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 تعليمات مهمة للسالمة
.اقرأ هذه التعليمات بعناية -1

.احتفظ بهذه التعليمات -2

.احرص على مراعاة جميع التحذيرات -3

.اتبع كل التعليمات -4

.إال بقطعة قماش جافةال تنظف الجهاز  -5

.احرص على تركيب الجهاز وفقا لتعليمات الجهة المصنعة. ال تسد أي فتحات تهوية -6

.التي تصدر حرارة) بما فيها مكبرات الصوت(تجنب تركيب الجهاز بالقرب من أية مصادر للحرارة مثل األجسام المشعة أو المواقد أو غيرها من األجهزة األخرى  -7

.سلك الطاقة تجنبًا للسير فوقه أو الضغط عليه، وبخاصة عند القوابس والمقابس القريبة ومواضع خروجه من الجهاز احرص على حماية -8

.الملحقات التي توصي الجهة المصنعة بها/ال تستخدم سوى المرفقات -9

عند استخدام. الموصى بها من الجهة المصنعة أو التي يتم بيعها مع الجهازال تضع الجهاز إال على المنضدة المتحركة أو الحامل أو الحامل الثالثي أو الرف أو المنضدة  -10
. الجهاز لتجنب اإلصابة نتيجة االنقالب/عربة، توَخ الحرص عند تحريك مجموعة العربة

ال، مثل تلف سلك وحدة التغذية بالطاقة أويجب إجراء الصيانة عند تعرض الجهاز للتلف بأي حال من األحو. احرص على إحالة كل أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل -11
. قابسه، أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل الجهاز، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم عمله بشكل طبيعي، أو سقوطه

.ينبغي أن يتم التركيب بواسطة فني مؤهل فقط وأن يتوافق مع كل القواعد المحلية -12

 NEMAدام الداخلي فقط ويجب عدم تركيبها في مكان مكشوف للمطر أو الرطوبة، وذلك ما لم تكن مميزة بوصفها حاوية متوافقة مع معايير هذه الوحدة مصممة لالستخ -13
.6P أو 6 أو 4X أو 4 أو 3S أو 3Rأو  3من نوع ) الجمعية الوطنية لُمصنِّعي األجهزة الكهربائية(

.ة على دعم أربعة أضعاف الحد األقصى للِحمل المحددال تستخدم إال طرق التركيب أو المواد القادر -14

.إلحكام ربط ُكتيفة التثبيت في األسطح الخارجية) ستانلس ستيل(استخدم قطع تثبيت مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ  -15

.للتسرب حول فتحات تركيب المسامير بين الُكتيفة وسطح التثبيتعند تركيب ُكتيفة التثبيت الخارجي على سطح أو جدار، ضع مادة مانعة  لمنع التلف الناجم عن تسرب المياه -16

وللحد من خطر حدوث صدمة كهربائية، تجنب إجراء أي أعمال صيانة أخرى غير الواردة في تعليمات التشغيل . تقتصر تعليمات الصيانة التالية على فنيي الصيانة المؤهلين فقط :تنبيه
 . ما لم تكن مؤهالً إلجرائها

. Pelcoال تستخدم إال قطع الغيار الموصى بها من شركة 

 : أو الدليل على الرموز التالية/قد يشتمل المنتج و

 .يشير هذا الرمز إلى خطورة التعرض إلى الجهد الكهربائي العالي، ويتمثل هذا الخطر في حدوث صدمة كهربائية داخل هذه الوحدة

 .تفتح ال. خطر حدوث صدمة كهربائية: تنبيه

. يشير هذا الرمز إلى احتواء الوثائق المرفقة بهذه الوحدة على تعليمات مهمة بشأن التشغيل والصيانة
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. احرص على إبعاد األصابع وأجزاء الجسم األخرى. أجزاء متحركة خطرة: تحذير

. بالطاقةيجب تأريض التوصيالت قبل التوصيل بوحدة التغذية . تيار لمس عالٍ : تحذير

. تشير إلى جهاز مزدوج العزل من الفئة الثانية

لتجنب تلف هذا المنتج بسبب التفريغ اإللكتروستاتي، اتبع ممارسات السالمة بشأن التفريغ اإللكتروستاتي ). ESD(هذا المنتج حساس للتفريغ اإللكتروستاتي : تحذير
لمزيد من . مناولته، اربط شريط تفريغ إلكتروستاتي حول معصمك وأفرغ الشحنة من جسمك وأدواتك بشكل سليمقبل لمس هذا المنتج أو ضبطه أو . أثناء التركيب

أو االتصال  ANSI/ESD S20.20-1999المعلومات عن التحكم في التفريغ اإللكتروستاتي وممارسات مناولة اإللكترونيات بأمان، الرجاء الرجوع إلى المعيار 
 .(www.esda.org)روستاتي بجمعية التفريغ اإللكت
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 مالحظات مهمة
 اإلشعارات التنظيمية

كما يجب أن يتقبل هذا ) 2(أال يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، ) 1: (يخضع التشغيل للشرطين التاليين. من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية 15يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 
 . ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيهالجهاز أي تدخل وارد بما في 

 تداخل موجات الراديو والتلفزيون
وقد وضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ). FCC(من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية  15خضع هذا الجهاز لالختبار وتبين توافقه مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة أ، وفقًا للجزء 

يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام كما يمكن أن تشع منه طاقة راديو السلكية وفي حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقًا لدليل . لتداخالت الضارة عند تشغيل الجهاز في بيئة تجاريةضد ا
نطقة سكنية تداخالً ضاًرا، ويلتزم المستخدم في هذه الحالة بتصحيح التداخل على ويُحتمل أن يسبب تشغيل هذا الجهاز في م. التعليمات، فقد يتسبب في تداخالت ضارة مع اتصاالت الراديو

 . نفقته الخاصة

له إلى إبطال سلطتك في تشغيله . بموجب قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية يجوز أن يؤدي إجراء تغييرات أو تعديالت دون الحصول على موافقة صريحة من ُمصنِّع هذا الجهاز أو ُمسجِّ

 . ICES-003يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة أ مع المعيار الكندي 

  Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)ملصق توافق 

 ) KCC(شهادة لجنة االتصاالت الكورية 
التوافق الكهرومغناطيسي للفئة أ من األجهزة الكورية 

الضمان 
 .www.pelco.com/warrantyوالمعلومات ذات الصلة، يرجى الرجوع إلى موقع الشركة  Pelcoللمزيد من المعلومات عن ضمان منتجات 

 اإلشعار القانوني
إلى تعرضك لعقوبات مدنية  مرئية إضافة إلى إمكانات التسجيل، ويجوز أن يؤدي استخدامها بشكل غير الئق/إمكانات صوتية -وتتيح برامجها  - PELCOتتضمن بعض أجهزة 

الحصول على موافقة كتابية  -على سبيل المثال ال الحصر  -وتختلف القوانين المعمول بها بشأن استخدام مثل هذه اإلمكانات من والية قضائية إلى أخرى، ويجوز أن تقتضي . وجنائية
لة ويُنظر إلى . كل حقوق حصانة الخصوصيات والمنقوالت/صارم لمثل هذه القوانين وااللتزام الحرفي بأيٍّ منوتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال ال. صريحة من الجهات المسجَّ

ء الفوري حقوق أو البرامج ألغراض رصد أو مراقبة غير قانونية بوصفه استخداًما غير مصرح به ينتهك اتفاقية برامج المستخدم النهائي ويؤدي إلى اإلنها/استخدام هذا الجهاز و
 . الترخيص الممنوحة لك بموجبها

إخطار الصوت 
وتختلف القوانين المعمول بها بشأن استخدام مثل هذه اإلمكانات . المرئي إلى تعرضك لعقوبات مدنية وجنائية/يجوز أن يؤدي االستخدام غير الالئق ألجهزة التسجيل الصوتي : مالحظة

لة -يل المثال ال الحصر على سب -من والية قضائية إلى أخرى، ويجوز أن تقتضي  وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال . الحصول على موافقة كتابية صريحة من الجهات المسجَّ
 . كل حقوق حصانة الخصوصيات والمنقوالت/الصارم لمثل هذه القوانين وااللتزام الحرفي بأيٍّ من
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 تنبيه بشأن جودة الفيديو 
 ارات المحددة من قِبل المستخدمإشعار معدل اإلطارات بشأن الخي

لة Pelcoتتميز أنظمة  إال أنه يمكن استخدام هذه األنظمة في أوضاع أقل جودة؛ مما قد يقلل من جودة . بقدرتها على توفير فيديو عالي الجودة لكلٍّ من المواد المعروضة مباشرة أو المسجَّ
نةالصورة، وذلك للسماح بسرعة أبطئ في نقل البيانات والحد  وقد . وقد تتدنى جودة الصورة بفعل خفض الدقة أو تقليل معدل عرض الصور أو كليهما مًعا. من حجم بيانات الفيديو المخزَّ

معدل عرضها؛ مما ويقل معدل اإلطارات في الثانية بسبب تدني الصورة بفعل انخفاض . يؤدي تدني الصورة بسبب خفض الدقة إلى عرضها بشكل أقل وضوًحا، بل وتعذر تمييزها أيًضا
 . وقد يؤدي انخفاض معدل اإلطارات إلى فشل النظام في تسجيل حدث مهم. يجعل الصور المعروضة تثب أو تتحرك بشكل أسرع من الطبيعي أثناء التشغيل

وإذا قصد المستخدم . بيقات المقصودة ومعدل الصور وجودتهاويحدد المستخدم مدى مالءمة المنتجات للتط. يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن تقدير مدى مالءمة المنتجات ألغراضه
 . استخدام الفيديو ألغراض استداللية في إجراءات قضائية أو غيرها، ينبغي له استشارة محاميه بشأن أي متطلبات خاصة لمثل هذا االستخدام

البرامج مفتوحة المصدر 
وتراخيص حقوق ) LGPL(ورخصة جنو العمومية الصغرى ) GPL(صادرة من أطراف ثالثة بموجب رخصة جنو العمومية  يتضمن هذه المنتج مصدًرا مفتوًحا معينًا أو برامج أخرى

 . أو اإلضافية وبيانات إخالء المسؤولية واإلشعارات/الطبع والنشر األخرى و

على  LGPL و GPLإلى البنود األصلية لرخصتي الرجاء الرجوع . وبعض التراخيص األخرى LGPL و GPLومرفق بهذا المنتج البنود األصلية لرخصتي 
http://www.fsf.org )مؤسسة البرامج المجانية ( أوhttp://www.opensource.org )بشأن الحقوق المكفولة لك بموجب التراخيص المتقدم ذكرها) مبادرة المصدر المفتوح .

من خالل إرسال طلبك إلى  LGPL أو GPLتعليمات البرمجية المصدر لمثل هذه البرامج بموجب ويمكنك الحصول على نسخة كاملة ومتطابقة وقابلة للقراءة آليًا من ال
digitalsupport@pelco.com وكتابة عبارة ،Source Code Request  وستتلقى بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني تتضمن رابطًا لتنزيل التعليمات البرمجية . في سطر العنوان

 . المصدر

. Pelcoأعوام من تاريخ توزيع هذا المنتج من قِبل ) 3(يسري هذا العرض لمدة ثالثة 

 بيان جغرافية الشبكة
أو ال يعرض تنفيذ الشبكة إال صورة عامة ويعد غير مخصص لعرض جغرافية تفصيلية للشبكة، وستختلف شبكتك الفعلية، مما يتطلب إجراء تغييرات . الرجاء قراءتها. مالحظة مهمة

 . المحلي لمناقشة المتطلبات التفصيلية التابعة لك Pelcoالرجاء االتصال بممثل . بما توفير جهاز شبكة إضافي للتكيف مع النظام كما هو موضحر
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 بدء التشغيل
.  قبل تركيب الجهاز، على كل المعلومات الموجودة في قسم التركيب من هذا الدليل, تعرف

 مالحظات
 .لعنونة األجهزة) DHCP(بتوصيل الجهاز بشبكة تستخدم خادم بروتوكول تكوين المضيف الحيوي  Pelcoتوصي  •
 .لضمان الوصول اآلمن، ضع الجهاز خلف جدار حماية عند اتصاله بالشبكة •
 +.فولت تيار متردد أو تيار من خالل إيثرنت 24تأكد من أن مصدر الطاقة المستخدم هو  •

 الطرازات السقفية
 جزاء الموردةقائمة األ

 الوصف الكمية
 كاميرا 1
 صندوق سقفي خلفي 1
شبكة سفلية  1
T-20 Torx Bitدبوس داخلي  1
 رأس دبوس لمنفذ التنبيه أو الترحيل 8 1
 فولت تيار متردد 24رأس دبوس لمنفذ  2 1
 رأس دبوس لمنفذ الصوت 3 1
 دليل قالب لعمل ثقب في السقف 1
 MACملصقات عنوان  2
 دليل البدء السريع وتعليمات مهمة للسالمة 1
 قرص موارد 1

 قائمة األجزاء الموردة للمستخدم
 الوصف الكمية

 )مضادة للعوامل الجوية إذا كان ذلك ينطبق على التركيب(ماسورة /أنبوب 1

 )ماسورة/ في حال استخدام أنبوب (محوالت حلمة أنابيب  1

 )قابالً للتطبيقإن كان هذا (محول مواسير  1
 إلى األسالك الطرفية RJ-45موّصل  1
 )أو أكثر من ذلك( Cat5كبل  1
 )أو خط دخل وخرج الصوت/في حال استخدام أجهزة اإلنذار أو المراحل و(أسالك متعدد الموصالت  8يحتوي على  AWG 24كبل  1
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 الطرازات المعلقة
 قائمة األجزاء الموردة

 الوصف الكمية
 كاميرا 1

 صندوق خلفي معلق 1

شبكة سفلية  1

T-20 Torx Bitدبوس داخلي  1

 رأس دبوس لمنفذ التنبيه أو الترحيل 8 1

 فولت تيار متردد 24رأس دبوس لمنفذ  2 1

 رأس دبوس لمنفذ الصوت 3 1

 MACملصقات عنوان  2

 دليل البدء السريع وتعليمات مهمة للسالمة 1

 قرص موارد 1

 شحم لمنع التصلب 1

 قائمة األجزاء الموردة للمستخدم
 الوصف الكمية

 )مضادة للعوامل الجوية إذا كان ذلك ينطبق على التركيب(ماسورة /أنبوب 1

 )ماسورة/ في حال استخدام أنبوب (محوالت حلمة أنابيب  1

 )إن كان هذا قابالً للتطبيق(محول مواسير  1

 )إن أمكن(وصلة ضغط صامدة للمطر ومزودة بصامولة قفل  1

راجع ورقة المواصفات الخاصة بالحوامل  -في حال استخدام حامل حائطي للطرازات المعلقة في األماكن المغلقة أو في الهواء الطلق ( Pelcoحامل مزود من  1
 )القابلة للتطبيق

 إلى األسالك الطرفية RJ-45موّصل  1

 )أو أكثر من ذلك( Cat5كبل  1

 )أو خط دخل وخرج الصوت/في حال استخدام أجهزة اإلنذار أو المراحل و(أسالك متعدد الموصالت  8يحتوي على  AWG 24كبل  1
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 نظرة عامة عن المنتج
SpectraPنظام كاميرا الشبكة 

®
P Professional Series IP افحص الطراز واقرأ هذا الدليل بعناية, تركيب النظامقبل , هو النظام األمثل للتطبيقات الداخلية والخارجية. 

 الوصالت 1الشكل 

رقم 
 األوصاف االسم الفهرس

 .يوصل بالميكروفون المساعد لتسجيل الصوت للكاميرا )أبيض/ أسود (دخل الصوت  1

 فولت تيار متردد 24طرف دخل الطاقة  2
تأكد من توصيل األطراف في المقابس , بمصدر للطاقة عن طريق سلكتوصيل طرف الطاقة 

 .قابلة للتطبيق +وتجنب هذا الرابط إذا كانت الطاقة عبر اإليثرنت , الصحيحة

3 RJ-45 
في أجهزة الشبكة القياسية  RJ-45توصيل هذا المنفذ بمقبس , +طاقة عبر اإليثرنت / توصيل إيثرنت

لتوصيل الطاقة للوحدة  +من أجل االتصال أو في األجهزة المتوافقة مع الطاقة الموصلة عبر اإليثرنت 
 .أيًضا

 .االتصال بالجهاز الخارجي المحدث إلشارات التنبيه وبالجهاز الذي يعمل بإشارات خرج التنبيه موصل المرحل واإلنذار 4

 يتم الضغط على هذا الزر لخمس ثواني إلعادة الكاميرا إلعدادات المصنع االفتراضية  )افتراضي وضع( Defaultزر   5
 يتم الضغط على هذا الزر إلعادة تحميل الكاميرا  )إعادة الضبط( Resetزر   6
 )أزل غطاء الشبكة للوصول( في الفتحة لتخزين الملفات Micro SDأدخل بطاقة   SDفتحة بطاقة   7

لضمان األمان من  2المحول للموصالت وتوصيل المجال مع مقياس الدائرة الفئة /ينبغي أن تتوافق إمدادات الطاقة الطرفية  -1 ملحوظة
 .الحرائق الكهربائية وتوفير الحماية المقبولة ضد الصدمات الكهربائية

لة المميزة بالحروف تم إعداد هذا المنتج لسلسلة الطرازات الداخلية لتوفيره من قبل إحدى وحدات   -2 أو ( ".L.P.S"الطاقة المسجَّ
, فولت تيار متردد 24ملي أمبير حد أدنى أو  600فولت تيار مستمر و 48بخرج مقنن ال يقل عن ") مصدر الطاقة المحدود"

 .المحليةيجب تركيب المنتج بواسطة فني صيانة مؤهل ويجب أن يتوافق التركيب مع كافة القوانين , أمبير كحد أدنى1.1
/فيكون هدف المنتج حينها هو إمداده بقسم مضاد المطر, إذا تم تركيب مصدر اإلمداد بالطاقة بالخارج, لسلسة الطرازات الخارجية -3

والذي يساوي  UL60950-1من  22و 1أو مصدر اإلمداد بالطاقة المقيد وفقًا للجزء رقم  LPS/2صامد المطر بمصدر الطاقة 
ينبغي تركيب المنتج , أمبير كحد أدنى 1-2فولت تيار متردد و 24أمبير كحد أدنى أو 0.6تيار مستمر وفولت  48مخرج جهده 

في قانون الكهرباء الوطني لقسم  300و  725بواسطة عامل صيانة مؤهل، كما ينبغي أن تلتزم طريقة التوصيل بالفقرات رقم 
 .الدائرة الكهربائية الثاني ومجرى األسالك
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 التركيب
 :باتباع إحدى الطرق التالية Spectra Pro PTZنك تركيب كاميرا يمك

 11صفحة ) الطرازات المعلقة(راجع ),  غير موردة(التركيب باستخدام أنبوب أو ماسورة  •
 12صفحة ) الطرازات المعلقة(راجع ),  غير مورد(التركيب باستخدام حامل معلق  •
 14صفحة ) الطرازات السقفية(راجع ,  التركيب في سقف معلق أو سقف ثابت •

 أنبوب/التركيب المعلق باستخدام ماسورة
)غير مرفقة(ركب ماسورة  -1

.واستخدم المواسير المضادة للعوامل الجوية إذا لزم األمر,  ثبت الصندوق الخلفي في الماسورة -2

.اسحب األسالك داخل الصندوق الخلفي -3

.ركب الكاميرا -4

هناك نقاط حمراء في الصندوق الخلفي ,  (كما هو موضح في الرسم) 3الوضع رقم (ثم أدخله بالكاميرا ), 2الوضع رقم (قم بمحاذاة الحبل من الصندوق الخلفي  - أ
 ):والكاميرا تساعدك على إجراء عملية المحاذاة

 أنبوب/التركيب المعلق باستخدام ماسورة .2الشكل 

 .الخرج المقابلة/الكهرباء وموصالت الدخلقم بتوصيل أسالك  -ا

حيث تعمل هذه المشابك على االحتفاظ بالكاميرا في ,  ادفع الكاميرا في المشابك الموجودة على جانبي الصندوق الخلفي حتى دخول كال الجانبين في مكانهما - ب
.  موقعها

 .اربط الثالث مثبتات المحجوزة حتى تمام اإلحكام -ج
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ىركب الشبكة السفل -5

.  كما هو موضح بالشكل) الشبكة السفلية( 4حتى الوضع رقم ) حبل الصندوق الخلفي( 1صل حبل الصندوق الخلفي بالشبكة السفلية بدًء من الوضع رقم  -أ

 تجميع الشبكة السفية بالحامل المعلق .3الشكل 

هناك نقاط حمراء في الشبكة السفلية والصندوق الخلفي تساعدك على إجراء .  السفليةقم بمحاذاة براغي الصندوق الخلفي مع الفتحات الموجودة على الشبكة   -ب
 .عملية المحاذاة

 .ادفع الشبكة السفلية في الصندوق الخلفي -ج

 .أحكم ربط البراغي لتأمين تركيب الشبكة السفلية في الصندوق الخلفي -د

.التكوينسيقوم نظام الشبكة باتمام تسلسل . صل الشبكة بالطاقة -6

 التركيب المعلق باستخدام ملحقات تثبيت
.راجع التعليمات المرفقة مع الحامل),  غير المورد(ركب الحامل المعلق  -1

ثم أحكم ربط الصامولة حتى يتم ثبيت موصل. اربط صمولة الزنق في وصلة الضغط البارز من أسفل الصندوق الخلفي, ثبت وصلة الضغط في الصندوق الخلفي المعلق -2
 .الضغط بقوة في الصندوق الخلفي

اسحب األسالك داخل الصندوق الخلفي -3

.ثبت الصندوق الخلفي في الحامل المعلق, على أسنان الصندوق الخلفي) المرفقة(ضع المادة المركبة  -4

 .يام بذلك قد يحول دون فصل تلك الوحدات في المستقبلفعدم الق,  يجب استخدام مادة األسنان الملولبة مع كل الوحدات المعلقة في األماكن المغلقة والمفتوحة:مالحظة

.قم بتوصيل أسالك الكهرباء -5
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:تركيب الكاميرا -6

وهناك نقاط حمراء في الحاوية الخلفية , كما هو موضح في الرسم) 3الوضع رقم (وتوصيله بالكاميرا ) 2الوضع رقم (قم بمحاذاة الحبل من الصندوق الخلفي  -ا
 :على إجراء عملية المحاذاةوالكاميرا تساعدك 

 التركيب المعلق بملحقات التثبيت  4الشكل 

 .الخرج المقابلة/قم بتوصيل أسالك الكهرباء وموصالت الدخل -ب

.  حيث تعمل هذه المشابك على االحتفاظ بالكاميرا في موقعها,  ادفع الكاميرا بداخل المشابك الموجودة بالطرفين حتى دخولهم في أماكنهم -ج

 .اربط الثالث مثبتات المحجوزة حتى تمام اإلحكام -د

ركب الشبكة السفلى -7

: كما هو موضح بالشكل) الشبكة السفلية( 4حتى الوضع رقم ) حبل الصندوق الخلفي( 1صل حبل الصندوق الخلفي بالشبكة السفلية بدًء من الوضع رقم  -ا

 تجميع الشبكة السفية بالحامل المعلق .5الشكل 

هناك نقاط حمراء في الشبكة السفلية والصندوق الخلفي تساعدك على إجراء .  قم بمحاذاة براغي الصندوق الخلفي مع الفتحات الموجودة على الشبكة السفلية -ب
 .عملية المحاذاة

 .ادفع الشبكة السفلية في الصندوق الخلفي -ج

 .الخلفي أحكم ربط البراغي لتأمين تركيب الشبكة السفلية في الصندوق -د

.سيقوم نظام الشبكة باتمام تسلسل التكوين. صل الشبكة بالطاقة -8
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 التركيب بالسقف
.على مكان التثبيت) المرفق(ضع المخطط الدليلي  -1

.اقتطع الدائرة وفق المخطط الدليلي -2

)غير المرفقة(وصامولة الزنق ) غير المرفقة, للوحدات الخارجية(أو لوازم الماسورة الخارجية ) غير المرفقة(ركب لوازم الماسورة  -3

كابل األمان قادرة على دعم ما يصل / ويجب أن تكون سلسلة ,  الموجودة على الجزء العلوي من الصنودق الخلفي 20-¼في الحفرة المسننة ) غير مرفق(كابل أمان / ركب سلسلة  -4

 ).رطل 16(كجم  7.3إلى 

.مواسيراسحب األسالك إلى الصندوق الخلفي من خالل لوازم ال -5

)5 الشكلراجع (أدخل الصندوق الخلفي في الفتحة وأحكم تشديد الثالثة براغي بمفك بحيث يمكن لمقابض تأمين الزنبركي أن تنزلق لتثبيت الصندوق بالسقف  -6

 إدخال الصندوق الخلفي 6الشكل 

تركيب الكاميرا -7

هناك نقاط حمراء في الحاوية الخلفية والكاميرا ,  (كما هو موضح في الرسم) 3الوضع رقم (ثم أدخله بالكاميرا ), 2الوضع رقم (قم بمحاذاة الحبل من الصندوق الخلفي  -ا

 ):تساعدك على إجراء عملية المحاذاة

 إدخال الكاميرا 7الشكل 

 .الخرج المقابلة/قم بتوصيل أسالك الكهرباء وموصالت الدخل  -ب

 .حيث تعمل هذه المشابك على االحتفاظ بالكاميرا في موقعها,  الموجودة بالطرفين حتى دخولهم في أماكنهمادفع الكاميرا بداخل المشابك  -ج

 .اربط الثالثة مثبتات المحجوزة حتى تمام اإلحكام -د



15 

)الخارجية(ركب الشبكة السفلى  -8

 :كما هو موضح بالشكل) الشبكة السفلية( 2حتى الوضع رقم ) الخلفيالصندوق ( 1صل حبل الصندوق الخلفي بالشبكة السفلية بدًء من الوضع رقم  -ا

 تركيب الشبكة السفلية 8الشكل 

 ).هناك نقاط حمراء في الشبكة السفلية والصندوق الخلفي تساعدك على إجراء عملية المحاذاة. (ادفع الشبكة السفلية في الصندوق الخلفي -ب

 .الشبكة السفلية في الصندوق الخلفيأحكم ربط البراغي لتأمين تركيب  -ج

)الداخلية(ركب الشبكة السفلى  -9

 :كما هو موضح بالشكل) الشبكة السفلية( 2حتى الوضع رقم ) الصندوق الخلفي( 1صل حبل الصندوق الخلفي بالشبكة السفلية بدًء من الوضع رقم  -ا

 تركيب الشبكة السفلى 9الشكل 

هناك نقاط حمراء في الشبكة السفلية . ((درجات لتأمينها 10ادفع الشبكة السفلية وأدرها في اتجاه عقارب الساعة في الصندوق الخلفي إلى ما يقرب من  -ب
 ).والصندوق الخلفي تساعدك على إجراء عملية المحاذاة

.سيقوم نظام الشبكة باتمام تسلسل التكوين.  صل الشبكة بالطاقة -10
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 التشغيل
 IPإعدادات عنوان 

الضبط , إلى الكاميرا تلقائيا IPفإن الخادم يعين عنوان ), تشغيل( Onإذا كانت الكاميرا متصلة بشبكة بروتوكول تهيئة المضيف الديناميكي وكان البروتوكول مضبوطا على وضع 
 ).إيقاف تشغيل( Offعلى وضع  DHCPاضبط , الكاميرا IPلضبط عنوان ) التشغيلبروتوكول تهيئة المضيف الديناميكي قيد ( DHCP Onاالفتراضي للكاميرا هو 

على قناع الشبكة الفرعية  192.168.0.20اإلفتراضي  IPفإن عنوان ), تشغيل( Onمضبوطا على وضع  DHCPوكان  DHCPإذا كانت الكاميرا عير متصلة بخادم :  مالحظة
التلقائي ويعين  IPيبحث النظام عن كاميرا أخرى على نظام عنوان , اإلفتراضي لها IPوبعد توصيل الكاميرا األولى وتعيين عنوان . ايتم تعيينه تلقائيًا للكامير 255.255.255.0

 .في ترتيب تسلسلي على النحو المطلوب IPعناوين 

 .للثالثة 192.168.0.22و, للثانية 192.168.0.21و, للكاميرا األولى 192.168.0.20يتم تعيين عنوان , DHCPإذا كانت هناك ثالث كاميرات متصلة بشبكة بدون خادم : مثال

 الحد األدنى لمتطلبات النظام
Intel0TPمعالج : المعالج

® 
P0TPentium0TP

®
P0T 4 , جيجاهرتز أو ما يعادله 2.4سعة 

Microsoft0TP :نظام التشغيل

®
P0T Windows 0TP

®
P0T 7 (32-bit, 64-bit), Windows 0TP

®
P0T XP, Vista0TP

®
P0T 32, 64 bit

 جيجابايت أو أكثر 1ذاكرة وصول عشوائي سعة : الذاكرة

 )أو أكثر(ميجابت  100: بطاقة واجهة الشبكة

 بت لدقة ألوان البكسل 32أو  16للدقة، و 768×  1024حد أدنى : الشاشة

Internet Explorer0TP: متصفح الويب

®
P0T 8.0 )أو ) أو أحدثMozilla 0TP

®
P0T Firefox0TP

®
P0T 3.5 )أو أحدث( 

، أو برنامج Windows 7و Windows Vistaو Windows XP ألنظمة التشغيل QuickTime® 7.6.5أو  Pelco Media Playerبرنامج  :مشغل الوسائط
QuickTime 7.6.4  لنظام التشغيلMac OS X 10.4 )أو أحدث( 

 :مالحظات

 .لضمان التحكم واالنسيابية وتقليل وقت التأخر QuickTimeعلى برنامج  Pelco Media Playerيُفضل تثبيت برنامج  • 
إذا كان لديك هذا اإلصدار مثبَّتًا في جهاز . Windows Vista أو Windows XPلنظام التشغيل  QuickTimeمن برنامج  7.6.4ال يتوافق هذا المنتج مع اإلصدار •

 .QuickTimeمن  7.6.5الكمبيوتر، فستلزم الترقية إلى اإلصدار 

 الدخول إلى الكاميراتسجيل 
.افتح متصفح الويب -1

 .الكاميرا في شريط عناوين المتصفح IPأدخل عنوان  -2

 .Pelco Device Utilityيمكنك تحديد موقعه باستخدام برنامج , الكاميرا IPإذا لم تكن تعرف عنوان : مالحظة

 .في شريط التنقل لفتح مربع حوار) تسجيل الدخول( Log Inانقر فوق زر  -3

.مة المرور واسم المستخدمأدخل كل -4

), كلها بحروف صغيرة( adminفإن اسم المستخدم اإلفتراضي وكلمة المرور اإلفتراضية هما كلمة , إذاكنت تقوم بتسجل الدخول للكاميرا كمسؤول للمرة األولى: مالحظة
 .ألغراض أمنية، تأكد من تغيير كلمة المرور بعد تسجيل الدخول ألول مرة

 ).تسجيل الدخول( Log inانقر فوق  -5
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 Pelcoمعلومات االتصال بقسم اكتشاف األعطال وإصالحها في 
+1-559-292-1981أو ) الواليات المتحدة وكندا( 1-800-289-9100على الرقم  Pelcoإذا لم تفلح التعليمات المتوفرة في حل المشكلة التي تواجهك، فاتصل بفريق دعم منتجات 

. تأكد من توفير الرقم التسلسلي عند االتصال. المساعدةللحصول على ) العالم(

 . واحرص على عدم إجراء أعمال الصيانة واإلصالح إال بواسطة فني مؤهل. ال تحاول إصالح الوحدة بنفسك

 .تعبر القيم الُمدرجة بين قوسين عن الوحدات بالبوصة، وتعبر كل القيم األخرى عن الوحدات بالسنتيمتر  :مالحظة

PTZ حامل سقفي داخلي لشبكة  PTZ حامل سقفي خارجي لشبكة

 PTZ داخلي لشبكة/حامل معلق خارجي
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ة مناسبة تتوافق مع توجيه االتحاد األوروبي بشأن التخلص من نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية يحتوي هذا الجهاز على مكونات كهربائية وإلكترونية يجب إعادة تدويرها بطريق 
)WEEE( .بل يجب االتصال بالموزع المحلي لديك إلعادة تدويره 

  والشركات التابعة لها كما ُتعد العالمة التجارية Pelcoوغيرها من العالمات المتعلقة بمنتجات الشركة والمشار إليها في هذا الدليل عالمات تجارية خاصة بشركة  Pelcoوشعار  Pelcoتعد العالمة التجارية 
ONVIF  وشعارONVIF  عالمتين تجاريتين تخصان شركةONVIF على أن تكون باقي ، 

 .العالمات التجارية وأعمال الصيانة ملًكا لمالكيها المعنيين
 

لشركة  2014حقوق الطبع والنشر 
Pelco, Inc , 

 جميع الحقوق محفوظة
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