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أما القابس األرضي فيوجد به نصالن وطرف مستدق ثالث أرضي. يتوفر النصل العريض أو الطرف املستدق الثالث لضمان األمان. إذا لم 
يتالءم القابس املتوفر مع منفذ التيار الكهربي، فيرجى استشارة فني كهرباء الستبدال املنفذ القدمي.
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أو املبيعة مع اجلهاز. عند استخدام عربة، توخ احلذر عند حتريك العربة مع اجلهاز لتجنب اإلصابة بسبب االنقالب.
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مثل تلف سلك إمداد الطاقة أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء داخل اجلهاز أو تعرض اجلهاز للمطر 
أو الرطوبة أو عمله بشكل غير طبيعي أو سقوطه.

يجب عدم تعريض اجلهاز لقطرات سائل أو رذاذ وعدم وضع أي شيء مملوء بالسوائل، مثل املزهريات، على اجلهاز.. 15
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فقط ويجب تركيبها بحيث ال تكون معرضة لألمطار والرطوبة.
استخدم فقط طرق التركيب واملواد التي لها القدرة على حتمل أربعة أضعاف أقصى حمولة محددة.. 19
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تنبيه

يشير هذا الرمز أن هناك إرشادات مهمة تتعلق بالتشغيل والصيانة في العبوة املصاحبة لهذه الوحدة.

حتذير : يعد هذا املنتج حساًسا للتفريغ اإلستاتيكي )ESD(. لتجنب التلف الناجم عن التفريغ اإلستاتيكي، استخدم الطرق 
اآلمنة للتفريغ اإلستاتيكي أثناء التركيب. قبل ملس هذا املنتج أو ضبطه أو التعامل معه، البس في معصمك حزام معصم 

خاًصا بالتفريغ اإلستاتيكي وأفرغ الشحنة اإلستاتيكية من جسمك وأدواتك بشكل مالئم. ملزيد من املعلومات حول التحكم 
في التفريغ اإلستاتيكي واملمارسات اآلمنة للتعامل مع اإللكترونيات، يُرجى الرجوع إلى ANSI/ESD S20.20-1999 أو االتصال 

.)www.esda.org( بجمعية التفريغ الكهربي
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إشعارات مهمة

إشعارات تنظيمية

يتوافق هذا اجلهاز مع الفقرة 15 من قواعد جلنة االتصاالت الفيدرالية )FCC(. يخضع التشغيل للشرطني التاليني: )1( ال يجوز أن يتسبب هذا اجلهاز في 
حدوث تشويش ضار، و)2( يجب أن يقبل هذا اجلهاز أي تشويش يتم استقباله، مبا في ذلك التشويش الذي قد يتسبب في التشغيل غير املرغوب فيه.

تشويش الراديو والتلفزيون
مت اختبار هذا اجلهاز وثبت أنه متوافق مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة ب مبوجب الفقرة 15 من قواعد جلنة االتصاالت الفيدرالية )FCC(. متت صياغة 
هذه احلدود لتوفير حماية معقولة ضد أي تشويش ضار عند تشغيل اجلهاز في بيئة جتارية. ويوّلد هذا اجلهاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمها 

ومن املمكن أيًضا أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقا لدليل اإلرشادات، فقد يتسبب في حدوث تشويش ضار في االتصاالت املعتمدة على 
موجات الراديو. قد يؤدي تشغيل هذا اجلهاز في منطقة سكنية إلى حدوث تشويش ضار، وفي هذه احلالة يلزم على املستخدم تصحيح هذا التشويش 

على نفقته اخلاصة.

قد تؤدي التغييرات والتعديالت غير املعتمدة صراحًة من قبل الشركة املصنعة أو جهة تسجيل هذا اجلهاز إلى إبطال صالحية تشغيل هذا اجلهاز مبوجب 
قواعد جلنة االتصاالت الفيدرالية. 

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

إشعار قانوني ]إشعار الصوت[

حتتوي بعض األجهزة من PELCO، وتعمل البرامج على متكينها، على إمكانات صوتية/مرئية وإمكانات تسجيل، وقد يعرضك االستخدام اخلاطئ لها إلى 
عقوبات مدنية وجنائية. تختلف القوانني املعمول بها فيما يتعلق باستخدام مثل هذه اإلمكانات بني نطاقات االختصاصات القضائية وقد تتطلب، من 

بني أمور أخرى، موافقة خطية صريحة من األهداف املسجلة. تعد أنت املسؤول الوحيد عن ضمان االلتزام الصارم بهذه القوانني واالمتثال الصارم ألي/
كافة حقوق اخلصوصية والشخصية. يعتبر استخدام هذا اجلهاز و/أو البرامج للمراقبة أو الرصد غير الشرعي استخداًما غير مرخص به ويؤدي إلى إبطال 

اتفاقية برامج املستخدم النهائي وتؤدي إلى اإلنهاء الفوري حلقوق ترخيصك مبوجب هذه االتفاقية. 

تنبيه حول جودة الفيديو

إشعار حول معدل اإلطارات فيما يتعلق باخليارات احملددة من قبل املستخدم
تعد أنظمة Pelco قادرة على توفير جودة فيديو عالية لكل من العرض املباشر والتشغيل. وعلى الرغم من ذلك، ميكن استخدام األنظمة في أوضاع 

جودة أكثر انخفاًضا، والتي قد تؤدي إلى انخفاض جودة الصورة، لتسمح بسرعة أقل لنقل البيانات ولتقليل مقدار بيانات الفيديو املخزنة. قد تنخفض 
جودة الصورة إما من خالل تقليل الدقة أو تقليل معدل نقل الصورة أو كليهما. قد تنتج عن الصورة التي قلت جودتها بسبب الدقة املنخفضة صورة 

أقل وضوًحا أو حتى يتعذر متييزها. لدى الصورة التي قلت جودتها بسبب تقليل معدل نقل بيانات الصورة إطارات أقل في الثانية، وهو ما ينتج صورًا تبدو 
وكأنها تقفز أو تتحرك بسرعة أكبر من السرعة الطبيعية أثناء التشغيل. قد تتسبب معدالت اإلطارات األقل في عدم تسجيل حدث رئيسي من قبل 

النظام. 

يقع الرأي اخلاص مبدى مالءمة املنتجات ألغراض املستخدم على عاتق املستخدمني وحدهم. يجب أن يحدد املستخدمون مدى مالءمة املنتجات 
الستعماالتهم املطلوبة اخلاصة بهم، من حيث معدل نقل الصورة وجودة الصورة. في حالة أراد املستخدمون استخدام الفيديو ألغراض استداللية في 

تصرف قضائي أو أغراض أخرى، فينبغي على املستخدمني استشارة محاميهم فيما يتعلق بأي متطلبات معينة خاصة مبثل هذا االستخدام. 

البرامج مفتوحة املصدر

 GNUو GNU General Public License GPL يتضمن هذا املنتج برامج مفتوحة املصدر معينة أو برامج أخرى أنشأتها جهات أخرى تخضع لترخيص
)Library/Lesser General Public License )LGPL وتراخيص مختلفة و/أو تراخيص نشر إضافية وحاالت إخالء املسؤولية واإلشعارات.

 LGPLو GPL وبعض التراخيص األخرى مع هذا املنتج. يُرجى الرجوع إلى البنود الدقيقة للتراخيص LGPLو GPL يتم توفير البنود الدقيقة للتراخيص
على http://www.fsf.org )مؤسسة البرامج املجانية( أو http://www.opensource.org )مبادرة املصدر املفتوح( فيما يتعلق بحقوقك مبوجب الترخيص 

املذكور. ميكنك احلصول على نسخة كاملة متوافقة مقروءة من اجلهاز للتعليمات البرمجية املصدر اخلاصة بهذه البرامج مبوجب الترخيص GPL أو 
LGPL من خالل إرسال طلبك على digitalsupport@pelco.com؛ ينبغي كتابة Source Code Request. ستستلم بعد ذلك بريًدا إلكترونًيا برابط لك 

لتنزيل التعليمات البرمجية املصدر. 

 .Pelco هذا العرض صالح لفترة ثالث )3( سنوات بدًءا من تاريخ توزيع هذا املنتج من خالل شركة
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(CCC) بيان سلك التيار الكهربي املعتمد من جلنة ضوابط العمل السلوكية

ال تتضمن الُطرز املشحونة إلى الصني أسالك التيار الكهربي. 

مالحظة : يجب استخدام سلك تيار كهربي معتمد من CCC لتزويد اجلهاز بالتيار داخل الصني.

توجيهات التداخل الكهرومغناطيسي الكورية من الفئة أ 

이 기기는 업무용 (A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시길 바라며, 가정 외의 지역에서
.사용하는 것을 목적으로 합니다

يعد هذا منتًجا من الفئة أ. قد يتسبب وجود هذا املنتج في بيئة منزلية في تداخل موجات الراديو؛ وفي مثل هذه احلالة قد يكون مطلوبًا من املستخدم 
اتخاذ تدابير مالئمة. 

حتذير التفريغ اإلستاتيكي 

حتذير: يعد هذا املنتج حساًسا للتفريغ اإلستاتيكي )ESD(. لتجنب التلف الناجم عن التفريغ اإلستاتيكي، استخدم الطرق 
اآلمنة للتفريغ اإلستاتيكي أثناء التركيب. قبل ملس هذا املنتج أو ضبطه أو التعامل معه، البس في معصمك حزام معصم 

خاًصا بالتفريغ اإلستاتيكي وأفرغ الشحنة اإلستاتيكية من جسمك وأدواتك بشكل مالئم. ملزيد من املعلومات حول التحكم 
في التفريغ اإلستاتيكي واملمارسات اآلمنة للتعامل مع اإللكترونيات، يُرجى الرجوع إلى ANSI/ESD S20.20-1999 أو االتصال 

.)www.esda.org( بجمعية التفريغ الكهربي

ضمان

.www.pelco.com/warranty واملعلومات ذات الصلة أيًضا، يُرجى الرجوع إلى Pelco ملزيد من املعلومات حول ضمان املنتج من شركة

بيان هيكل الشبكة 
مالحظة مهمة. يرجى قراءتها. مت عرض تنفيذ الشبكة كتمثيل عام فقط وال يُقصد به عرض هيكل شبكة تفصيلي. ستكون الشبكة الفعلية 
لديك مختلفة، مما يتطلب تغييرات أو رمبا أجهزة شبكة إضافية الستيعاب النظام كما هو موضح. يُرجى االتصال مبمثل شركة Pelco احمللي للتعرف 

على متطلباتك اخلاصة.

إشعار قانوني (إشعار الصوت)
J  قد يعرضك االستخدام اخلاطئ ألجهزة التسجيل الصوتية/املرئية إلى عقوبات مدنية وجنائية. تختلف القوانني املعمول بها فيما يتعلق باستخدام مثل هذه

اإلمكانات بني نطاقات االختصاصات القضائية وقد تتطلب، من بني أمور أخرى، موافقة خطية صريحة من األهداف املسجلة. تعد أنت املسؤول الوحيد عن ضمان 
االلتزام الصارم بهذه القوانني واالمتثال الصارم ألي/كافة حقوق اخلصوصية والشخصية. 
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مقدمة
وحدة ترميز الفيديو فئة NET5500 Series هي وحدة ترميز قنوات تعتمد على الشبكة تتضمن عارًضا مدمًجا يعتمد على الويب لعرض التدفق املباشر 

في مستعرض ويب قياسي )Microsoft® Internet Explorer® أو Chrome® أو Safari® أو Mozilla® Firefox®(. وقد مت تصميم وحدة الترميز على 
أساس معايير مفتوحة وهي متثل جزًءا من نظام Endura® لتسجيل تدفقات الفيديو والتحكم بها وإدارتها وعرضها.

تدعم وحدة الترميز الضغط بالتنسيقني H.264 وMJPEG. وميكنها إنشاء تدفقي فيديو H.264 قابلني للتكوين املستقل، بحيث يتم عرض كل منهما 
بدقة تصل إلى D1 )720 × 480 لنظام NTSC، و720 × 576 لنظام PAL( و30/25 صورة لكل ثانية باإلضافة إلى تدفق MJPEG لعرض الويب.

ميكن تكوين الوحدة NET5500 إلدخال تنبيه واحد لكل قناة فيديو. وعند تشغيل حدث تنبيهي، تستطيع الوحدة إرسال رسالة إلى املشغل وتشغيل 
ترحيل.

تدعم الوحدة أيًضا خاصية اكتشاف احلركة لكل قناة فيديو. وميكنك تكوين منطقة حركة واحدة باستخدام إعدادي احلساسية واحلد املستقلني اخلاصني 
بها. وعندما تكتشف الوحدة NET5500 نشاًطا في أي من هذه املناطق، فإنها تستطيع تشغيل حدث تنبيهي.

تدعم وحدة ترميز الفيديو إدخاالً صوتًيا واحًدا لكل قناة فيديو على الشبكة. ويستطيع مشغل النظام )موظف األمن( رؤية النشاط وسماعه في 
املنطقة املطلوبة التي يوجد بها ميكروفون.

 D-Protocol بواسطة بروتوكول )PTZ( التحكم في األجهزة الطرفية البعيدة مثل كاميرات التدوير/اإلمالة/التكبير/التصغير NET5500 تدعم الوحدة
.®Coaxitron وبرتوكول P-Protocol وبروتوكوالت

الُطرُز
وحدة الترميز NET5501 بتنسيق H.264 أحادية القناة وتُثبت على حامل ~
وحدة الترميز NET5504 بتنسيق H.264 رباعية القنوات وتُثبت على حامل ~
وحدة الترميز NET5508 بتنسيق H.264 ثمانية القنوات وتُثبت على حامل ~
وحدة الترميز NET5516 بتنسيق H.264 ذات 16 قناة وتُثبت على حامل ~

بدء االستخدام

قبل تركيب اجلهاز، تعرف بالكامل على املعلومات الواردة في قسم التركيب بهذا الدليل.

مالحظات
توصي شركة Pelco بتوصيل اجلهاز بشبكة تستخدم خادم بروتوكول التكوين احليوي للمضيف )DHCP( لعنونة األجهزة. ~
ال تستخدم موزع شبكة عند تكوين إعدادات الشبكة للجهاز. ~
لضمان الوصول اآلمن، قم بتأمني اجلهاز بجدار حماية عندما يكون متصالً بالشبكة. ~

قائمة باألجزاء املرفقة

NET5501

دليل التركيب، إرشادات السالمة )عنصران( / قرص يشتمل على املوارد / مهايئ / ركيزة مطاطية )4 قطع( / زاوية تثبيت باحلامل )قطعتان( / مشبك كبل 
)قطعة واحدة(/ مسمار لولبي )قطعتان( لربط مشبك الكبل باإلضافة إلى مسمار لولبي آخر بديل / مسمار لولبي )3 قطع( لكتيفة التثبيت باحلامل / 

مسمار لولبي )4 قطع( لربط حامل املنتج / مجموعة أطراف توصيل بها خمسة أسنان )قطعتان(

NET5504

دليل التركيب، إرشادات السالمة )عنصران( / قرص يشتمل على املوارد / مهايئ / ركيزة مطاطية )4 قطع( / زاوية تثبيت باحلامل )قطعتان( / مشبك كبل 
)قطعة واحدة( / مسمار لولبي )قطعتان( لربط مشبك الكبل باإلضافة إلى مسمار لولبي آخر بديل / مسمار لولبي )3 قطع( لكتيفة التثبيت باحلامل / 

مسمار لولبي )4 قطع( لربط حامل املنتج / مجموعة أطراف توصيل بها ستة أسنان )قطعتان(

NET5508

Iدليل التركيب، إرشادات السالمة )عنصران( / قرص يشتمل على املوارد/ مهايئ / ركيزة مطاطية )4 قطع(/ زاوية تثبيت باحلامل )قطعتان( / مشبك كبل 
)قطعة واحدة( / مسمار لولبي )قطعتان( لربط مشبك الكبل باإلضافة إلى مسمار لولبي آخر بديل/ مسمار لولبي )3 قطع( لكتيفة التثبيت باحلامل / 

مسمار لولبي )4 قطع( لربط حامل املنتج / مجموعة أطراف توصيل بها عشرة أسنان )قطعتان( / فلتر غبار )1 قطعة(

NET5516

دليل التركيب، إرشادات السالمة )عنصران( / قرص يشتمل على املوارد / مهايئ / ركيزة مطاطية )4 قطع( / زاوية تثبيت باحلامل )قطعتان( / مشبك كبل 
)قطعة واحدة( / مسمار لولبي )قطعتان( لربط مشبك الكبل باإلضافة إلى مسمار لولبي آخر بديل / مسمار لولبي )3 قطع( لكتيفة التثبيت باحلامل 

/ مسمار لولبي )4 قطع( لربط حامل املنتج / مجموعة أطراف توصيل بها ثمانية أسنان )قطعتان( مجموعة أطراف توصيل بها عشرة أسنان )قطعتان( 
/ فلتر غبار )1 قطعة(



6 | العربية

وصف اللوحة األمامية

NET5501/NET5504

NET5508/NET5516

الوصفاالسمالرقم

aمؤشرات اللوحة األمامية

لعرض حالة تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة. ويتوهج هذا املؤشر باللون األزرق عندما تكون 
الطاقة موصلة بالوحدة.

لعرض حالة الشبكة )االتصال والسرعة(.

 إيقاف تشغيل: الوحدة غير متصلة بالشبكة.
كهرماني ثابت: الوحدة غير متصلة بالشبكة باستخدام املعيار 100 ميجابت/ثانية.

 أحمر ثابت: الوحدة غير متصلة بالشبكة باستخدام املعيار 10 ميجابت/ثانية.
أخضر ثابت: الوحدة غير متصلة بالشبكة باستخدام املعيار 1 جيجابت/ثانية.

يشير الضوء الوامض إلى نشاط الشبكة املوافق للسرعة املعتمدة على اللون.�

لعرض حالة اتصال الكاميرا.

 غير مضاء: لم يتم توصيل كاميرا بعد.
أخضر: فيديو الكاميرا موجود بالفيديو في املوصل.

أحمر: الفيديو لم يعد موجوًدا؛ الكاميرا ال تعمل بشكل صحيح.

لعرض حالة الوحدة.

 أخضر: الوحدة تعمل بصورة طبيعية.
أحمر: هناك خطأ بالوحدة. 

NET5500 Series
Video Encoder

a

NET5500 Series
Video Encoder

a
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وصف اللوحة اخللفية

NET5501

NET5504

NET5508

NET5516

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

a b e fc d g

1 2

1 2

3 4

3 4 2 4

1 3

A1 A2 NO COM Tx+ Rx+

A3  A4        NC Tx- Rx-

a b efc d g

Tx+ Tx- NO1 COM1 NC1 A1 A2     A3 A4

Rx+ Rx- NO2 COM2 NC2 A5 A6     A7 A8

1 2

1 2

3 4

3 4

5 6

5 6

7 8

7 82 4

1 3

6 8

5 7

a b c d e f g

Tx+Tx- NO1 COM1 NC1 A1 A2     A3 A4

Rx+ Rx- NO2 COM2 NC2 A5 A6     A7 A8

NO3 COM3 NC3 A9 A10     A11 A12

NO4 COM4 NC4 A13 A14     A15 A16

1 3

2 4

5 7

6 8

9 11

10 12

13 15

14 162 4

1 3

6 8

5 7

10 12

9 11

14 16

13 15

a b c d e g
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الوصفاالسمالرقم

a

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-.مقبس إدخال الطاقة. لتوصيل مهايئ سعته 12 فولت

b

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

اضغط على هذا املفتاح إلعادة ضبط اجلهاز على اإلعداد االفتراضي للمصنع. إذا قمت بإجراء إعادة ضبط املصنع، فسيتم 
فقد جميع إعدادات اجلهاز. 

c

Aطرف توصيل مستشعر إدخال التنبيه

NO/NCالتحكم في الترحيل

COMالترحيل املشترك

TX+/TX-RS-422/RS-485 خط بيانات

RX+/RX-
RS-422 RX خط بيانات

J .RS-485 يتم تعطيله في الوضع

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-.طرف توصيل أرضي

d

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-.مبوجه أو شبكة داخلية )LAN( اتصال الشبكة احمللية

e

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

أداة ترميز الفيديو. طرف إدخال صوتي إلدخال الصوت. وميكن توصيل ميكروفون أو مصدر آخر للصوت بطرف التوصيل هذا.

f

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

طرف توصيل BNC إلخراج الفيديو.

g

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

طرف توصيل BNC إلدخال الفيديو.

تعيينات أسنان PTZ (التدوير/اإلمالة/التكبير/التصغير) والترحيل والتنبيه

الوظيفةاالسمالوظيفةاالسم

A11 املنبهA33 املنبه

A22 املنبهA44 املنبه

NOترحيل مفتوح بشكل عادي

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-أرضي

COMترحيل مشتركNCترحيل مغلق بشكل عادي

TX+RS-422 TX+ بياناتTX-RS-422 TX- بيانات

TX+RS-422 RX+ بياناتRX-RS-422 RX- بيانات
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التركيب على حامل 
يتم تركيب وحدة الترميز فئة NET5500 Series على حامل معدات معيارية صناعية بطول 48 سم )19 بوصة(. وتشغل وحدة الترميز هذه طول 1 

وحدة حامل RU )4.45 سم أو 1.75 بوصة( من املساحة الرأسية للحامل. ويتم إرفاق األجهزة الالزمة لتركيب وحدة الترميز هذه التي يتم تثبيتها في 
حامل معها.

يجب أن يفي احلامل باملتطلبات التالية  

 معيار احلامل: 48 سم )19 بوصة(، متوافق مع املعيار EIA-310-D )العمود اخللفي مطلوب(
عمق عمود احلامل: من 50.8 إلى 76.2 سم )من 20 إلى 30 بوصة(

اخليارات املطلوبة للثقوب اخلاصة بتركيب األعمدة: من 10 إلى 32 فتحة ملولبة UNF-2B أو فتحة مربعة باألعمدة األمامية واألعمدة اخللفية.
 NET5500 أنظمة الباب )اختيارية(: يجب أن تكون هناك مسافة باألبواب األمامية ال تقل عن 5.1 سم )2 بوصة( بني احلافة األمامية لوحدة الترميز فئة

واجلزء الداخلي من الباب.

ال ميكن استخدام األبواب اخللفية إال على أعمدة احلامل التي يزيد عمقها عن 66 سم )26 بوصة(.

J .مستوية NET5500 Series تأكد أن وحدة الترميز فئة

J .توفر الثقوب والفتحات في العلبة اخلارجية التهوية ملنع زيادة سخونة الوحدة. فيتعني سد هذه الفتحات

لتركيب وحدة الترميز فئة NET5500 على حامل 

11 قم بفك مسامير Phillips الثالثة امللولبة مسطحة الرأس من كل جانب من الوحدة. ضع املسامير امللولبة جانًبا..

21 قم مبحاذاة فتحات املسامير امللولبة الثالثة في كتائف التثبيت مع الفتحات .
امللولبة املوجودة على اجلانبني األيسر واألمين للهيكل.

31 قم بتركيب كتائف التثبيت بكل جانب من الهيكل باستخدام مسامير .
Phillips الستة امللولبة مسطحة الرأس.

أدخل مسامير Phillips امللولبة مسطحة الرأس التي قمت بفكها مسبًقا .41
وأحكم ربطها.

51 قم مبحاذاة فتحتي كتيفة التثبيت في كل جانب من الوحدة مع فتحات .
املسامير امللولبة باحلامل.

61 أدخل مسامير Phillips امللولبة مسطحة الرأس )غير مرفقة( وأحكم ربطها .
لتثبيت الوحدة على احلامل. 

التركيب على سطح مكتب 
عند تركيب اجلهاز على سطح أفقي مثل سطح املكتب، يرجى تنفيذ اإلجراءات 

التالية.

11 قم بتركيب الركائز املطاطية أسفل الوحدة ملنع إتالف السطح..

21 ضع اجلهاز في موقع يوفر مساحة كافية لألسالك باجلانبني األمامي واخللفي .
للوحة.

J  ال تضع اجلهاز في وضع رأسي ألن هذا قد يؤدي إلى سقوطه وإتالفه. كما يؤدي وضع
اجلهاز في وضع رأسي إلى حجب تدفق الهواء، وهو ما قد يتسبب في سخونة اجلهاز 

أكثر مما ينبغي.

توصيل مجموعة أطراف التوصيل 
تشتمل مجموعة أطراف التوصيل على مشابك شد بدالً من أطراف توصيل لولبية. 

استخدم مفك مسامير لولبية صغير لفتح املشبك لسلك معني.  

1 2

1 2

3 4

3 4
2 4

1 3

A1 A2 NO COM Tx+ Rx+

A3  A4        NC Tx- Rx-

1 2

1 2

3 4

3 4 2 4

1 3

A1 A2 NO COM Tx+ Rx+

A3  A4        NC Tx- Rx-

1

1

A1 A2 NO COM Tx+ Rx+

A3  A4        NC Tx- Rx-
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الوصول إلى وحدة الترميز والكاميرات املوصلة بها
عندما تصل إلى الكاميرا للمرة األولى، ستظهر صفحة الفيديو املباشر. وحسب اإلعداد االفتراضي، ستعرض الفيديو كمستخدم عام ولن تصل إال إلى 

العرض املباشر للتدفق الفردي.

إذا كان من الضروري، لتحقيق األمان، عدم السماح للمستخدمني بعرض الفيديو بدون تسجيل الدخول للكاميرا أوالً، فقم بتغيير األذون اخلاصة 
باملستخدمني العموميني.

تسجيل الدخول

يؤدي إدخال عنوان IP اخلاص بالكاميرا كعنوان URL في مستعرض الويب إلى إظهار شاشة الوضع املباشر على الفور إذا لم يتم إعداد وحدة الترميز على 
 طلب املصادقة )خيار املصادقة املفتوحة(. 

إذا مت إعداد الكاميرا على طلب املصادقة، فسُيطلب من املستخدم إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور قبل التمكن من االطالع على تغذية الفيديو 
املباشر.

11 انقر فوق >تسجيل الدخول< على الشاشة املباشرة..

21 أدخل >اسم املستخدم< و>كلمة املرور<..

�admin : كلمة املرور : admin : اسم املستخدم االفتراضي

31 انقر فوق الزر >تسجيل الدخول<..

يتم تكوين خيار املصادقة املفتوحة من شاشة اإلعدادات < املستخدمون < اإلعدادات العامة. �

نظرة عامة على الشاشة املباشرة

مكونات شاشة الوضع املباشر

الوصفاالسمالرقم

aلعرض االسم املُعنينَّ للقناة احملددة.اسم القناة

bاختر الرقم 1 لعدد القنوات املتوفرة بوحدة الترميز.قناة الفيديو

cزر الصورة متعددة الوظائف
إمالة ألعلى$

إمالة ألسفل%

i

a

l

k
j

m
n

b

g

h

c

d
e
f
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الوصفاالسمالرقم

cزر الصورة متعددة الوظائف

تدوير لليمني+

تدوير لليسار_

اإلعداد املسبق للشاشة الرئيسية

d
 التحكم في التكبير/

لتنشيط ميزتي التكبير )+(/التصغير )-(.التصغير

eلتنشيط ميزتي التقريب )-(/التبعيد )+(.التحكم في التركيز

fلضبط درجة سطوع الكاميرا.التحكم في القزحية

g
نقل إلى اإلعدادات 

للنقل إلى اإلعداد املسبق احملدد.املسبقة

hلتنشيط النمط احملدد.النمط

iحتديد التدفق
لتحديد تدفق الفيديو القابل للعرض الذي يتم عرضه في عرض مباشر )أساسي، ثانوي، QuickView( وحتديد إعدادات 

الكبح والبث املتعدد أو البث األحادي.

لن يتم عرضه ملستخدمني مت تعيينهم كمشاهدين.�

j
عرض عالمة التبويب 

تتألف من قوائم إعدادات تسجيل اخلروج و تعليمات اإلعدادات و مباشر.احملددة

k
تصغير مساحة 

املشاهدة
 Show لضبط حجم الصورة إلى احلجم الكامل للمستعرض. لتغيير حجم جزء الفيديو إلى العرض العادي، انقر فوق زر

إظهار شريط األدوات في أعلى الركن األمين من النافذة.

lتصوير لقطة.JPEG اللتقاط الصورة املعروضة في جزء الفيديو وحفظها بتنسيق ملف

m
فتح التدفق في نافذة 

جديدة

لفتح الفيديو في نافذة مستقلة وقابلة للتحجيم. وسيتيح لك فتح الفيديو في نافذة منفصلة عرض الفيديو بينما 
يتم تشغيل تطبيقات أخرى. وميكن تصغير هذه النافذة أو تكبيرها أو إغالقها باستخدام أزرار شريط العنوان اخلاصة 

بالنافذة النشطة. كما ميكن تغيير حجم النافذة من خالل سحب أحد أركان النافذة.

n
تدوير/إمالة/تكبير/

تصغير

حتكم في وحدة الترميز وتدوير الكاميرا املتصلة )مييًنا/يسارًا( وإمالتها )ألعلى/ألسفل( من خالل سحب املاوس. كما ميكنك 
التكبير/التصغير باستخدام عجلة التمرير املوجودة في املاوس.

تكون هذه الرموز متاحة دائًما عند استخدام Pelco Media Player. وإذا كنت تستخدم QuickTime®، فال يكون �
.PMP تدوير/إمالة/تكبير/تصغير( متاًحا إال عند استخدام مشغل( PTZ تراكب

تاريخ املراجعة
تعليقاتالتاريخرقم الدليل

C5653M 
C5653M-A

07/14 
10/14

 نسخة أصلية
 قيم استهالك الطاقة التي تغيرت.

اسم الطراز الذي مت تغييره)أداة ترميز الفيديو عبر الشبكة : أداة ترميز الفيديو(

Pelco وشعار Pelco والعالمات التجارية األخرى املقترنة مبنتجات Pelco واملشار إليها في هذه النشرة هي عالمات جتارية 
مملوكة لشركة Pelco, Inc. أو شركاتها التابعة.

ONVIF وشعار ONVIF هما عالمتان جتاريتان مملوكتان لشركة ONVIF Inc. كل أسماء املنتجات األخرى واخلدمات هي 
ملكية خاصة بشركاتها املعنية.

مواصفات املنتج وتوفره عرضة للتغيير دون إشعار. 

حقوق الطبع والنشر © لعام 
 .Pelco. Inc 2014 لشركة
جميع احلقوق محفوظة. 

يحتوي هذا اجلهاز على مكونات كهربائية أو إلكترونية يجب إعادة تدويرها بشكل صحيح مبا يتوافق مع توجيه االحتاد األوروبي رقم 
EU/2012/19 اخلاص بالتخلص من نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية )WEEE(. يرجى االتصال بالوكيل احمللي للتعرف على 

إجراءات إعادة تدوير هذا اجلهاز. 
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