®

™

دليل البدء السريع الخاص بالمعدات
دعامة تثبيت الكاميرا في السقف ™Q-SYS

قائمة محتويات العبوة

التركيب

العنصر

الكمية

دليل البدء السريع 1001163-01
دعامة التثبيت في السقف
دعامة تثبيت الكاميرا
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مجموعة البراغي (ستة  ،M3*6واحد )20 1/4

1

!:هيبنت ال تحمل الكاميرا من الجزء الخاص بالعدسة ،ال تلف الجزء
الخاص بالعدسة باليد .يمكن أن يحدث تلف ميكانيكي.

ارجع إلى – الشكل 1
ةظحالم إن مواقع البراغي
الظاهرة في – الشكل  1هي للتوضيح
فقط .إن الفتحات مصممة لتتناسب مع
عدة صناديق كهربائية قياسية .تأكد
من أن البنية قوية بما يكفي لحمل
وزن دعامات التثبيت والكاميرا.
1 .اختر الموقع على السقف ،حيث سيتم تثبيت
الكاميرا ،أو حدد موقع الصندوق الكهربائي
الذي سيتم تثبيت الكاميرا به .تأكد من أن البنية
قوية بما يكفي لحمل وزن دعامات التثبيت
والكاميرا.

1001163-07-B

**1001163-07

 –كشلا –– –

!:ريذحت تزن الكاميرا  1.35كجم ( 3.0أرطال) .األسلوب المفضل للتثبيت
هو عن طريق تثبيت لوح التثبيت على جزء صلب البنية من السقف مثل
عارضة أو صندوق كهربائي قياسي .يوجد  18فتحة في لوح التثبيت ،في
أنماط مختلفة ،يمكن استخدامها لتثبيت اللوح بشكل آمن في السقف أو الصندوق
الكهربائي .استخدم الفتحات والبراغي المناسبة للتثبيت .استشر مهندس
إنشاءات إذا كنت لست متأكدًا من شيء ما.
2 .إذا كنت ال تستخدم صندوق كهربائي ،فاستخدم
لوح التثبيت في السقف كنموذج لإلشارة إلى
موقع فتحات التثبيت في السقف.
3 .ثبت دعامة التثبيت في السقف على السقف/
البنية أو الصندوق الكهربائي باستخدام األدوات
والمعدات المناسبة.

ارجع إلى – الشكل 2
4 .استخدم مفك  Phillipsوثالثة براغي M3*6
وبرغي واحد  20 1/4لتثبيت دعامة تثبيت
الكاميرا بالكاميرا كما هو مبين.
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ارجع إلى – الشكل 3
5 .اقلب مجموعة الكاميرا ودعامة تثبيت الكاميرا
رأ ًسا على عقب .ال تستخدم عدسة الكاميرا
لدعم الكاميرا.
6 .حرك خطافات دعامة تثبيت الكاميرا ()A
لتضعها في الشقوق ( )Bالموجودة في دعامة
التثبيت في السقف .عندما تكون الخطافات
معشقة بشكل صحيح في الفتحات ،ستسقط
دعامة تثبيت الكاميرا في مكانها ( .)Cهذا
الوضع مخصص لحمل المجموعة بينما يتم
تركيب البراغي في الخطوة التالية.
ارجع إلى – الشكل 4
7 .استخدم مفك  spillihPوثالثة براغي
صغيرة لتثبيت مجموعة الكاميرا بدعامة
التثبيت في السقف.

الكاميرا غير ظاهرة
B

A

 –كشلا –– –

 –كشلا –– –

1001163-07-B

3

C

®
العنوان البريدي:

دعم حاالت الطوارئ الخاص
بـ  SYS-Qالمتاح على مدار
اليوم طوال أيام األسبوع*

QSC, LLC
1675 MacArthur Boulevard
 Costa Mesa, CA 92626-1468 U.S.تايالولا( : (888) 252-4836فتاهلا
: +1 (714) 754-6175يسيئرلا مقرلا
)ادنك/ةدحتملا
: www.qsc.comينورتكلإلا عقوملا
جراخ( : +1 (949) 791-7722فتاهلا
)ةدحتملا تايالولا
المبيعات والتسويق:
وأ :  +1 (714) 957-7100يتوصلا فتاهلا ىلع حاتملا  Q-SYSـب صاخلا معدلا نإ
ةدعاسملل وه *عوبسألا مايأ لاوط مويلا رادم
تايالولاب( يناجملا طخلا
 Q-SYSةمظنأب ةصاخلا ئراوطلا تالاح يف
)) (800طقف ةدحتملا
مويلا رادم ىلع حاتملا معدلا نمضي .طقف
854-4079
يف لاصتالا ةداعإ عوبسألا مايأ لاوط
: +1 (714) 754-6174سكافلا
ىجرُي .ةلاسر كرت دعب ةقيقد  30نوضغ
: info@qsc.comينورتكلإلا ديربلا
متي يذلا مقرلاو ةكرشلاو مسالا نيمضت
ئراوطلا ةلاح فصوو هيلع لاصتالا ةداعإ
دعم العمالء الخاص بـ SYS-Q
لاصتالا ةداعإل Q-SYSـب ةقلعتملا
الفنية
والخدمات
خدمات الهندسة التطبيقية
تاعاس ءانثأ لصتت تنك اذإ .ةيروفلا
 5ىلإ اًحابص  7نم ةعمجلا  -نينثالا
يسايقلا معدلا ماقرأ مادختسا ىجرُي ،لمعلا
يسايقلا يداهلا طيحملا تيقوتب ًءاسم
.هالعأ ةدوجوملا
)تالطعلا ءانثتساب(
 (800) 772-2834فتاهلا البريد اإللكتروني الخاص بدعم SYS-Q
تايالولا لخاد(
qsyssupport@qsc.com
)طقف ةدحتملا
ديربلا لئاسر ىلع يروفلا درلا تاقوأ(
: +1 (714) 957-7150فتاهلا
)ةنومضم تسيل ينورتكلإلا

الخدمات الفنية الخاصة بـ CSQ

1675 MacArthur Blvd.
Costa Mesa, CA 92626 U.S.
تايالولا لخاد( : (800) 772-2834فتاهلا
)طقف ةدحتملا
: +1 (714) 957-7150فتاهلا
: +1 (714) 754-6173سكاف
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