرفقة بالجهاز

 الوصف  الكمية

 الغطاءالمتدلي  1 

  M4x8مسامير ميكانيكية  2 

 التركيبدليل 

 .قم بإزالة قبة الكاميرا من غطاء الكاميرا من خالل إزالة السلسلة غير القابلة لإلفالت: اختياري .1

 

 .ضع قفل األنبوبة على جانب صندوق الكاميرا .2

 .ضع الشحم أو شريط تافلون على النقاط المتدلية .3

 .ضع السلك عبر الفتحة أعلى الغطاء المتدلي داخل الكاميرا .4

 .المتدلي على األنابيب أو ذراع الدعملف الغطاء  .5

لتثبيت ذراع التركيب على  pelco.comعلى  WMVE-SWو WMVE-SRارجع إلى دليل تركيب . أضف ذراع الدعم إذا تم شراؤه .6

 .الحائط

 

 WMVE-SWو WMVE-SR الحائط على التركيب ذراع

http://www.pelco.com/
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للكاميرا أو الكاميرا بأكملها في الغطاء المتدلي واضبط الصندوق الخلفي للكاميرا باستخدام داعمات الضبط التلقائي في ضع الصندوق الخلفي  .7

 .M4قم بتثبيت مسمارين . قم باللف حتى يستقر بالداخل تماًما. الغطاء المتدلي

 

 ( إذا تمت إزالتها لسهولة التركيب)استبدل الكاميرا في الصندوق الخلفي  .8

 

 .اضبط اتجاه العدسات. اضبط زاوية العدسات من خالل التدوير واإلمالة .9

 

 .أحكم غلق مسمار القفل لتثبيت وضع الكاميرا .10

  

 القاعدة



14 

 .قم بتثبيت السلسلة غير القابلة لإلفالت، وضع الغطاء الذي على شكل قبة، وأحكم غلق الغطاء الذي على شكل قبة .11
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 (4Xنوع ) IMEEBAP-Eو IMEEBAP-Iداخلي وبيئي مع : صندوق كهربائي

 دليل التركيب

بالرغم من ذلك، . لذا، فإن لوحة الحامل هذه اختيارية. إذا تم تركيبها مباشرة بالسطح IP66الكاميرا البيئية حساسة للطقس، وحاصلة على تصنيف  :مالحظة

لديها خاصية مزدوجة للتركيب في صندوق  4Xإن اللوحة من النوع . 4X، يجب تركيب لوحة حامل من النوع 4Xللتوافق مع التقييم الخارجي من نوع 

 .التوصيالت، حتى يمكنك تجاهل الفتحات اإلضافية إذا لم يتم تركيب صندوق التوصيالت

 

 . وثبّت المسامير 4Xعلى السطح أو الصندوق الكهربائي من النوع  4Xقم بتركيب لوحة المحول الكهربائي من النوع  .1

 :قم بإعداد فتحات دخول السلك من خالل اللوحة وصندوق الكاميرا كالتالي .2

 .قم بإزالة قفل األنبوبة إذا تطلب األمر، وانتقل إلى الفتحة غير المستخدمة .أ

         

 (.اختياري)قم بإزالة الغطاء الذي على شكل قبة عن الكاميرا  .3

 .باللوحقم بتثبيت الكاميرا  .4

 .اسحب السلك من خالل فتحة األنبوبة في الكاميرا .5

 .في الشرح باألعلى" A"الكاميرا بالسطح باستخدام فتحات بعالمة /ركب اللوح .6

 .قم بتوصيل وإغالق األنبوبة .7

 .اضبط اتجاه العدسات. اضبط زاوية العدسات من خالل التدوير واإلمالة .8

 

  

 القاعدة

 أ
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 .لتثبيت وضع الكاميراأحكم غلق مسمار القفل  .9

 

 .قم بتثبيت حبل القبة القصير إذا تمت إزالته ثم الغطاء الذي على شكل قبة واربط مسامير الغطاء الذي على شكل قبة بإحكام .10
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 داخلي وبيئي: بالسطحالتثبيت 

 دليل التركيب

 :قم بإعداد فتحات دخول السلك من خالل اللوحة وصندوق الكاميرا كالتالي .1

 .بإزالة قفل األنبوبة إذا تطلب األمر، وانتقل إلى الفتحة غير المستخدمةقم  .أ

 

 (.اختياري)قم بإزالة الغطاء الذي على شكل قبة عن الكاميرا  .2

 .اسحب السلك من خالل فتحة األنبوبة في الكاميرا .3

 .الكاميرا بالسطح/قم بتركيب اللوحة .4

 .اضبط اتجاه العدسات. التدوير واإلمالةاضبط زاوية العدسات من خالل  .5

 

 .أحكم غلق مسمار القفل لتثبيت وضع الكاميرا .6

 

  

 القاعدة

 إدراج مسامير هنا

 



18 

 .قم بتثبيت حبل القبة القصير إذا تمت إزالته ثم الغطاء الذي على شكل قبة واربط مسامير الغطاء الذي على شكل قبة بإحكام .7
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  IMEPMB-Iداخلي  مع : التركيب على الحائط

 قائمة األجزاء المرفقة بالجهاز

 الوصف  الكمية

 مسند التركيب على الحائط  1 

 مثبتات المسامير البالستيكية 2 

   M4x25مسامير ذاتية التخريم  2 

  M4x8مسامير ميكانيكية  2 

 دليل التركيب

 .ضع مسند التركيب على الحائط في مكان التركيب .1

. 

 .حرك القفل إن تطلب األمر. السلك خالل مسند التركيب على الحائط وصندوق الكاميراقم بإعداد فتحات دخول  .2

 .M4ثبّت الكاميرا في مسند التركيب على الحائط باستخدام مسمارين  .3

 .اضبط اتجاه العدسات. اضبط زاوية العدسات من خالل التدوير واإلمالة .4

 

 القاعدة
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 .الكاميراأحكم غلق مسمار القفل لتثبيت وضع  .5

 

 .قم بتثبيت الغطاء الذي على شكل قبة واربط غطاء القبة .6
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 تركيب الكاميرا

 .قم بتدوير وإمالة قاعدة العدسات حتى ترضى عن العرض :(B) اإلمالة و( A) التدوير •

 .السهم يشير إلى أعلى شاشة العرض. لف عدسات الكاميرا للزاوية المطلوبة :(C) التدوير •

 درجة 75: درجة، نطاق اإلمالة 180: درجة، نطاق اللف 355: نطاق التدوير: قيود مكان المحاور الثالثة :مالحظة •

 

  

B 

A 

C 
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 إنهاء توصيل الكابالت

 PoEكابل اإليثرنت من أجل  توصيل متطلبات

يحتوي المنفذ ذو الثمانية سنون على فيديو عبر اإليثرنت . RJ-45بموصل الشبكة ( غير مرفق( )Cat5e ،Cat6)أو أعلى  Cat5قم بتوصيل كابل 

على تزويد الكاميرا بالطاقة عبر نفس الكابالت الحاملة لبيانات الشبكة مما يغني عن الحاجة إلى مصدر  PoEتعمل تقنية . للكاميرا PoEو تقنية 

 .وتشغيلها دون التأثير على أداء الشبكةمنفصل لإلمداد بالطاقة، ومن ثم يساعد هذا األمر على تسهيل تركيب الكاميرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول السنون 1 تعريف

PoE النمط A PoE النمط B 

 الوظيفة السن الوظيفة السن

1 TxRx A + 1 + مستمر تيار TxRx A +  

2 TxRx A - 2 + مستمر تيار TxRX A -  

3 TxRx B + 3 - مستمر تيار TxRx B +  

4 TxRx C +  4 TxRx C + مستمر تيار + 

5 TxRx C -  5 TxRx C - مستمر تيار + 

6 TxRx B - 6 - مستمر تيار TxRx B -  

7 TxRx D +  7 TxRx D + مستمر تيار - 

8 TxRx D -  8 TxRx D - مستمر تيار - 
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 الصوت/اإلنذار/منفذ المرحل

 به السنون والتعيينات التالية الصوت ذو الثمانية سنون/اإلنذار /منفذ المرحل

 

 الصوت/المرحل/وصف سنون منفذ اإلنذار 2 جدول

 المالحظات التعريف السن الموصل الرقم

 I/O والصوت اإلنذار 1

 Lمنفذ إدخال الصوت  1
 منفذ إدخال الصوت

 Rمنفذ إدخال الصوت  2

  أرضي 3

 Lمنفذ إخراج الصوت  4
 منفذ إخراج الصوت

 Rمنفذ إخراج الصوت  5

 +إنذار خارجي  6

 توصيل اإلنذار
 −إنذار خارجي  7

 +إنذار داخلي  8

 −إنذار داخلي  9

 

 

  



24 

 IPإعدادات عنوان 

 IPعلى وضع التشغيل، يعمل الخادم تلقائيًا على تعيين  DHCPوتعيين ( DHCP)في حال توصيل الكاميرا بشبكة بروتوكول تهيئة المضيف المتغير 

 .على وضع إيقاف التشغيل DHCPللكاميرا، عين  IPلتعيين عنوان . DHCPاإلعداد االفتراضي الخاص بالكاميرا هو تشغيل . للكاميرا

 :DHCPولكن ال يمكن العثور على خادم , DHCPعند تشغيل  :مالحظة

  إن كاميرات الجيل التاليSarix  المعززة ستدعم مخططين لعناوينIP 169.254: في الوقت نفسه.x.x 192.168.0و.x  

 (.192.168.0.20بدًءا من )

o  يتم تعيين عنوانIP 169.254تلقائيًا على هيئة  255.255.0.0 االفتراضي في قناع الشبكة الفرعية.x.y  حيثx وy  يأخذان قيمة

نفسه لتجنب  IPبرجاءمالحظة أن الكاميرات الموجودة في الشبكة الفرعية نفسها لن يُعين لها عنوان . عشوائيًا 255إلى  0من 

 . IPتعارضات  عناوين 

o  إذا كان. 255.255.255.0على الشبكة الفرعية  192.168.0.20تكون اإلعدادات االفتراضية للجهاز على عنوان 

بزيادة عنوان تلو اآلخر حتى العثور على عنوان غير مستخدم  Sarixجهاز قيد االستخدام على الشبكة، فسيقوم  192.168.0.20

 (قيد االستخدام 192.168.0.20إذا كان  192.168.0.21على سبيل المثال، )

 تسجيل الدخول إلى الكاميرا

 .وبعد تسجيل الدخول إلى الكاميرا، يمكنك مشاهدة الفيديو من واجهة مستخدم الويب

 .افتح متصفح الويب .1

 .Enterالثابت الخاص بالوحدة في شريط العناوين، ثم اضغط على  IPاكتب عنوان  .2

 .Pelcoمن  Device Utilityالخاص بالكاميرا فيمكنك العثور عليه باستخدام برنامج  IPإذا لم تكن تعرف عنوان  :مالحظة

 .األولية لحساب المسؤولفستتمكن من تعيين كلمة المرور  عند الوصول إلى جهاز خارج النطاق بشكل أولي، .3

 ".اإلعدادات االفتراضية للمصنع"حالة الخروج من النطاق األولية تُعرف أيًضا باسم  إن:مالحظة

 :للمصنع االفتراضية اإلعدادات

الحالة األولية، في هذه . أن تقبل الكاميرا أي أوامر دون مصادقة عندما تكون في اإلعدادات االفتراضية للمصنع Qالمقطع  ONVIFتتطلب موصفات 

 .ال يوجد تعريف مستخدمين وسيؤدي الوصول إلى الكاميرا من خالل واجهة ويب إلى طلب تعيين حساب المسؤول األولي

 د بمجرد إنشاء حساب المسؤول األولي، يجب أن تطلب الكاميرا على الفور بيانات اعتماد تسجيل الدخول وينبغي أن تبدأ في طلب بيانات اعتما

 .ONVIF APIلطلبات 

عند ضبط طلب حساب المسؤول األولي إلى تجاوز عملية تسجيل الدخول األولية بشكل مؤقت، مما يسمح لك بمواصلة  إلغاءسيؤدي النقر على زر 

تطالبك مرة  أو بدء جلسة أخرى، فإن الكاميرا( على سبيل المثال انتهاء الوقت)عندما تصبح الجلسة غير نشطة . تهيئة الكاميرا دون بيانات اعتماد

 .أخرى بإعداد حساب المسؤول األولي

 ".تسجيل الدخول"انقر فوق  .4
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معلومات االتصال بقسم استكشاف األخطاء وإصالحها من 

الواليات ) 1-800-289-9100باستخدام رقم الهاتف  Pelcoإذا لم تؤدي اإلرشادات المقدمة إلى حل المشكلة، فعليك االتصال بقسم دعم أجهزة 

. تأكد من وجود الرقم التسلسلي ورقم الطراز عند االتصال. للحصول على الدعم الالزم( دولي+ )1-559-292-1981أو ( األمريكية وكندا المتحدة

. استعن باألفراد المؤهلين فقط إلجراء أعمال الصيانة واإلصالحات. ال تحاول إصالح الوحدة بنفسك
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