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  إشعارات مهمة

 [  A AFFفئة ] اإلشعارات التنظيمية 

ال يجوز أن يسبب هذا الجهاز ( 1: )يخضع التشغيل للشرطين التاليين(. CMM)من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية  15يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 

 . يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل عند استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيالً غير مرغوب فيه( 6)تداخالً ضاًرا، و

 تداخل موجات الراديو والتلفزيون

وقد (. CMM)التصاالت الفيدرالية من قواعد لجنة ا 15خضع هذا الجهاز لالختبار وتبين توافقه مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة أ، وفقًا للجزء 

ويول ِد هذا الجهاز طاقة تردد السلكي . ُوضعت هذه الحدود لتوفير درجة معقولة من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية

لة عدم تركيبه واستخدامه وفقًا لدليل ويجوز أن يستخدمها ويجوز أن يشعها، وكذلك يجوز أن يسبب تداخالً ضاًرا لالتصاالت الالسلكية في حا

 . ويُحتمل أن يسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية تداخالً ضاًرا، ويلتزم المستخدم في هذه الحالة بتصحيح التداخل على نفقته الخاصة. التعليمات

له إلى إبطال سلطتك في تشغيله يجوز أن يؤدي إجراء تغييرات أو تعديالت دون الحصول على موافقة صريحة من ُمصن ِع هذا  الجهاز أو ُمسج ِ

 . بموجب قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية

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

 إشعار قانوني ]إشعار بشأن الصوت[ 

ية إضافة إلى إمكانات التسجيل، ويجوز أن يؤدي استخدامها بشكل غير الئق مرئ/إمكانات صوتية -وتتيح برامجها  - OCLMPتتضمن بعض أجهزة 

وتختلف القوانين المعمول بها بشأن استخدام مثل هذه اإلمكانات من والية قضائية إلى أخرى، ويجوز أن تقتضي . إلى تعرضك لعقوبات مدنية وجنائية

لةالحصول على موافقة كتابية ص -على سبيل المثال ال الحصر  - وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال الصارم . ريحة من الجهات المسجَّ

ٍّ من أو البرامج ألغراض /ويُنظر إلى استخدام هذا الجهاز و. كل حقوق حصانة الخصوصيات والمنقوالت/لمثل هذه القوانين وااللتزام الحرفي بأي 

ينتهك اتفاقية برامج المستخدم النهائي ويؤدي إلى اإلنهاء الفوري حقوق الترخيص رصد أو مراقبة غير قانونية بوصفه استخداًما غير مصرح به 

 . الممنوحة لك بموجبها

وتختلف القوانين المعمول بها . المرئي إلى تعرضك لعقوبات مدنية وجنائية/يجوز أن يؤدي االستخدام غير الالئق ألجهزة التسجيل الصوتي : مالحظة

الحصول على موافقة كتابية  -على سبيل المثال ال الحصر  -انات من والية قضائية إلى أخرى، ويجوز أن تقتضي بشأن استخدام مثل هذه اإلمك

لة ٍّ من. صريحة من الجهات المسجَّ كل حقوق حصانة /وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال الصارم لمثل هذه القوانين وااللتزام الحرفي بأي 

 .الخصوصيات والمنقوالت

 تنبيه بشأن جودة الفيديو 

 إشعار معدل اإلطارات بشأن الخيارات المحددة من قِبل المستخدم

لة OclePتتميز أنظمة  إال أنه يمكن استخدام هذه األنظمة في . بقدرتها على توفير فيديو عالي الجودة لكل ٍّ من المواد المعروضة مباشرة أو المسجَّ

نةأوضاع أقل جودة؛ مما قد يقلل من جودة  وقد تتدنى جودة . الصورة، وذلك للسماح بسرعة أبطئ في نقل البيانات والحد من حجم بيانات الفيديو المخزَّ

وقد يؤدي تدني الصورة بسبب خفض الدقة إلى عرضها بشكل أقل وضوًحا، . الصورة بفعل خفض الدقة أو تقليل معدل عرض الصور أو كليهما معًا

عدل اإلطارات في الثانية بسبب تدني الصورة بفعل انخفاض معدل عرضها؛ مما يجعل الصور المعروضة تثب أو ويقل م. بل وتعذر تمييزها أيًضا

 . وقد يؤدي انخفاض معدل اإلطارات إلى فشل النظام في تسجيل حدث مهم. تتحرك بشكل أسرع من الطبيعي أثناء التشغيل
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ويحدد المستخدم مدى مالءمة المنتجات للتطبيقات المقصودة ومعدل . تجات ألغراضهيتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن تقدير مدى مالءمة المن

وإذا قصد المستخدم استخدام الفيديو ألغراض استداللية في إجراءات قضائية أو غيرها، ينبغي له استشارة محاميه بشأن أي . الصور وجودتها

 .متطلبات خاصة لمثل هذا االستخدام

  البرامج مفتوحة المصدر

ورخصة جنو العمومية ( UOL)العمومية  UNGيتضمن هذه المنتج مصدًرا مفتوًحا معينًا أو برامج أخرى صادرة من أطراف ثالثة بموجب رخصة 

 . أو اإلضافية وبيانات إخالء المسؤولية واإلشعارات/وتراخيص حقوق الطبع والنشر األخرى و( LUOL)الصغرى 

 LUOLو UOLالرجاء الرجوع إلى البنود األصلية لرخصتي . وبعض التراخيص األخرى LUOLو UOLخصتي ومرفق بهذا المنتج البنود األصلية لر

بشأن الحقوق المكفولة لك ( مبادرة المصدر المفتوح) goo.f//www.P.c./Pwtec.Pthأو ( مؤسسة البرامج المجانية) goo.f//www.:/:.Pthعلى 

على نسخة كاملة ومتطابقة وقابلة للقراءة آليًا من التعليمات البرمجية المصدر لمثل هذه البرامج ويمكنك الحصول . بموجب التراخيص المتقدم ذكرها

. في سطر العنوان tPwtec MPmc Accwc/o، وكتابة عبارة m.h.ocl/w..Ptop.cleP.ePdمن خالل إرسال طلبك إلى  LUOLأو  UOLبموجب 

 . لتنزيل التعليمات البرمجية المصدروستتلقى بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني تتضمن رابًطا 

 .OclePأعوام من تاريخ توزيع هذا المنتج من قِبل ( 6)يسري هذا العرض لمدة ثالثة 

 التوافق الكهرومغناطيسي للفئة أ من األجهزة الكورية 

 

 تحذير بشأن التفريغ اإللكتروستاتي 

 

لتجنب تلف هذا المنتج بسبب التفريغ اإللكتروستاتي، اتبع ممارسات (. CtE)هذا المنتج حساس للتفريغ اإللكتروستاتي : تحذير

قبل لمس هذا المنتج أو ضبطه أو مناولته، اربط شريط تفريغ إلكتروستاتي حول . السالمة بشأن التفريغ اإللكتروستاتي أثناء التركيب

م في التفريغ اإللكتروستاتي وممارسات لمزيد من المعلومات عن التحك. معصمك وأفرغ الشحنة من جسمك وأدواتك بشكل سليم

االتصال بجمعية التفريغ اإللكتروستاتي  أو ANSI/ESD S20.20-1999 مناولة اإللكترونيات بأمان، الرجاء الرجوع إلى المعيار

(www.c/mc.Pth.) 

 الضمان 

 .www..cleP.ePd/wcttc.ow والمعلومات ذات الصلة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني OclePلمزيد من المعلومات حول ضمان منتجات 

 بيان جغرافية الشبكة

وستختلف .  يتوفر تطبيق الشبكة ألغراض االطالع العام فحسب، وال يُقصد به عرض جغرافية تفصيلية للشبكة. الرجاء قراءتها. مالحظة مهمة

 OclePالرجاء االتصال بممثل . رات أو ربما توفير جهاز شبكة إضافي للتكيف مع النظام كما هو موضحشبكتك الفعلية، مما يتطلب إجراء تغيي

 .المحلي لمناقشة المتطلبات التفصيلية التابعة لك

 



5 

 مقدمة

 . يستخدم دليل التثبيت هذا كمرجع لتركيب وحدة الكاميرا بما في ذلك توصيل األسالك وتركيب وضبط الكاميرا

 .الدليل المعلومات التاليةيوفر هذا 

 الوظائف األساسية ومتطلبات النظام الخاص بالوحدة :نظرة عامة على المنتج 

 إرشادات حول تركيب الوحدة وتوصيالت األسالك: التركيب والتوصيل. 

 نظرة عامة على المنتج .1

X.X األبعاد 

 .أدناه 1-1موضحة في الشكل  tct.i OtP:c//.P.cl 6لالستخدام الداخلي من سلسلة  ABCأبعاد الكاميرا العلبة 

 
 .تعبر القيم المدرجة بين قوسين عن وحدات البوصة، وتعبر كل القيم األخرى عن وحدات السنتيمتر :مالحظة

 

 المادية األبعاد :X-X شكل

X.X تعليمات الطراز 

 , تتطابق األشكال الخارجية للطرازات الواردة في الجدول أدناه وطرق تثبيتها تماًما بشكل عام

 .في هذا الدليل مثااًل مستخدم كمرجع لتطبيقه على جميع الطرازات 35O56لذلك يعتبر طراز 

 الوصف الطراز

31PXI  الكاميرا العلبةABC  1لالستخدام الداخليMP 

31PXI  الكاميرا العلبةABC  2لالستخدام الداخليMP 

31PII  الكاميرا العلبةABC  3لالستخدام الداخليMP 

31PXI  الكاميرا العلبةABC  5لالستخدام الداخليMP 

 الطرازات جدول :X-X جدول
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X.I الخصائص المادية 

  

 الكاميرا وخصائص توصيالت :X-X شكل

X. العدسة 

 .توجد فتحة واحدة لمسمار التثبيت أعلى وأسفل مبيت الكاميرا لتثبيتها :فتحة مسمار التثبيت .6

 .لتثبيت الكاميرا في الموقع الذي تريده 60-"1/4استخدم مسمار عادي 

 .صغيرة لتخزين ملفات إضافية tEالفتحة مخصصة إلدخال بطاقة : الصغيرة DSفتحة بطاقة  .6

كما توصي بيلكو . ثانية لتسجيل الفيديو عالي الدقة/ ميجابايت  10بقدرة تتوافق مع أدنى سرعة كتابة  tE5Mأو  tEDMيوصى ببطاقة  :مالحظة

 .مناسبًا للبيئة المراد استخدامها فيه tEبأن يكون نطاق درجة حرارة التشغيل لبطاقة 

 :زر إعادة التعيين واالفتراضي .4

 ثوان الستعادة إعدادات المصنع االفتراضية للكاميرا 3اضغط علي هذا الزر لمدة  :االفتراضي. 

 اضغط علي الزر الموجود باألسفل لمدة ثانية واحدة إلعادة تهيئة الكاميرا : إعادة تعيين. 

5. FBA:  ثانية تقريبًا للوصول الفوري إلى التركيز الصحيح تلقائيًا 1اضغط على الزر لمدة. 

 الخرج الرقمية/منافذ توصيل الدخل .3

 5D4SXf    في  “+” و “  -“عبر منفذي“At4S5 ” يمكن توصيل جهاز خارجي معتمد علىAt4S5 اإلمالة/الستخدامه في تنفيذ التحريك. 

 دخل التنبيهf  باستخدام منفذيUNE وA3 قم بتوصيل جهاز خارجي يمكنه تشغيل إشارات دخل التنبيه. 

 مخرج اإلنذار f باستخدام منفذيMPC وAP رج اإلنذارقم بتوصيل جهاز خارجي لتشغيله من خالل إشارات خ. 

 دخل الصوت f  يتم توصيل جهاز خارجي كميكروفون الستقبال الصوت للكاميرا في  ”-“و  “+“ عبر منفذي. 

 خرج الصوت f  يتم توصيل جهاز كسماعة لتشغيله من خالل إشارات خرج اإلنذار في  ”-“و  “+“ عبر منفذي. 

 :هو LCEسلوك (. كهرماني/أحمر/أخضر)للتمهيد وترقية البرامج الثابتة  LCEمؤشر  :الحالة DES مؤشر .7

 

X 
X 
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 تمهيد النظام: LCE ثانية، ثم 6-6بعد . باألحمر الثابت : 

 .األحمر إلى األخضر الوامض إذا كان التمهيد طبيعيًا -

 .تبقى باللون األحمر الثابت إذا حدث خطأ -

 .دقائق من إعادة التمهيد بنجاح 6بعد  LCEينطفئ 

 يومض : ترقية البرامج الثابتةLCE باللون الكهرماني عند تشغيل ترقية البرامج الثابتة. 

S. يدعم  :الطاقةEM16  فولت وAM64 فولت كمصدر للطاقة. 

، كما يتيح إمداد الكاميرا بالطاقة عن الطريق الشبكة باستخدام خاصية (3O)يربط الكاميرا مع شبكة بروتوكول اإلنترنت : RJ-45منفذ الشبكة  .9

 . فولت 64فإن الكاميرا مجهزة مسبقا بأسالك لتيار متردد  OPCفي حال عدم توفر ( OPC)توصيل الطاقة عبر شبكة اإليثرنت 

X1.  مؤشراتDES 

  مؤشرDES يشير مؤشر : األخضرLCE باللون األخضر الثابت إلى وجود اتصال مباشر. 

  مؤشرDES يشير مؤشر : باللون البرتقاليLCE استقبالها بين الكاميرا واإلنترنت/البرتقالي الوامض إلى أن البيانات يتم إرسالها. 

 التركيب والتوصيل .2

X.X إخراج كل محتويات العبوة 

 fوباإلضافة إلى دليل المستخدم، يوجد بالصندوق المحتويات اآلتية. العبوة كما هو موضح في طلب الشراء وملصق العبوةيُرَجى التأكد من وجود جميع محتويات الكاميرا في 

  كاميرا علبة  1عددABC  لالستخدام الداخلي 

  مجموعة أطراف توصيل 1عدد 

  ورقة موارد تكميلية 1عدد 

  تعليمات هامة للسالمة  1عدد 

  بيان تقييد استخدام بعض المواد ال 1عدد( خطرةSAPD) 

 .يرجى االتصال بالموزع في حالة عدم وجود أية عناصر

X.X الملحقات االختيارية 

 التركيب الموصى به 

 GC-M11 صندوق تركيب مجمعة f 

 MC1751علبة تركيب بقاعدة f 

 1B1751علبة تركيب بقضيب تي f 

 الملحقات الموصى بها 

  سلسلةCD14 f* ملحقاتOPC  تيار متردد داخليفولت  64بيئية ومدخل تيار 

  سلسلةCD60 f*ملحقات بيئية وداخلية 

  سلسلةCDtS000 f*ملحقات بيئية وداخلية 

 .ليست كل أنواع الصناديق والعدسات مدعومة*

 العدسات الموصى بها 

 A46.6515tA4A عدسة fCOi ,1.5/تركيز بؤري, ملم 50~  15, متعددة التركيز البؤري 

 A46.S56.StA4A عدسة fCOi ,6, لتركيز البؤريمتعددة ا.S  ~S 1.6/تركيز بؤري, ملم 

 A46.756.6tA4A عدسة fCOi ,1.6/تركيز بؤري, ملم 3~  6.6, متعددة التركيز البؤري 



S 

X.I التركيب 

 fقد يساعد استخدام األدوات التالية على إتمام التركيب

 مثقب 

 مفك براغي 

 قاطع أسالك 

 

X.I.X فحص الشكل العام 
أي تلف المستخدمة في العبوة على حماية الوحدة من معظم الحوادث أثناء النقل، إال أنه يتعين عليك فحص الوحدة وملحقاتها للتأكد من عدم وجود على الرغم من قدرة المواد الحامية 

 .تفريغ جميع محتويات العبوة X.Xاحرص على إزالة األغشية الواقية لتأكد من المحتويات وفقًا للقائمة المذكورة في جزء . مرئي

X.I.X لعدسةتركيب ا 

ب العدسة في حلقة تثبيت عدسات الكاميرا استخدم الهواء . احرص على منع الغبار من دخول المساحة ما بين العدسات وجهاز التصوير. اربط العدسات داخل حامل العدسات. رك ِّ

 (.ارجع إلى التعليمات المرفقة بالعدسات)المضغوط النظيف إلزالة أي أجسام غريبة إذا لزم األمر 

 .تأكد من عدم لمس العدسات لجهاز التصوير عند التركيب fمالحظة

 

 العدسة تركيب :X-X شكل

X.I.I تثبيت الكاميرا 

به مسمار لولبي إبهامي قياسي يتوافق مع فتحة المسمار اللولبي كما هو موضح أدناه، واربط الكاميرا ( يباع منفصال)اختر كتيبفة أو غطاء  .1

حسب طبيعة االستخدام ركب الكتيفة أو الحجيرة  المختارة في الحائط أو . أو الحجيرة جيدا من خالل فتحة مسمار التركيب اللولبيبالكتيفة 

 .السقف إلكمال التركيب

ود في السقف والطرف اآلخر بمسمار سلك األمان الموج/ بطرف في الحائط ( سلك الوقاية من السقوط المباع منفصال)قم بتوصيل سلك أمان  .6

 .الكاميرا

 : مالحظة

  استخدم برنامج الكاميرا إلعادة   .عند التركيب داخل مكان مغلق ركب الكاميرا في وضع مقلوب للسماح بالوصول السهل إلى منفذ الخدمة

 . تهيئة اتجاه الكاميرا للتشغيل العادي

  أمتار  6للتركيب على الحائط يجب أن يكون التركيب فوق مستوى سطح األرض بأكثر من. 

 حلقة تركيب العدسة
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 الكاميرا تثبيت :X-X شكل

X.I.4 توصيل الكبالت 

 .قم بتوصيل الكبالت الالزمة بشكل سليم. توجد واجهتا الدخل والخرج في الجهة الخلفية لصندوق الكاميرا

  أحد البدائل الثالثة التاليةوزود الجهاز بالطاقة من خالل. 

 X4 فولت تيار مترددf  فولت تيار متردد بالكتلة الطرفية، ثم أدخل الكتلة في منفذ الطاقة 64وصل كبل الطاقة الذي يوفر مصدر طاقة بقدرة. 

 XX فولت تيار مباشرf  فولت تيار مباشر بالكتلة الطرفية، ثم أدخل الكتلة في منفذ الطاقة 16وصل كبل الطاقة بقدرة. 

 .ال تتطلب الكاميرا طاقة تيار مباشر بقطبية معينةf مالحظة

 PoE ( الفئةIf)  وصل كبل إيثرنت له طرف مركب به موصلAR-45  بمنفذOPC AR-45  وقت واحدلكل من أغراض توصيل الطاقة والشبكة في. 

 fمالحظة

a.  في حالة استخدام مهايئ أو محولOPC  لتوفير الطاقة فتأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام في المقبس ومن توصيل مصدر األرضي الرئيسي 1من الفئة. 

b.  تم تصميم هذا المنتج ليتم تزويده بالطاقة من خالل مهايئ طاقة مدرج في قوائمGL  أو مصدر طاقة تيار مباشر بعالمة"L.O.t( "مصدر طاقة محدود ) أو بتصنيف

عند /  :S06.6cت سلبي، م أمبير جيجا ب OPC 673فولت، حاقن  4Sبقدرة  OPCأمبير،  0.30 -فولت تيار متردد  64/ أمبير   S6.0فولت تيار مباشر،  16

OtC. 

c.  من المستهدف توريد كابالت التوصيل البيني لـOPC  من نوعML6O  أوML6A  أوML65  المدرجة في قوائمGL وتحمل عالمة ،tGNL3UD1 

ACt3t1AN1  أوtGN ACt  . أوtA( .مقاوم للشمس )وwcoct tc/./oc.o  أوW (مقاوم للماء.) 

 (اختياري )التنبيه/ضع كبالت الصوت/At4S5 في المنافذ المقابلة داخل اللوحة الخلفية لكاميرا الصندوق إذا لزم األمر. 

 (60-1/4)فتحات مسمار لولبي 

 (يباع منفصال)سلك األمان 

 برغي سلك السالمة
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  مباشر تيار فولت XX/متردد تيار فولت X4  بجهد الطاقة مصدر :X-I شكل

X.I.X ضبط التركيز 

 (.راجع دليل التشغيل)يتم عرض صورة الكاميرا باستخدام المستعرض  .1

 .مرة واحدة لتوسيط آلية التركيز( ABC)اضغط على زر التركيز الخلفي التلقائي  .6

 (.يُرَجى الرجوع إلى التعليمات المرفقة بالعدسات)اضبط الزوم والتركيز البؤري للعدسات يدويًا على مجال الرؤية المرغوب  .6

 . آلية التركيز الخلفي التلقائي اضغط مع االستمرار على زر التركيز الخلفي التلقائي لمدة ثالث ثواِن لبدء .4

 .، ويظهر الفيديو باألسود، ويتعذر ضبط تركيز الكاميرا/.t.من خالل المتصفح، وإال سيتم إغالق ( EM 3t./ ،O 3t./ ،3Mt)تأكد من تحديد نوع العدسة المستخدمة f مالحظة

 الكتلة الطرفية
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 Pcleoمعلومات االتصال بقسم اكتشاف األعطال وإصالحها في 

أو ( الواليات المتحدة وكندا) 6S9-S00-1-9100على الرقم  OclePإذا لم تفلح التعليمات المتوفرة في حل المشكلة التي تواجهك، فاتصل بفريق دعم منتجات 

19S1-696-559-1( +العالم )تأكد من توفير الرقم التسلسلي عند االتصال. للحصول على المساعدة . 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشأن التخلص من نفايات األجهزة الكهربائية  E.tceo.0c 6006/93/CMيحتوي هذا الجهاز على مكونات كهربائية أو إلكترونية يجب إعادة تدويرها بطريقة مناسبة تتوافق مع توجيه االتحاد األوروبي 

ع المحلي لمعرفة إجراءات إعادة تدوير هذا الجها(. WCCC)واإللكترونية   .زاتصل بالموز ِّ

 

 

 تاريخ النسخة المنقحة

 التعليقات التاريخ رقم الدليل
F33IXC     17/X9      5c..1X 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pcleo 

625 W. Alluvial Fresno, California 93711 United States 

289-9100 (S00 )  الواليات المتحدة األمريكية وكندارقم الهاتف في 

289-9150 (S00 ) رقم الفاكس في الواليات المتحدة األمريكية وكندا 

 رقم الهاتف الدولي  1+ 292-1981 (559)

 رقم الفاكس الدولي  1+ 348-1120 (559)
ccc.ocleo.eow 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

OcleP  وشعارOcleP  والعالمات التجارية األخرى المقترنة بمنتجاتOcleP  المشار إليها في هذا المنشور هي عالمات تجارية لشركةOcleP, 3.e .كما تُعد  .أو الشركات التابعة لها
 مواصفات المنتج. ، على أن تكون باقي العالمات التجارية وأعمال الصيانة ملًكا لمالكيها المعنيينPN43Cعالمتين تجاريتين تخصان شركة  PN43Cوشعار  PN43Cالعالمة التجارية 

 .وتوفره عرضة للتغير دون إشعار

 ©MP.wt.hgo 6019, OcleP, 3.e. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 


