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 إشعارات مهمة 

 اإلشعارات التنظيمية ]الفئة أ من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية[

( ال يجوز أن يسبب هذا 1(. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: )CFFمن 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. 2الجهاز تداخالً ضاًرا، و)

 تداخل موجات الراديو والتلفزيون

(. وقد CFFمن قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ) 15خضع هذا الجهاز لالختبار وتبين توافقه مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة أ، وفًقا للجزء 

ارية. ويولِّد هذا الجهاز طاقة تردد السلكي ُوضعت هذه الحدود لتوفير درجة معقولة من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تج

يل ويجوز أن يستخدمها ويجوز أن يشعها، وكذلك يجوز أن يسبب تداخالً ضاًرا لالتصاالت الالسلكية في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفًقا لدل

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

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

 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[ 
إمكانات صوتية/مرئية إضافة إلى إمكانات التسجيل، ويجوز أن يؤدي استخدامها بشكل غير الئق  -وتتيح برامجها  - PELCOتتضمن بعض أجهزة 

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

لة. وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال الصارم  -على سبيل المثال ال الحصر  - الحصول على موافقة كتابية صريحة من الجهات المسجَّ

ق حصانة الخصوصيات والمنقوالت. وُينظر إلى استخدام هذا الجهاز و/أو البرامج ألغراض لمثل هذه القوانين وااللتزام الحرفي بأيٍّ من/كل حقو

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

 الممنوحة لك بموجبها. 

 تنبيه بشأن جودة الفيديو 

 إشعار معدل اإلطارات بشأن الخيارات المحددة من ِقبل المستخدم

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

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

جودة الصورة بفعل خفض الدقة أو تقليل معدل عرض الصور أو كليهما مًعا. وقد يؤدي تدني الصورة بسبب خفض الدقة إلى عرضها بشكل أقل 

سبب تدني الصورة بفعل انخفاض معدل عرضها؛ مما يجعل الصور المعروضة وضوًحا، بل وتعذر تمييزها أيًضا. ويقل معدل اإلطارات في الثانية ب

 تثب أو تتحرك بشكل أسرع من الطبيعي أثناء التشغيل. وقد يؤدي انخفاض معدل اإلطارات إلى فشل النظام في تسجيل حدث مهم. 

خدم مدى مالءمة المنتجات للتطبيقات المقصودة ومعدل يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن تقدير مدى مالءمة المنتجات ألغراضه. ويحدد المست

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

 متطلبات خاصة لمثل هذا االستخدام. 

 برامج المصدر المفتوح 
( ورخصة جنو العمومية GPLمفتوًحا معيًنا أو برامج أخرى صادرة من أطراف ثالثة بموجب رخصة جنو العمومية )يتضمن هذه المنتج مصدًرا 

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

 LGPLو GPLاخيص األخرى. الرجاء الرجوع إلى البنود األصلية لرخصتي وبعض التر LGPLو GPLومرفق بهذا المنتج البنود األصلية لرخصتي 

)مبادرة المصدر المفتوح( بشأن الحقوق المكفولة لك  http://www.opensource.org)مؤسسة البرامج المجانية( أو  http://www.fsf.orgعلى 

وقابلة للقراءة آلًيا من التعليمات البرمجية المصدر لمثل هذه البرامج بموجب التراخيص المتقدم ذكرها. ويمكنك الحصول على نسخة كاملة ومتطابقة 
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في سطر العنوان.  Source Code Request، وكتابة عبارة digitalsupport@pelco.comمن خالل إرسال طلبك إلى  LGPLأو  GPLبموجب 

 ة المصدر. وستتلقى بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني تتضمن رابًطا لتنزيل التعليمات البرمجي

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

 

 التوافق الكهرومغناطيسي للفئة أ من األجهزة الكورية 

 

 تحذير بشأن التفريغ اإللكتروستاتي 

 

(. لتجنب تلف هذا المنتج بسبب التفريغ اإللكتروستاتي، اتبع ممارسات ESDهذا المنتج حساس للتفريغ اإللكتروستاتي )تحذير: 
السالمة بشأن التفريغ اإللكتروستاتي أثناء التركيب. قبل لمس هذا المنتج أو ضبطه أو مناولته، اربط شريط تفريغ إلكتروستاتي حول 

تحكم في التفريغ اإللكتروستاتي وممارسات معصمك وأفرغ الشحنة من جسمك وأدواتك بشكل سليم. لمزيد من المعلومات عن ال
أو االتصال بجمعية التفريغ اإللكتروستاتي  ANSI/ESD S20.20-1999مناولة اإللكترونيات بأمان، الرجاء الرجوع إلى المعيار 

(www.esda.org.) 

 الضمان 

 .www.pelco.com/warrantyقع اإللكتروني والمعلومات ذات الصلة، يرجى زيارة المو Pelcoلمزيد من المعلومات حول ضمان منتجات 

 بيان جغرافية الشبكة

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

 Pelcoف مع النظام كما هو موضح. الرجاء االتصال بممثل شبكتك الفعلية، مما يتطلب إجراء تغييرات أو ربما توفير جهاز شبكة إضافي للتكي

 المحلي لمناقشة المتطلبات التفصيلية التابعة لك. 

 إشعار قانوني )إشعار بشأن الصوت( 

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

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

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

 الخصوصية. 
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 تعليمات الطرازات

يه مثال لكاميرا تتطابق أشكال الطرازات الواردة في الجدول أدناه وطرق تثبيتها تماًما بشكل عام؛ لذلك، يرجي االنتباه إلى هذا الدليل الذي نستخدمي ف

IBD129-1 .كمرجع يطبق على جميع الطرازات 

 الوصف   الطراز

IBD129-1  كاميراxiraS تة باألركان + تشغيل عبر إيثرنت باألشعة تحت الحمراء  1 بدقة  فولت 12/24ميجابكسل عالية األمان ومثبَّ

IBD329-1  كاميراxiraS  تة باألركان + تشغيل عبر إيثرنت باألشعة تحت الحمراء  3بدقة  فولت 12/24ميجابكسل عالية األمان ومثبَّ

 الطرازات جدول :1-1 جدول
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 الوصف

راز وقراءة هذا الدليل بعناية عالية األمان المثبَّتة باألركان حالً مثالًيا لهيئات إنفاذ القانون، مثل المحاكم والسجون والمواقع العسكرية. ويرجى التأكد من الط IBD Sarixتوفر كاميرا 

 قبل تثبيتها.

 محتويات العبوة

  كاميرا عالية األركان مثبَّتة باألركان 1عدد 

  مسامير  3عددTP4S3xذاتية اللولبة مم 

  مثبت بالستيكي 3عدد 

  ُمجفف 2عدد 

  مفتاح ربط  1عددT20  من نوعxPrS 

  مجموعة أطراف توصيل ثمانية السنون 1عدد 

  مجموعة أطراف توصيل ثنائية السنون 1عدد 

  قالب تثبيت 1عدد 

  بيان مالحظات مهمة 1عدد 

  دليل مطبوع لبدء التشغيل السريع 1عدد 

  ورقة موارد تكميلية 1عدد 

  * 1تعليمات هامة للسالمة 

 بيان تقييد استخدام بعض المواد الخطرة* (ROHS) 1  

 التركيب

 عالية األمان المثبَّتة باألركان باتباع الطريقة التالية. IBD Sarixيمكنك تركيب كاميرا 

 التثبيت السطحي بأحد األركان 

 التثبيت السطحي بأحد األركان

 عالية األمان المثبَّتة باألركان في سطح أحد األركان بين الحائطين والسقف كما هو موضح في اإلجراء التالي. IBD Sarixركِّب كاميرا 
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 ثم فُك الغطاء العلوي.  xPrS( باستخدام مفتاح ربط M4X23Lأرِخ مسامير الغطاء العلوي الثالثة ) -1

 صغيرة في الفتحة. xSإذا لزم األمر، فأدخل بطاقة  -2

 التوصيل السفلية أو الجانبية في جسم الكاميرا إلدخال الكبل وتوصيل الكبالت المطلوبة.حسب احتياجاتك، استخدم فتحة قناة  -3

ي ة ف تخدام حال س بة ا ل قاومة ج ياه م لم صى) ل ها مو قب ،(ب تحة اث تحات) ف ة (ف ري ي دائ بة ف ل ج صغر ال طر من أ بل ق ك تي ال تم ال ي س ره  مري بر ت  ع

بة ل ج ير كبلبك مرر .ال بر مطرطم غ تحة ع ف ي ال بة ف ل ج بل مطررك .ال ك تخدام ال س ا ل ب سب الموصر نا م مالحظة: يجب إحكام غلق الحوامل وقنوات .ال

 .التوصيل لمنع التكاثف في الكاميرا

ل كبل طاقة يمد طرف توصيل الطاقة بمصدر طاقة قدرته  -4  RJ-45فولت تيار متردد. وبدالً من ذلك، أدخل طرف التوصيل  12أو  24وصِّ

(. إذا لزم األمر، فوصِّل oxPفي الكاميرا ثم أدخل الطرف اآلخر في جهاز إمداد طاقة ) oPPالملحق بكبل إيثرنت المرفق في منفذ 

مقابس دخل/خرج الصوت ودخل/خرج اإلنذار بأسالك من أجهزة دخل/خرج الصوت ودخل/خرج اإلنذار كل على حدة وعلى الترتيب. 

الت صوت/إنذار ثمانية السنون ينحصر في النطاق مالحظة: حجم السلك الموصى به  الت طاقة ثنائية السنون وموصِّ لالستخدام مع موصِّ

 (.GWAعلى مقياس األسالك األمريكي ) 28-14

a. " لة المميزة بالحروف ن ال ." )أو "مصدر الطاقة المحدود"(  بخرج مقنL.P.Sتم إعداد هذا المنتج لتوفيره من قِبل إحدى وحدات الطاقة المسجَّ
فولت تيار مباشر )عبر  48مللي أمبير أو  1070فولت تيار متردد،  12مللي أمبير، أو  670هرتز،  50/60فولت تيار متردد، 24يقل عن 

 مللي أمبير كحد أدنى. 195اإليثرنت(، 

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

c. 28-14دبابيس على نطاق سلك  8دبوس وموصالت إنذار/صوت ذات  2السلك الموصى باستخدامه مع موصالت طاقة ذات  يقتصر حجم 
 بمقياس السلك األمريكي.

 قم بطي قالب التثبيت على شكل مخروطي بطول الخط المتقطع. -5

 افتح قالب التثبيت واقطع المناطق الرمادية. -6

فتحات كما هو مشار إليه على قالب التثبيت ثم أدخل المثبتات البالستيكية  3بين السقف والحائطين. قم بثقب ركِّب قالب التثبيت في الركن  -7

 الثالثة في هذه الفتحات. 

( ذاتية اللولبة في المثبتات البالستيكية التي تم TP4x30بعد ذلك، ثبِّت جسم الكاميرا على سطح الركن وأحكم ربط المسامير الثالثة ) -8

 لها.إدخا

  الصق المجففين في كل تجويف دائري على حدة.اقلب الغطاء العلوي على وجهه اآلخر و -9

1x-  استخدم مفتاح الربطxPrS ( إلحكام ربط مسامير الغطاء العلوي الثالثةL4S23M .واستكمل عملية التثبيت ) مالحظة: العزم الدوراني

  (.mNنيوتن متر ) 0.2±  2.5للمسمار هو 

 

مالحظة: لالطالع على مزيد من المعلومات حول هذه الكاميرا، تتوفر جميع الموارد في موقع واحد: 

https://www.pelco.com/high-security-corner-ibd. 
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  Pelcoمعلومات االتصال بقسم اكتشاف األعطال وإصالحها في 

)الواليات  91xx-289-8xx-1على الرقم  oclePل بفريق دعم منتجات إذا لم تفلح التعليمات المتوفرة في حل المشكلة التي تواجهك، فاتص

 + )العالم( للحصول على المساعدة. تأكد من توفير الرقم التسلسلي عند االتصال. 1-559-292-1981المتحدة وكندا( أو 

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

 مالحظات على رسومات األبعاد 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تاريخ النسخة المنقحة

 تعليقات التاريخ رقم الدليل

C2303M  08/18  النسخة المنقحةx3 

 

 

 

بشأن التخلص من نفايات  Directive 2002/96/ECيحتوي هذا الجهاز على مكونات كهربائية أو إلكترونية يجب إعادة تدويرها بطريقة مناسبة تتوافق مع توجيه االتحاد األوروبي 

ع المحلي لمعرفة إجراءات إعادة تدوير هذا الجهاWEEEاألجهزة الكهربائية واإللكترونية )  ز.(. اتصل بالموزِّ

 



 



Pelco, Inc.
W.Alluvial 625

Fresno CA 93711 
91xx-289 (8xx) الهاتف في الواليات المتحدة األمريكية وكندا رقم
915x-289 (8xx) رقم الفاكس في الواليات المتحدة األمريكية وكندا
رقم الهاتف الدولي +1( 559) 1981-292

Pelco.com


