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1 Ohjelman käynnistäminen/sisäänkirjautuminen: 

1.1 Ohjelman käynnistäminen
 Kun asennus on valmis, voit käynnistää ohjelman.
1. Käynnistä tietokone ja odota, kunnes työpöytä näkyy.
2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Bosch Recording Station -kuvaketta tai valitse 

Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Bosch Recording Station. Ohjelma käynnistyy ja näyttöön 
tulee kirjautumisikkuna.

1.2 Kirjautuminen järjestelmään
Ohjelman käynnistyttyä näyttöön tulee kirjautumisikkuna. Valintaikkunan asettelu vaihtelee 
sen mukaan, käytetäänkö kirjautumisessa LDAP-yhteyttä.

1.2.1 Järjestelmään kirjautuminen (oletus)
Jos järjestelmässä ei ole yhteyttä LDAP-palvelimeen, kirjautumiseen tarvitaan vain nimi ja 
salasana.
1. Kirjoita kirjautumistunnus nimikenttään.
2. Kirjoita salasana salasanakenttään.
3. Valitse OK. Järjestelmä avautuu videotilaan.

1.2.2 Kirjautuminen järjestelmään LDAP-yhteyttä käyttämällä
Kun järjestelmä on yhteydessä LDAP-palvelimeen, ikkunassa näkyy ylimääräinen valintakenttä.
1. Kirjoita kirjautumistunnus nimikenttään.
2. Kirjoita salasana salasanakenttään.
3. Napsauta alanuolipainiketta ja valitse LDAP-palvelin, jos haluat kirjautua LDAP-palvelimen 

välityksellä. Paikallista kirjautumista varten on valittava paikallinen järjestelmä.
4. Valitse OK. Järjestelmä avautuu videotilaan.
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2 Käyttöliittymä

Aina kun järjestelmä käynnistetään uudelleen tai siihen kirjaudutaan, se siirtyy automaattisesti 
videotilaan. Videotilassa voit esimerkiksi katsella valittujen kameroiden kuvaamia videoita.
Voit siirtyä toistotilaan ja takaisin helposti napsauttamalla valikkopalkin painiketta.

Videotila
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Toistotila

1 Valikkopalkki, joka näyttää nykyisen päivämäärän ja kellonajan (katso 
Osa 2.1 Valikkopalkki (videotila))

2 Ilmoituspalkki (katso Osa 2.3 Ilmoituspalkki)

3 Laiteluettelo, jossa kamerat ja etäasemat (katso Osa 2.4 Laiteluettelo)

4 Kuva-alue ja kuvaikkunat (katso Osa 2.5 Kuva-alue)

5 Ohjaus- ja tilakenttä (katso Osa 2.6 Ohjaus- ja tilakenttä (vain videotilassa))

6 Tapahtumakenttä (katso Osa 2.7 Tapahtumakenttä)

7 Aikajana-alue ja hakutulokset (katso Osa 2.8 Aikajana-alue)
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2.1 Valikkopalkki (videotila)
Valikkopalkki sisältää seuraavat toiminnot:

Järjestelmä

Määritysassistentti Opastaa luomaan nopeasti järjestelmän perusmäärityksen.

Asetukset Näyttää kokoonpanon.

Tietokantatiedot Näyttää kameroiden tiedot, kuten vapaan ja käytetyn muistitilan ja 
keskimääräisen kuvakoon. Ilmoitus koskee paikallista järjestelmää 
ja määritettyjä ja yhdistettyjä etäasemia.

Tapahtumaloki Näyttää paikallisen järjestelmän tai etäasemien tietyt tapahtumat.

Uloskirjautuminen / 
käyttäjän vaihtaminen

Kirjaa käyttäjän ulos järjestelmästä. Järjestelmä on edelleen 
käynnissä taustalla. Toinen käyttäjä voi kirjautua järjestelmään.

Vaihda salasana Olemassa oleva salasana vaihdetaan, kun järjestelmään annetaan 
uusi salasana.

Lopeta Lopettaa ohjelman (lopetukseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet).

Valittu kuvaikkuna

Tallenna kuva Tallentaa valitussa kuvaikkunassa näkyvän kuvan. Tiedoston voi 
tallentaa HTML-, BMP-, JPG-, GIF-, TIF- tai PNG-muodossa. HTML-
tiedostoon tallennetaan myös lisätiedot.

Tulosta kuva Tulostaa valitussa kuvaikkunassa näkyvän kuvan (mukaan lukien 
lisätiedot).

Tiedot liikkeestä Näyttää valitussa kuvaikkunassa alueet, joissa liike on havaittu. 
Piilota liikkeen tiedot valitsemalla komento uudelleen.
Huomautus: liikettä voi etsiä vain paikallisesti liitetyistä 
kameroista.

Näkymä

Isot kuvakkeet Suurentaa laiteluettelon kuvakkeet. Pienennä kuvakkeet 
valitsemalla komento uudelleen.

Suuri kuva-alue Suurentaa kuva-alueen ja pienentää tapahtumakentän. Pienennä 
kuva-alue valitsemalla komento uudelleen.

Suuri laiteluettelo Suurentaa laiteluettelon ja pienentää ohjaus- ja tilakentän. 
Pienennä laiteluettelo valitsemalla komento uudelleen.

Näytä paikallinen aika Ilmoittaa sen laitteen vastaanottopäivän ja -ajan, johon kamerat on 
liitetty.

?

Ohje Avaa online-ohjeen.

Tietoa Näyttää järjestelmän tiedot.
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2.2 Valikkopalkki (toistotila)
Valikkopalkki sisältää seuraavat toiminnot:

Järjestelmä

Määritysassistentti Opastaa luomaan nopeasti järjestelmän perusmäärityksen.

Asetukset Näyttää kokoonpanon.

Tietokantatiedot Näyttää kameroiden tiedot, kuten käytetyn ja vapaan muistitilan 
sekä keskimääräisen kuvakoon.

Tapahtumaloki Näyttää paikallisen järjestelmän tai etäasemien tietyt tapahtumat.

Uloskirjautuminen / 
käyttäjän vaihtaminen

Kirjaa käyttäjän ulos järjestelmästä. Järjestelmä on edelleen 
käynnissä taustalla. Toinen käyttäjä voi kirjautua järjestelmään.

Vaihda salasana Olemassa oleva salasana vaihdetaan, kun järjestelmään annetaan 
uusi salasana.

Lopeta Lopettaa ohjelman (lopetukseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet).

Valittu kuvaikkuna

Tallenna kuva Tallentaa valitussa kuvaikkunassa näkyvän kuvan. Tiedoston voi 
tallentaa BMP-, JPG- tai HTML-muodossa. HTML-tiedostoon 
tallennetaan myös lisätiedot.

Tulosta kuva Tulostaa valitussa kuvaikkunassa näkyvän kuvan (mukaan lukien 
lisätiedot).

Kuvaominaisuudet Näyttää valitun kuvan ominaisuudet, esimerkiksi vastaanottoajan, 
kuvakoon, kuvan pakkauksen ja todennuksen. Tiedot näytetään 
kuvan alapuolella.

Tiedot liikkeestä Näyttää valitussa kuvaikkunassa alueet, joissa liike on havaittu. 
Piilota liikkeen tiedot valitsemalla komento uudelleen.
Huomautus: liikettä voi etsiä vain paikallisesti liitetyistä 
kameroista.

Lisätiedot Näyttää lisätiedot valitussa kuvaikkunassa kameran kuvan alla. 
Piilota liikkeen tiedot valitsemalla komento uudelleen.

Todenna Tarkistaa, onko valitun kuvaikkunan kuvassa tapahtunut muutos. 
Vain näytetty kuva todennetaan.

Liikkeiden etsiminen Etsii valitun kuvaikkunan kuvasta tietoja liikkeistä. Voit määrittää 
ajanjakson ja merkitä kuva-alueen.
Huomautus: liikettä voi etsiä vain paikallisesti liitetyistä 
kameroista.
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Tallennus

Vie Vie video- ja audiotiedot CD/DVD-asemalle, verkkoasemalle tai 
USB-asemalle. Tietojen vienti tapahtuu Bosch Recording Station -
muodossa tai ASF-muodossa. 
Kun tiedot viedään Bosch Recording Station -muodossa, voidaan 
lisäksi tallentaa Bosch Export Viewer. Bosch Export Viewerin 
asentamiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet. Käyttöön riittävät 
tavalliset käyttöoikeudet. Bosch Export Viewer toimii kaikissa 
Windows XP- ja Windows 7 -käyttöjärjestelmissä.
ASF-muodossa vietyjä tietoja voi tarkastella tavallisilla 
apuohjelmilla, kuten Windows Media Playerilla.

Näytä viennit Näyttää viedyt kuvatiedot.

Piilota viennit Piilottaa viedyt tiedot.

Todennus Tarkistaa kaikkien kuva-alueessa näkyvien kameroiden kuvista, 
onko muutoksia tapahtunut.
Ajanjakson voi kirjoittaa tai merkitä aikajanalta osoittimella.

Hae näytettyjen 
kameroiden lisätiedot

Etsii kaikista kuva-alueessa näytettyihin kameroihin tallennetuista 
kuvista lisätietoja, kuten pankkiautomaatin tietoja.
Ajanjakson voi kirjoittaa tai merkitä aikajanalta osoittimella.

Hae kaikkien 
kameroiden lisätiedot

Etsii etäasemiin yhteydessä olevien kaikkien paikallisten 
kameroiden ja kaikkien kameroiden kuvista lisätietoja, kuten 
tietoja pankkiautomaateista.
Ajanjakson voi kirjoittaa tai merkitä aikajanalta osoittimella.

Tallenteen suojaaminen Valinnan jälkeen näyttöön tulee valintaikkuna. Valintaikkunassa 
valitaan ajanjakso, jona tallennettuja kuvia ei korvata 
automaattisesti. Vain kokonaisen päivän tiedot voidaan suojata.
Huomautus: tämä toiminto viittaa kaikkiin kuva-alueessa 
näytettyihin kameroihin.

Tallennussuojan 
poistaminen

Valinnan jälkeen näyttöön tulee valintaikkuna. Valintaikkunassa 
valitaan ajanjakso, jona tallennettujen kuvien kirjoitussuojaus 
poistetaan. Kirjoitussuojaus voidaan poistaa vain kokonaisen 
päivän tallennetuista kuvista.
Huomautus: tämä toiminto viittaa kaikkiin kuva-alueessa 
näytettyihin kameroihin.

Tallenteen poistaminen Valinnan jälkeen näyttöön tulee valintaikkuna. Valintaikkunassa 
valitaan ajanjakso, jona tallennetut kuvat poistetaan. Vain 
kokonaisen päivän tiedot voidaan poistaa.
Huomautus: tämä toiminto viittaa kaikkiin kuva-alueessa 
näytettyihin kameroihin.

Näkymä

Isot kuvakkeet Suurentaa laiteluettelon kuvakkeet. Pienennä kuvakkeet 
valitsemalla komento uudelleen.

Suuri kuva-alue Suurentaa kuva-alueen ja pienentää tapahtumakentän. Pienennä 
kuva-alue valitsemalla komento uudelleen.

Näytä paikallinen aika Ilmoittaa sen laitteen vastaanottopäivän ja -ajan, johon kamerat 
on liitetty.
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?

Ohje Avaa online-ohjeen.

Tietoa Näyttää järjestelmän tiedot.
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2.3 Ilmoituspalkki
Ilmoituspalkki sisältää seuraavat painikkeet:

2.3.1 Video- ja toistotilan painikkeet

2.3.2 Kuva-alueen suurennuspainike

2.3.3 Kuva-alueen painikkeet

Painikkeet ilmaisevat, kuinka monta kuvaikkunaa painikkeen napsautus lisää kuva-alueeseen.

–  kuvasuhde 4:3
Näillä painikkeilla kuva-alue jaetaan yhtä suuriin kuvaikkunoihin.

–  kuvasuhde 4:3
Yksittäiset näkymät voi tuoda näyttöön napsauttamalla alanuolipainiketta.

Huomautus: ilmoituspalkissa näkyy viimeksi käytetty asettelu.

–  kuvasuhde 16:9
Tällä painikkeella voit sovittaa kuva-alueen laajakuvanäkymiin sopivaksi. Yksittäiset 
näkymät voi tuoda näyttöön napsauttamalla alanuolipainiketta.

Huomautus: ilmoituspalkissa näkyy viimeksi käytetty asettelu.

Jokaisessa valitsemassasi asettelussa on vähintään 1 kuvaikkuna valittuna. Valitun ikkunan 
reunus on keltainen. Kuvaikkunassa näkyy esimerkiksi kuva kamerasta, jonka olet valinnut 
laiteluettelosta kaksoisnapsauttamalla sitä.
Painikkeen oikeassa alakulmassa näkyvä numero ilmoittaa, kuinka monta kertaa painiketta on 
jo napsautettu. Tämä numero ilmaisee myös, mitkä kamerat valittiin tai mitkä kamerat valitaan, 
kun tätä painiketta painetaan seuraavan kerran.

Esimerkki:
Jos käytössä on 12 kameraa ja 2 x 2 kuvaikkunaa,

Videotilassa käytettävät painikkeet.

Toistotilassa käytettävät painikkeet

Suurentaa kuva-alueen koko näytön kokoiseksi.
Palauta kuva-alueen alkuperäinen koko painamalla ESC-näppäintä tai 
kaksoisnapsauttamalla hiiren kakkospainiketta.
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saat kaikki kamerat näkyviin napsauttamalla painiketta kolme kertaa.

2.3.4 Kamerakierroksen hallintapainike

2.3.5 Painike äänen kytkemiseen käyttöön ja pois

Näytetään kamerat 1 - 4 (painikkeen oikeassa alakulmassa näkyy numero 1).

Näytetään kamerat 5 - 8 (painikkeen oikeassa alakulmassa näkyy numero 2).

Näytetään kamerat 9 - 12 (painikkeen oikeassa alakulmassa näkyy numero 3)

Kun napsautat painiketta, näyttöön tulee valintaikkuna. Määritä, kuinka kauan 
kunkin kameran kuvaa näytetään ennen siirtymistä seuraavaan kameraan. 
Kamerakierroksessa kaikkien kuva-alueessa valittuna olevien kameroiden kuvat 
näytetään peräkkäin.
Huomautus: lopeta kamerakierros napsauttamalla painiketta uudelleen.

Kytke ääni käyttöön tai pois käytöstä napsauttamalla tätä painiketta.
Säädä äänenvoimakkuutta napsauttamalla alas osoittavaa nuolta.

Määritä haluamasi äänenvoimakkuus äänenvoimakkuuden säätimellä.
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2.4 Laiteluettelo
Laiteluettelo on näytön vasemmassa laidassa. Siinä näkyvät valinnan mukaan:
– määritetyt kamerat ja/tai Bosch Recording Stationit
– Suosikkinäkymä
– tulevat hälytykset
– Näyttää viedyt kuvatiedot (vain toistotila)

 Määritetyt kamerat ja/tai Bosch Recording Stationit
Luettelo sisältää kaikki paikalliset liitetyt kamerat.
Jos etäasemia on määritetty, etäasemat ja niihin liitetyt kamerat näkyvät luettelossa.
Verkkoetäasemat liitetään paikalliseen järjestelmään automaattisesti.

–  Bosch Recording Station (localhost tai etäasema)
Napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse jokin seuraavista komennoista:

Yhdistä

Luo yhteyden Bosch Recording Stationiin.

Katkaise

Katkaisee yhteyden Bosch Recording Stationiin. Yhteys pysyy katkaistuna (myös 
uudelleenkäynnistyksen jälkeen), kunnes Bosch Recording Stationiin muodostetaan 
uudelleen yhteys manuaalisesti.

RAS-etäasemiin on myös muodostettava yhteys uudelleen manuaalisesti.

Asetukset

localhost: avaa oletusasetukset.

Etäasemat: avaa etätilan asetukset.

Näytä kaikki kamerat

Näyttää kuva-alueella kaikki Bosch Recording Stationin kamerat.

 Suosikkinäkymä
Luettelo sisältää tallennetut suosikit, jotka voidaan avata kaksoisnapsauttamalla suosikin 
kuvaketta. Voit lisätä uusia suosikkeja.
Huomautus: suosikilla tarkoitetaan kameraryhmää, joka on aseteltu tietyllä tavalla, kuten 
kamerat 1 - 4 näytettynä 2 x 2 kuvan ikkunassa.

 Tulevat hälytykset
Kuvake vilkkuu punaisena, kun järjestelmään on tullut hälytys. Se on näkyvissä vain, jos 
järjestelmään on tallentunut hälytyksiä.

 Vietyjen tietojen näyttäminen (vain toistotila)
Kuvake on näkyvissä vain, jos vietyjä tietoja näytetään.

Hälyttävien kameroiden näyttäminen automaattisesti
Hälyttävien kameroiden automaattinen näyttäminen voidaan määrittää. 

Välilehti  vilkkuu punaisena, ja hälyttävät kamerat tulevat näyttöön. Äänimerkki 
kuuluu, jos se on määritetty.
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Automaattinen hälytystallennus
Tulevat hälytykset voidaan tallentaa vastaanottimeen automaattisesti (oletus) tai 
manuaalisesti. Valinta tehdään Asetukset-valikossa. Molemmissa tapauksissa tallennetaan 
kaikki kamerat, jotka on määritetty hälytyksen laiteluetteloon. Ääntä ei tallenneta.

Välilehti  vilkkuu punaisena.

Laiteluettelon suurentaminen ja pienentäminen
Napsauta laiteluettelon ja ohjaus- ja tilakentän välissä olevaa palkkia.

Huomautus:
Laiteluettelossa näkyvät symbolit, katso Osa 4 Kuvakkeet, yleiskuva.

Pienentää laiteluettelon.

Suurentaa laiteluettelon.
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2.5 Kuva-alue
Tallennetut kuvat näkyvät näytön keskellä ja oikeassa reunassa.
Voit muokata näitä alueita tarpeen mukaan.

2.5.1 Kuva-alueen asettelu

Kuvaikkunoiden määrän ja järjestyksen määrittäminen
Ilmoituspalkissa voit määrittää kuva-alueen asettelun eli kuvaikkunoiden määrän ja 
järjestyksen (katso Osa 2.3.3 Kuva-alueen painikkeet).

Yksittäisten kameroiden sijoittaminen kuva-alueeseen
Kun olet määrittänyt kuvien asettelun, haluat ehkä näyttää tiettyjen kameroiden kuvaa.
Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
– Sijoittaminen kaksoisnapsautuksella

Kun kaksoisnapsautat laiteluettelon kamerakuvaketta, kameran kuva tulee näkyviin 
valittuun kuvaikkunaan (jonka reunus on keltainen).
Voit valita toisen kuvaikkunan napsauttamalla sitä hiiren vasemmalla painikkeella. Kun 
kaksoisnapsautat toista kamerakuvaketta, kameran kuva tulee viimeksi valitsemaasi 
kuvaikkunaan.

– Sijoittaminen vedä ja pudota -menetelmällä
Pidä hiiren vasenta painiketta alhaalla ja vedä kamerakuvake laiteluettelosta 
kuvaikkunaan. Kun vapautat hiiren painikkeen, kameran kuva tulee kuvaikkunaan.

Huomautus:
Jokainen kamera voi näkyä kuva-alueessa vain kerran.

Kameran siirtäminen kuva-alueen sisällä
Jos kuva-alueessa on useita kuvaikkunoita, kameraa voi siirtää kuva-alueen sisällä.
Vie hiiren osoitin kuvaikkunan otsikkopalkkiin ja vedä kameraa hiiren ykköspainike alhaalla 
toiseen kuvaikkunaan. Kun vapautat hiiren painikkeen, kameran kuva näkyy tässä 
kuvaikkunassa.

Kuva-alueen suurentaminen ja pienentäminen
Napsauta kuva-alueen alareunassa olevaa palkkia.

Pienentää kuva-alueen.

Suurentaa kuva-alueen.
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2.5.2 Kuvaikkuna
Kuva-alue jaetaan yhteen tai useampaan kuvaikkunaan sen mukaan, mikä kuva-alueen 
asettelun ilmoituspalkin painike on valittuna.

Keltainen reunus osoittaa videotilassa ja sininen reunus toistotilassa, että kuvaikkuna on 
valittu. Kuvaikkunassa näkyy esimerkiksi kuva kamerasta, jonka olet valinnut laiteluettelosta 
kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos kameraan on määritetty audiolähde, se on myös valittuna. Jos 
käyttäjällä on käyttöoikeus videokuvan tai tallennettujen kuvien katseluun, hänellä on myös 
oikeus kuunnella niihin liittyviä äänitallenteita.
Jokaisessa kuvaikkunassa on kameran kuvan vieressä otsikkopalkki, joka sisältää tietoja 
kuvasta sekä tarvittavat painikkeet, kuten zoomauspainikkeen.

Kuvaikkunan otsikkopalkki
Otsikkopalkissa on
– kuvake, joka ilmaisee kameran tyypin (katso Osa 4 Kuvakkeet, yleiskuva)
– kameran nimi
– kuvake, joka ilmaisee, liittyykö kuvaan audiolähde

: Kamera, jossa audiolähde / äänitallennus

– kuvake, joka ilmaisee liikkeen kuvan herkällä alueella (videotilassa)

: Järjestelmä havaitsee liikkeen kuvan herkällä alueella. Kuvake tulee näyttöön vain, 
kun kameran anturit on aktivoitu Asetukset-valikossa.

– Kuvan suurennus-, pienennys- ja valintapainikkeet

: Kuvaikkuna suurentuu koko kuva-alueen kokoiseksi.

: Kuvaikkuna pienenee alkuperäiseen kokoon.

: Poistaa kameran valinnan. Näyttöön ei tule kameran kuvaa. Kuvaikkuna on sininen.



18 fi | Käyttöliittymä Bosch Recording Station

- | V1 | 2010.08 Käyttöohje Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Kuvaikkunan zoom-toiminto
Jokaista kuvaikkunaa voi säätää erikseen zoom-toiminnolla. Vie hiiren osoitin kuvaikkunaan. 
Osoitin muuttuu tällöin nuolesta suurennuslasiksi.

Kiinteän kameran zoomaaminen:
Napsauta hiiren vasenta painiketta tai pyöritä hiiren rullaa. Kuvaa lähennetään 
digitaalisesti. Kuvaikkunan oikeassa alakulmassa näkyvä suurennuslasikuvake 
osoittaa, että kuva on lähennetty. 
Napsauta hiiren kakkospainiketta tai pyöritä hiiren rullaa. Kuva palautetaan 
alkuperäiseen kokoonsa. Kuvaikkunan oikeassa alakulmassa oleva 
suurennuslasiosoitin häviää.
Huomautus:: zoomaus tapahtuu sillä kohtaa, jossa suurennuslasiosoitin 
sijaitsee.

Dome- ja kallistuskameroiden ja kääntyvien kameroiden zoomaaminen (vain 
videotilassa):
Dome- ja kallistuskameraa tai kääntyvää kameraa voidaan zoomata 
kuvaikkunassa kameran oman ohjaustoiminnon avulla. Vie hiiren osoitin 
kuvaikkunan keskelle niin, että näkyviin tulee plus- tai miinusmerkkinen 
suurennuslasi. Suurenna tai pienennä aluetta napsauttamalla hiiren 
ykköspainiketta tai pyörittämällä hiiren rullaa.
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2.6 Ohjaus- ja tilakenttä (vain videotilassa)
 Ohjaus- ja tilakenttä sijaitsee näytön vasemmassa laidassa. Siinä näkyvät valinnan mukaan:

2.6.1 Domekameroiden ja kääntyvien kameroiden tai kallistuskameroiden 
ohjauskenttä

Kun valitset välilehden , näyttöön tulee domekameroiden ja kääntyvien kameroiden tai 
kallistuskameroiden ohjauskenttä. 
Ohjauskenttä on aktiivinen vain silloin, kun valitussa kuvaikkunassa näkyy domekamera, 
kääntyvä kamera tai kallistuskamera. Yksittäisiä elementtejä voi korostaa maalaamalla ne 
hiiren osoittimella.
Jos yhtään kääntyvää kameraa, dome- tai kallistuskameraa ei ole valittuna, ohjauskenttä ei ole 
käytössä.

Domekameroiden ja kääntyvien kameroiden tai kallistuskameroiden 
ohjauskenttä tulee näyttöön (katso Osa 2.6.1 Domekameroiden ja kääntyvien 
kameroiden tai kallistuskameroiden ohjauskenttä).

Määritetyt releet tulevat näyttöön (katso Osa 2.6.2 Releiden näyttäminen).

Määritetyt hälytystulot tulevat näyttöön (katso Osa 2.6.3 Hälytystulojen 
näyttäminen).

Kuvan välitön aikaviivetoisto (Instant Playback) käynnistyy (katso 
Osa 2.6.4 Kuvan välitön aikaviivetoisto (Instant Playback)).

 

Kääntää kameraa vasemmalle tai oikealle.

 
Kääntää kameraa ylös tai alas.

Kääntää kameraa kaikkiin suuntiin. Vie hiiren osoitin kuvakkeen päälle, 
paina hiiren vasen painike alas ja siirrä osoitinta suuntaan, johon 
haluat kameraa kääntää.

 

Pienentää kuvakulmaa (tele) / suurentaa kuvakulmaa (laajakulma)

 

Tarkentaa kauas/tarkentaa lähelle (kuvan säätäminen teräväksi)

 

Iiris kiinni / Iiris auki
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Huomautus:
Kameraa voi ohjata myös kuvaikkunassa.

2.6.2 Releiden näyttäminen

Kun valitset välilehden , kaikki paikalliset määritetyt releet ja niiden tilat tulevat 
näyttöön.
Jos etäasemia on määritetty, ikkunan alaosaan ilmestyy valintakenttä. Näytä luettelo 
etäasemaan liitetyistä releistä napsauttamalla alas osoittavaa nuolta ja valitsemalla sitten 
etäasema luettelosta.

Releet voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavasti:
– Kaksoisnapsauta relekuvaketta hiiren vasemmalla painikkeella 
tai
– Napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Aktivoi tai Poista käytöstä.

2.6.3 Hälytystulojen näyttäminen

Kun valitset välilehden , kaikki paikalliset määritetyt hälytystulot ja niiden tilat tulevat 
näyttöön.
Jos etäasemia on määritetty, ilmestyy valintakenttä. Näytä luettelo etäasemaan liitetyistä 
hälytystuloista napsauttamalla alas osoittavaa nuolta ja valitsemalla sitten etäasema 
luettelosta.

Kääntö-, kallistus- ja zoomausnopeuden säätäminen.

(vasemmalla)

Voit avata määritetyn kameran sijainnin napsauttamalla alas osoittavaa 
nuolta ja valitsemalla sitten sijainnin luettelosta.

(oikealla)

Voit avata tallennetun kamerakomennon napsauttamalla alas 
osoittavaa nuolta ja valitsemalla sitten sijainnin luettelosta.

Rele on poistettu käytöstä.

Rele on otettu käyttöön.
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Huomautus:
Voit ottaa hälytyksen simulointitulot käyttöön tai poistaa ne käytöstä kaksoisnapsauttamalla 
niitä tai napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella.

2.6.4 Kuvan välitön aikaviivetoisto (Instant Playback)

Kun valitset välilehden , valitun kameran tallentamat kuvat toistetaan välittömänä 
aikaviivevideokuvana. Tällöin näet kameran videokuvan sekä kameran esimerkiksi 30 sekuntia 
sitten tallentaman kuvan. Toisto on reaaliaikainen. Voit määrittää aikaviiveen Asetukset-
valikossa.

Näyttö ohjaus- ja tilakentässä Suurennettu näyttö

Kameran nimi.

Suurentaa kuvaa. Kuva esitetään liikuteltavassa ikkunassa sekä 
kokoa muutettavissa olevassa ikkunassa. 

Pienentää kuvaa (kuvake on suurennetun kuvan oikeassa 
yläkulmassa).

Toisto taaksepäin (reaaliajassa)

Yksittäiskuva takaisin

Tauko
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Huomautus:
Välittömän aikaviivetoiston ikkunassa näkyy musta kuva, kun kamera ei ole tallentanut yhtään 
kuvaa.

Yksittäiskuva eteenpäin

Toisto eteenpäin (reaaliajassa)

Toistonopeuden säätöpalkki suurennetussa näytössä. 
Katso kuvakkeiden selitykset kohdasta Osa 2.8.9 Toistonopeuden 
muuttaminen.

Toistoaika.
Suurennetussa näytössä voit aloittaa toiston mistä tahansa 
ajankohdasta. Valitse päivä, kuukausi, tunti, minuutti ja sekunti, ja 
kirjoita sitten haluamasi ajankohta. Vahvista määrittämäsi aika 
painamalla Enter-näppäintä. 
Valitsemasi ajankohdan kuva tulee näyttöön.

Toisto määritetystä ajankohdasta alkaen. Tässä käytetään 
asetuksissa määritettyä arvoa. Toisto tapahtuu esimerkiksi 
30 sekunnin viiveellä reaaliaikaisesta videokuvasta.
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2.7 Tapahtumakenttä
Tapahtumakenttä on suoraan kuva-alueen alapuolella.
Tapahtumakenttä sisältää:
– tapahtumaluettelon
– painikkeen tapahtumien suodattamiseen
– painikkeen tapahtumalokin näyttämiseen

Tapahtumakentän pienentäminen ja suurentaminen
Pienennetyn tapahtumakentän tapahtumaluettelossa näkyy vain yksi tiedotus.

2.7.1 Tapahtumaluettelo
Tapahtumakentän tapahtumaluettelossa näkyvät 100 viimeisintä tapahtumaa. Jos luettelo 
sisältää enemmän tapahtumia kuin näytössä näkyy, tapahtumia voi selata pyörittämällä hiiren 
rullaa tai siirtämällä oikeassa laidassa olevaa palkkia.

Luettelon järjestäminen
Tapahtumista näytetään Kategoria, Tyyppi, Päivämäärä ja Tiedotus. Niitä voidaan järjestellä 
myös näiden kriteerien mukaisesti.
Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella jotakin otsikkopalkin kentistä, kuten Kategoria-
kenttää. Kentän oikealla puolella näkyy nuoli.

Otsikkopalkin kentässä näkyvä nuoli osoittaa, että tapahtumat on järjestetty tämän kriteerin 
mukaan. Nuolen suunta (ylös tai alas) osoittaa, onko palstan järjestys nouseva vai laskeva. 
Järjestyssuunnan voi vaihtaa nousevasta laskevaksi ja päinvastoin napsauttamalla kenttää 
uudelleen.

Palstojen järjestyksen muuttaminen
Siirrä otsikkopalkin kenttä haluamaasi kohtaan vetämällä sitä hiiren vasen painike alhaalla. 
Kun vapautat hiiren painikkeen, valittu kenttä jää kohtaan, johon se on vedetty.

Palstaleveyden mukauttaminen
Napsauta palstojen välissä olevaa viivaa siten, että näkyviin tulee risti, jonka nuolet osoittavat 
oikealle ja vasemmalle. Pidä hiiren vasenta painiketta alhaalla, ja siirrä ristiä oikealle tai 
vasemmalle. Palstan leveys muuttuu.

2.7.2 Painikkeet tapahtumien suodattamiseen
Jos haluat nopean yleiskatsauksen tietyistä kirjatuista tapahtumista, voit suodattaa luettelon 
tiettyjen kriteerien, kuten käynnistys- ja sammutustapahtumien, tulojen tai kameroiden 
mukaan. Suodatetussa luettelossa näkyvät vain suodatuskriteerit täyttävät tapahtumat.

Pienentää kuva-alueen ja suurentaa tapahtumakentän.

Suurentaa kuva-alueen ja pienentää tapahtumakentän.

Palstan järjestys on nouseva.
Huomautus: viimeisimmät tapahtumat näkyvät luettelossa ylimmäisinä vain silloin, 
kun Pvm-palstaan on valittu nouseva järjestys.

Palstan järjestys on laskeva.

Siirto vasemmalle tai oikealle muuttaa palstan leveyttä.
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2.7.3 Painikkeet tapahtumalokin näyttämiseen
Tämän toiminnon avulla voit etsiä tiettyjä tapahtumia paikallisesta järjestelmästä tai 
etäasemalta. Voit etsiä esimerkiksi käynnistys- ja sammutustapahtumia, järjestelmäilmoituksia 
ja varmuuskopioinnin tapahtumia. Tapahtumaloki sisältää enintään 250 000 tapahtumaa.

Avaa suodatuksen valintaikkunan.

Avaa tapahtumalokin.



Bosch Recording Station  Käyttöliittymä | fi 25

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Käyttöohje - | V1 | 2010.08

2.8 Aikajana-alue
Aikajana-alue on jaettu seuraavasti:

1 Välilehdet, joista voi valita, näytetäänkö kameraluettelo ja aikajana vai luettelo 
hakutuloksista (katso Osa 2.8.1 Kameraluettelo ja aikajana sekä luettelo hakutuloksista).

2 Kameraluettelo ja aikajana tai luettelo hakutuloksista (katso Osa 2.8.2 Kameraluettelo 
ja aikajana ja Osa 2.8.3 Luettelo hakutuloksista)

3 Aikajanan mitta (kuukausi, päivä jne.) tai hakutulosten otsikkopalkki 
(katso Osa 2.8.4 Aikajanan mitta tai hakutulosten otsikkopalkki)

4 Valitun kuvan päivämäärä ja kellonaika (katso Osa 2.8.5 Pvm ja kellonaika)

5 Edellisen/seuraavan tapahtuman valinta (katso Osa 2.8.6 Edellisen tai seuraavan 
tallennetun tapahtuman näyttäminen)

6 Toistopainikkeet tallennettujen kuvasekvenssien toistamiseen 
(katso Osa 2.8.7 Toistopainikkeet)

7 Nopeudensäädin toistonopeuden säätämiseen (katso Osa 2.8.9 Toistonopeuden 
muuttaminen)

8 Aikajana-alueen suurentaminen/pienentäminen (katso Osa 2.8.8 Aikajana-alueen 
pienentäminen/suurentaminen)

9 Hakupainikkeet (katso Osa 2.8.10 Hakutoiminnot)

10 Tietojen vientipainike (katso Osa 2.8.11 Kuvatietojen vieminen)
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2.8.1 Kameraluettelo ja aikajana sekä luettelo hakutuloksista
Tämän alueen asettelu määräytyy sen mukaan, onko valittuna kameraluettelon ja aikajanan 
välilehti vai hakutulosten välilehti.

2.8.2 Kameraluettelo ja aikajana

(välilehden  on oltava valittuna)
Kameraluettelo ja jokaisen kuva-alueessa olevan kameran aikajana näytetään.
Aikajana ilmaisee seuraavat tiedot:

Tallennustavan ja tietojen lisäksi aikajanalta voi valita ajanjakson tai ajankohdan.

Ajanjakson valitseminen aikajanalta osoittimen avulla

(välilehden  on oltava valittuna)
Voit valita ajanjakson aikajanalta osoittimella.
Tämä valinta on tehtävä seuraavia toimintoja varten:
– Liikkeiden etsiminen (katso Osa 3.11 Liikkeiden etsiminen)
– Lisätietojen etsiminen (katso Osa 3.12 Lisätietojen etsiminen)
– Tietojen vieminen (katso Osa 3.15 Tietojen vieminen)
– Useiden kameroiden kuvien todennus (katso Osa 3.13 Useiden kameroiden kuvien 

todennus)
– Tallenteen suojaaminen (katso Osa 3.17 Tallenteen suojaaminen)
– Tallennussuojan poistaminen (katso Osa 3.18 Tallennussuojan poistaminen)
– Tallenteen poistaminen (katso Osa 3.19 Tallenteen poistaminen)

Valitse haluamasi ajanjakso aikajanalta vetämällä osoittimen alapuolella näkyvää ankkuria 
hiiren painike alhaalla.

Näyttää kameraluettelon ja jokaisen kuva-alueessa olevan kameran aikajanan.

Näyttää luettelon hakutuloksista.
Saadut hakutulokset näyttävä välilehti on valittavissa vasta, kun olet tehnyt 
vähintään yhden haun.

Hälytystallennus punainen

Liikkeen tallennus keltainen

Jatkuva tallennus sininen

Videosignaalia ei vastaanoteta musta

Suojatut tiedot varjostus

Audiotietoja käytettävissä kapea vihreä viiva aikajanan yläpuolella

Ei tallennusta vaaleansininen
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Ajan valitseminen aikajanalta osoittimen avulla

(välilehden  on oltava valittuna)
Voit määrittää tietyn ajankohdan aikajanalta osoittimen avulla.

Siirrä osoitin haluamaasi kohtaan aikajanalla vetämällä osoittimen yläpuolella näkyvää 
ankkuria hiiren painike alhaalla. Löydetyt kuvat näkyvät kuva-alueessa.

Huomautus:
Voit siirtää osoittimen haluamaasi kohtaan napsauttamalla aikajanaa hiiren vasemmalla 
painikkeella.

2.8.3 Luettelo hakutuloksista

(välilehden  on oltava valittuna)
Kun haku on valmis, saat luettelon hakutuloksista. Näytä kuvasekvenssi valitsemassasi 
kuvaikkunassa kaksoisnapsauttamalla hakutulosta hiiren vasemmalla painikkeella.
Valitse merkintä napsauttamalla sitä hiiren vasemmalla painikkeella. Valitut merkinnät voi 
viedä tallennusvälineelle (katso Osa 3.15 Tietojen vieminen).

2.8.4 Aikajanan mitta tai hakutulosten otsikkopalkki
Tämän alueen asettelu määräytyy sen mukaan, onko valittuna kameraluettelon ja aikajanan 
välilehti vai hakutulosten välilehti.

Aikajanan mitan muuttaminen

(välilehden  on oltava valittuna)
Valittavissa on neljä mittaa: 1 kuukausi, 1 päivä, 4 tuntia ja 15 minuuttia.

Napsauta alas osoittavaa nuolta (vasemmalla) ja valitse haluamasi mitta.
Aikajanan selaaminen (eteen- ja taaksepäin):
– Käytä vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolia
tai
– Vie hiiren osoitin aikajanan päälle ja pyöritä hiiren rullaa.

Hakutulosten otsikkopalkki

(välilehden  on oltava valittuna)

Voit järjestellä hakutuloksia. Palstaleveyttä ja palstojen järjestystä voi muuttaa.

2.8.5 Pvm ja kellonaika
Tallennettuja kuvia voi etsiä päivämäärän ja kellonajan mukaan (katso Osa 3.9 Päivämäärän ja 
kellonajan etsiminen).
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2.8.6 Edellisen tai seuraavan tallennetun tapahtuman näyttäminen
Näytetyn kameran seuraavaan tai edelliseen tallennettuun tapahtumaan siirrytään 
nuolipainikkeilla (katso Osa 3.10 Tapahtumien hakeminen).

Valittavissa ovat seuraavat tapahtumat:
– Hälytys
– Liike
– Video loss
– Jatkuva taltiointi
– Suojattu

2.8.7 Toistopainikkeet
Toistopainikkeilla voit hallita tallennetun kuvasekvenssin toistotoimintoja. 
Monikuvaesityksessä kuvat toistetaan kaikissa kuvaikkunoissa aikatahdistettuna. Jos 
käyttäjällä on käyttöoikeus tallennettujen kuvien katseluun, hänellä on myös oikeus kuunnella 
niihin liittyviä äänitallenteita.

Aikajanan osoitin sijoitetaan aikajana-alueen keskelle.

Näyttää valitun kuvaikkunan päivämäärän. 

1 Siirry tallenteen alkuun

2 Toista taaksepäin reaaliaikaisesti tai muutetulla nopeudella. Toistonopeuden voi 
määrittää nopeudensäätimellä.
Huomautus: tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun kuva-alueessa näytetään yli neljä 
kameraa.

3 Yksittäiskuva taaksepäin
Huomautus: tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun kuva-alueessa näytetään yli neljä 
kameraa.

4 Tauko

5 Yksittäiskuva eteenpäin

6 Toista eteenpäin reaaliaikaisesti tai muutetulla nopeudella. Toistonopeuden voi 
määrittää nopeudensäätimellä.
Huomautus: audiotoisto on mahdollinen ainoastaan reaaliaikatilassa.

7 Siirry tallenteen loppuun.
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2.8.8 Aikajana-alueen pienentäminen/suurentaminen
Napsauta aikajana-alueen yläreunassa olevaa palkkia.

Pienennetyssä aikajana-alueessa tallennetut näytettyjen kameroiden tapahtumat näkyvät 
yhdellä ainoalla aikajanalla. Limittäiset tapahtumat näytetään seuraavan järjestyksen 
mukaisesti:

2.8.9 Toistonopeuden muuttaminen
Toistonopeus pienenee, kun säätöpalkkia vedetään vasemmalle ja hiiren ykköspainike 
pidetään painettuna. Toistonopeus suurenee, kun säätöpalkkia vedetään oikealle.
Voit muuttaa toistonopeutta myös hiiren rullalla. Hiiren osoittimen on tällöin oltava aivan 
säätöpalkin päällä.

2.8.10 Hakutoiminnot

Pienentää kuva-alueen ja suurentaa aikajana-alueen.

Suurentaa kuva-alueen ja pienentää aikajana-alueen.

Ryhmä 1 Ei kameran signaalia

Ryhmä 2 Hälytystallennus

Ryhmä 3 Liikkeen tallennus

Ryhmä 4 Jatkuva taltiointi

Ryhmä 5 Ei tallennusta

Toistonopeus on 1/16 vastaanottonopeudesta

1/8 Toistonopeus on 1/8 vastaanottonopeudesta

1/4 Toistonopeus on 1/4 vastaanottonopeudesta

1/2 Toistonopeus on puolet vastaanottonopeudesta

1 Toistonopeus on sama kuin vastaanottonopeus

2 Toistonopeus on kaksinkertainen vastaanottonopeus

4 Toistonopeus on nelinkertainen vastaanottonopeus

8 Toistonopeus on kahdeksankertainen vastaanottonopeus

I-Frame-toistonopeus (maksimaalinen toistonopeus)

Allaolevat hakutoiminnot voi valita napsauttamalla alanuolipainiketta.

Liikkeiden 
etsiminen

Avaa valintaikkunan. Etsi liikkeitä -toiminnolla voit etsiä liikkeitä valitun 
kuvaikkunan kuvasta (katso Osa 3.11 Liikkeiden etsiminen).

Hae näytetyt 
kamerat

Etsii kaikista kuva-alueessa näytettyihin kameroihin tallennetuista kuvista 
lisätietoja, kuten pankkiautomaatin tietoja (katso Osa 3.12 Lisätietojen 
etsiminen).

Hae kaikki 
kamerat

Etsii etäasemiin yhteydessä olevien kaikkien paikallisten kameroiden ja 
kaikkien kameroiden kuvista lisätietoja, kuten tietoja pankkiautomaateista 
(katso Osa 3.12 Lisätietojen etsiminen).
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Hakutulokset näkyvät näytön alaosassa. Näytön oikeanpuoleiseen alareunaan lisätään uusi 

välilehti . 

2.8.11 Kuvatietojen vieminen

Vie video- ja audiotiedot CD/DVD-asemalle, verkkoasemalle tai USB-asemalle. 
Tiedot viedään Bosch Recording Station -muodossa tai ASF-muodossa. 
Kun tiedot viedään Bosch Recording Station -muodossa, voidaan lisäksi tallentaa 
Bosch Export Viewer. Bosch Export Viewerin asentamiseen tarvitaan pääkäyttäjän 
oikeudet. Käyttöön riittävät tavalliset käyttöoikeudet.
ASF-muodossa vietyjä tietoja voi tarkastella tavallisilla apuohjelmilla, kuten 
Windows Media Playerilla.
Yksittäiset hakutulokset tai valitut ajanjaksot voidaan viedä.
Huomautus: voit viedä kerrallaan vain yhden hakutuloksen. Jos haluat viedä useita 
merkintöjä, sinun on toistettava vienti jokaisen merkinnän osalta.
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3 Käyttö

3.1 Tulevien hälytysten näyttäminen
Kameroiden tulevat hälytykset voidaan näyttää automaattisesti tai manuaalisesti.

3.1.1 Tulevien hälytysten näyttäminen manuaalisesti

Käyttöliittymässä >  tai 

Kun hälytys tulee, laiteluettelossa näkyy punaisena vilkkuva välilehtipainike . 
Äänimerkki kuuluu, jos se on määritetty.
1. Valitse tämä välilehti. Hälytyksen antaneet kamerat tai etäasemat näytetään luettelona. 

Äänimerkki kytketään pois.
2. Avaa kuva valitsemaasi kuva-alueen ikkunaan kaksoisnapsauttamalla kamerakuvaketta. 

Voit myös avata kuvan vedä ja pudota -menetelmällä haluamaasi ikkunaan.
3. Napsauttamalla etäaseman kuvaketta hiiren kakkospainikkeella voit kuitata hälytyksen, 

poistaa hälytyksen tai valita näyttöön kaikki hälytystilassa olevat kamerat.

Huomautus:
Tulevat hälytykset tallennetaan tapahtumalokiin.

3.1.2 Tulevien hälytysten näyttäminen automaattisesti

Käyttöliittymässä >  tai 

Kun hälytys tulee, laiteluettelossa näkyy punaisena vilkkuva välilehtipainike . 
Hälytystilassa olevat kamerat tai etäasemat näytetään laiteluettelossa ja kuvat näytetään 
automaattisesti. Äänimerkki kuuluu, jos se on määritetty.
 Napsauttamalla etäaseman kuvaketta hiiren kakkospainikkeella voit kuitata hälytyksen, 

poistaa hälytyksen tai valita näyttöön kaikki hälytystilassa olevat kamerat.

Huomautus:
Tulevien hälytysten automaattinen näyttäminen video- ja toistotilassa on määritettävä.
Tulevat hälytykset tallennetaan tapahtumalokiin.

3.2 Automaattinen hälytystallennus

Käyttöliittymässä >  tai 

Kuittaa hälytys Poistaa hälytyksen. Välilehti lakkaa vilkkumasta.

Poista hälytys Poistaa etäaseman laiteluettelosta.

Näytä kaikki 
hälytykset

Näyttää kaikki kuva-alueen hälytykset. Tällöin järjestelmä valitsee 
automaattisesti parhaan kuva-asettelun.

Kuittaa hälytys Poistaa hälytyksen. Välilehti lakkaa vilkkumasta.

Poista hälytys Poistaa etäaseman laiteluettelosta.

Näytä kaikki 
hälytykset

Näyttää kaikki kuva-alueen hälytykset. Tällöin järjestelmä valitsee 
automaattisesti parhaan kuva-asettelun.
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Tulevat hälytykset voidaan tallentaa vastaanottimeen automaattisesti (oletus) tai 
manuaalisesti. Valinta tehdään Asetukset-valikossa. Molemmissa tapauksissa tallennetaan 
kaikki kamerat, jotka on määritetty hälytyksen laiteluetteloon. Ääntä ei tallenneta.

Välilehti  vilkkuu punaisena. Äänimerkki kuuluu, jos se on määritetty.

1. Napsauta välilehteä . Hälytyksen antaneet kamerat tai etäasemat näytetään 
luettelona. Äänimerkki kytketään pois.

Hälytystallennuksen painike  tulee näyttöön.

2. Napsauta -kuvaketta, jos haluat lopettaa hälytystallennuksen.

Huomautus:
– Hälytystallennus lopetetaan, kun hälytys on poistettu.
– Hälytystallennuksen painike tulee näyttöön heti, jos tulevat hälytykset näytetään 

automaattisesti (katso Osa 3.1.2 Tulevien hälytysten näyttäminen automaattisesti).

3.3 Suosikin luominen/muokkaaminen

Käyttöliittymässä >  tai 
Suosikilla tarkoitetaan kameraryhmää, jolla saadaan paras yleiskuva valvottavasta alueesta. 
Esimerkiksi Aulanäkymä-suosikki voi sisältää kamerat 1 - 4 näytettynä 2 x 2 kuvan ikkunassa. 
Suosikkeja voi käyttää sekä video- että toistotilassa.

Uuden suosikin luominen:
1. Valitse haluamasi kuva-asettelu ilmoituspalkista (katso Osa 2.3.3 Kuva-alueen painikkeet).

2. Vedä kamera vedä ja pudota -menetelmällä laiteluettelosta kuvaikkunaan. Toista vaihe, 
kunnes kaikki tarvittavat kamerat on lisätty yksittäisiin kuvaikkunoihin. 
Huomautus: kun valitset suosikin, videotilassa näyttöön tulee videokuva ja toistotilassa 
näyttöön tulevat tallennetut kamerakuvat.

3. Napsauta välilehteä . Näyttöön tulee luettelo suosikeista.
4. Napsauta laiteluetteloa hiiren kakkospainikkeella. Valitse Uusi suosikki.
5. Kirjoita valintaikkunaan suosikin nimi ja valitse OK. Aiemmin sijoitetut kamerat ja valittu 

esitystapa tallennetaan valitsemallasi nimellä, ja ne voidaan avata uudelleen.

Suosikin avaaminen

1. Napsauta välilehteä . Tallennetut suosikit tulevat näyttöön.

Hälytystallennus on lopetettu.
Voit käynnistää hälytystallennuksen napsauttamalla tätä painiketta.

Hälytystallennus on käynnistetty.
Voit lopettaa hälytystallennuksen napsauttamalla tätä painiketta.
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2. Kaksoisnapsauta haluamaasi suosikkia, tai napsauta suosikkia hiiren kakkospainikkeella 
ja valitse Avaa. Suosikin asetukset näkyvät kuva-alueella.

Suosikin muokkaaminen
1. Kaksoisnapsauta suosikkia, jota haluat muokata.
2. Tee haluamasi muutokset esimerkiksi kuvan jaottelun tai kameroiden asetuksiin.
3. Vie hiiren osoitin suosikin nimen päälle ja napsauta suosikin nimeä hiiren 

kakkospainikkeella. Valitse Tallenna suosikki.

Suosikin nimeäminen uudelleen
1. Napsauta suosikkikuvaketta.
2. Vie hiiren osoitin suosikin nimen päälle ja napsauta suosikin nimeä hiiren 

kakkospainikkeella. Valitse Nimeä uudelleen.
3. Kirjoita valintaikkunaan suosikin nimi ja valitse OK.

Suosikkien järjestyksen muuttaminen
 Siirrä suosikkia vetämällä sitä hiiren ykköspainike alhaalla. Vapauta painike, kun suosikki 

on haluamassasi kohdassa.
Suosikki siirtyy siihen kohtaan.

Suosikin poistaminen
1. Napsauta suosikkikuvaketta.
2. Napsauta suosikin nimeä hiiren kakkospainikkeella. Valitse Poista.

3.4 Tapahtumalokin näyttäminen

Käyttöliittymässä >  tai  > Valikko Järjestelmä > Tapahtumaloki
 Tämän toiminnon avulla voit näyttää tiettyjä paikallisia tapahtumia tai etäaseman tapahtumia.
1. Videotilassa:

– valitse Järjestelmä > Tapahtumaloki.
tai

– Napsauta kuva-alueen alapuolella olevaa kuvaketta  .
Toistotilassa:

valitse Järjestelmä > Tapahtumaloki.

2. Valitse kohdassa Etäasema se etäasema, josta haluat etsiä tiettyjä tapahtumia.
3. Merkitse kohtaan Ajanjakso haluamasi ajanjakso.
4. Valitse kohdassa Tapahtumat kaikki tapahtumat, joita haluat etsiä määrittämältäsi 

ajanjaksolta. 
Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi käynnistys- ja sammutustapahtumat, sisään- ja 
uloskirjautumistapahtumat, tulot, kamerat, järjestelmäilmoitukset ja vientitapahtumat.

5. Valitse Etsi. Luettelo hakutuloksista tulee näkyviin valintaikkunan alaosaan. Voit 
järjestellä tapahtumia tarpeen mukaan. Palstaleveyttä voi muokata. Korkeintaan 
1 000 tapahtumaa näytetään.

6. Tulosta tapahtumaloki valitsemalla Tulosta.
Huomautus: jos haluat tallentaa hakutuloksen, valitse tulostusikkunassa tulostimeksi 
Faksi ja valitse Tulosta tiedostoon. Vahvista valitsemalla OK. Tiedot tallennetaan 
kansioon C:\Program Files\Bosch Recording Station. Voit avata tiedoston Windowsin 
Kuvien ja faksin esikatselu -ohjelmalla.
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Luettelon järjestäminen
Tapahtumista näytetään Kategoria, Tyyppi, Päivämäärä ja Tiedotus. Niitä voidaan järjestellä 
myös näiden kriteerien mukaisesti.
Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella jotakin otsikkopalkin kentistä, kuten Kategoria-
kenttää. Kentän oikealla puolella näkyy nuoli.

Otsikkopalkin kentässä näkyvä nuoli osoittaa, että tapahtumat on järjestetty tämän kriteerin 
mukaan. Nuolen suunta (ylös tai alas) osoittaa, onko palstan järjestys nouseva vai laskeva. 
Järjestyssuunnan voi vaihtaa nousevasta laskevaksi ja päinvastoin napsauttamalla kenttää 
uudelleen.

Palstojen järjestyksen muuttaminen
Siirrä otsikkopalkin kenttä haluamaasi kohtaan vetämällä sitä hiiren vasen painike alhaalla. 
Kun vapautat hiiren painikkeen, valittu kenttä jää kohtaan, johon se on vedetty.

Palstaleveyden mukauttaminen
Napsauta palstojen välissä olevaa viivaa siten, että näkyviin tulee risti, jonka nuolet osoittavat 
oikealle ja vasemmalle. Pidä hiiren vasenta painiketta alhaalla, ja siirrä ristiä oikealle tai 
vasemmalle. Palstan leveys muuttuu.

3.5 Kamerakierroksen aloittaminen/lopettaminen

Käyttöliittymässä >  tai  > 
Kamerakierroksessa kaikkien kuva-alueessa valittuna olevien kameroiden kuvat näytetään 
peräkkäin. Tällöin kuva-alueessa on yksi kuvaikkuna.

1. Aloita kamerakierros napsauttamalla ilmoituspalkin kuvaketta .
2. Määritä Aikaväli sekunteina -kentässä, kuinka kauan kunkin kameran kuvaa näytetään 

ennen siirtymistä seuraavaan kameraan.
3. Valitse OK. Kamerakierros alkaa.

4. Lopeta kamerakierros napsauttamalla uudelleen kuvaketta .

3.6 Uloskirjautuminen / käyttäjän vaihtaminen

Käyttöliittymässä >  tai  > Valikko Järjestelmä > 
Uloskirjautuminen/käyttäjän vaihtaminen
1. Valitse Järjestelmä > Uloskirjautuminen / käyttäjän vaihtaminen.
2. Kirjoita uuden käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana.
3. Valitse OK.

Palstan järjestys on nouseva.
Huomautus: viimeisimmät tapahtumat näkyvät luettelossa ylimmäisinä vain silloin, 
kun Pvm-palstaan on valittu nouseva järjestys.

Palstan järjestys on laskeva.

Siirto vasemmalle tai oikealle muuttaa palstan 
leveyttä.
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3.7 Tapahtumaluettelon suodattaminen

Käyttöliittymässä >  > Kuvake 
Tapahtumakentän tapahtumaluettelossa näkyvät 100 viimeisintä tapahtumaa. Luettelo sisältää 
viimeisen sisäänkirjautumisen jälkeen kirjatut tapahtumat.
Jos haluat näyttää vain tietyt tapahtumat, voit suodattaa tapahtumaluettelon haluamiesi 
kriteerien mukaan.

1. Napsauta kuva-alueen alapuolella olevaa kuvaketta  . Näyttöön tulee valintaikkuna.
2. Valitse haluamasi kriteerit.
3. Valitse OK.

Luettelon järjestäminen
Tapahtumista näytetään Kategoria, Tyyppi, Päivämäärä ja Tiedotus. Niitä voidaan järjestellä 
myös näiden kriteerien mukaisesti.
Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella jotakin otsikkopalkin kentistä, kuten Kategoria-
kenttää. Kentän oikealla puolella näkyy nuoli.

Otsikkopalkin kentässä näkyvä nuoli osoittaa, että tapahtumat on järjestetty tämän kriteerin 
mukaan. Nuolen suunta (ylös tai alas) osoittaa, onko palstan järjestys nouseva vai laskeva. 
Järjestyssuunnan voi vaihtaa nousevasta laskevaksi ja päinvastoin napsauttamalla kenttää 
uudelleen.

Palstojen järjestyksen muuttaminen
Siirrä otsikkopalkin kenttä haluamaasi kohtaan vetämällä sitä hiiren vasen painike alhaalla. 
Kun vapautat hiiren painikkeen, valittu kenttä jää kohtaan, johon se on vedetty.

Palstaleveyden mukauttaminen
Napsauta palstojen välissä olevaa viivaa siten, että näkyviin tulee risti, jonka nuolet osoittavat 
oikealle ja vasemmalle. Pidä hiiren vasenta painiketta alhaalla, ja siirrä ristiä oikealle tai 
vasemmalle. Palstan leveys muuttuu.

Palstan järjestys on nouseva.
Huomautus: viimeisimmät tapahtumat näkyvät luettelossa ylimmäisinä vain silloin, 
kun Pvm-palstaan on valittu nouseva järjestys.

Palstan järjestys on laskeva.

Siirto vasemmalle tai oikealle muuttaa palstan leveyttä.
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3.8 Domekameroiden ja kääntyvien kameroiden tai 
kallistuskameroiden zoomaaminen ja ohjaaminen

Käyttöliittymässä > 
Zoomaus- ja ohjaustoimintoja voi käyttää joko ohjaus- ja tilakentässä tai suoraan 
kuvaikkunassa.

Ohjaus ja zoomaaminen ohjaus- ja tilakentässä
1. Jos haluat zoomata tai ohjata kameraa, valitse ensin sen kuvaikkuna. Kuvaikkunan reunus 

on keltainen.

2. Napsauta ohjaus- ja tilakentässä välilehteä . Domekameroiden ja kääntyvien 
kameroiden tai kallistuskameroiden ohjauskenttä tulee näyttöön.

3. Voit esimerkiksi zoomata tai kääntää kameraa napsauttamalla kunkin toiminnon 
ohjauspainiketta.

 

Kääntää kameraa vasemmalle tai oikealle.

 
Kääntää kameraa ylös tai alas.

Kääntää kameraa kaikkiin suuntiin. Vie hiiren osoitin kuvakkeen päälle, 
paina hiiren vasen painike alas ja siirrä osoitinta suuntaan, johon 
haluat kameraa kääntää.

 

Pienentää kuvakulmaa (tele) / suurentaa kuvakulmaa (laajakulma)

 

Tarkentaa kauas/tarkentaa lähelle (kuvan säätäminen teräväksi)

 

Iiris kiinni / Iiris auki

Kääntö-, kallistus- ja zoomausnopeuden säätäminen.

(vasemmalla)

Voit avata määritetyn kameran sijainnin napsauttamalla alas osoittavaa 
nuolta ja valitsemalla sitten sijainnin luettelosta.

(oikealla)

Voit avata tallennetun kamerakomennon napsauttamalla alas 
osoittavaa nuolta ja valitsemalla sitten sijainnin luettelosta.
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Ohjaus ja zoomaaminen kuvaikkunassa
1. Vie hiiren osoitin domekameran tai kääntyvän kameran tai kallistuskameran 

kuvaikkunaan. Hiiren osoitin muuttuu.

2. Napsauta kuvaikkunassa hiiren kakkospainiketta ja valitse jokin seuraavista komennoista:
– tarkennus lähelle/kauas
– iiris kiinni/auki
– tallennettujen asentojen avaaminen
– tallennettujen makrojen avaaminen

Huomautus:
Digitaalinen zoom-toiminto ei ole käytettävissä domekameroiden ja kääntyvien kameroiden tai 
kallistuskameroiden kohdalla.

3.9 Päivämäärän ja kellonajan etsiminen

Käyttöliittymässä > 
Tallennettuja kuvia voi etsiä päivämäärän ja kellonajan mukaan.

Toimi seuraavasti:
1. Valitse muutettavat päivämäärän ja kellonajan elementit, ja kirjoita tilalle haluamasi 

numerot.
2. Paina Enter-näppäintä.

Kuvat näytetään kuva-alueella.

3.10 Tapahtumien hakeminen

Käyttöliittymässä >  > 
Näytetyn kameran seuraavaan tai edelliseen tallennettuun tapahtumaan siirrytään 
nuolipainikkeilla.

Toimi seuraavasti:
1. Napsauta valintakentän vieressä olevaa alanuolipainiketta ja valitse tapahtuma. Valittavia 

tapahtumia ovat Hälytys, Liike, Video loss, Jatkuva taltiointi ja Suojattu.

Käännä kameraa nuolipainikkeilla haluamaasi suuntaan. Pidä tällöin hiiren vasen 
painike alhaalla.

Kääntää vasemmalle/oikealle.
jne.
Huomautus: mitä lähempänä kuvan reunaa napsautat, sitä 
nopeammin kamera kääntyy tai kallistuu.

Kuvakulman suurentaminen (laajakulma) / kuvakulman 
pienentäminen (tele)



38 fi | Käyttö Bosch Recording Station

- | V1 | 2010.08 Käyttöohje Bosch Sicherheitssysteme GmbH

2. Edelliseen tapahtumaan voi siirtyä painamalla nuolta .
tai

Seuraavaan tapahtumaan voi siirtyä painamalla nuolta .

Kuvat näytetään kuva-alueella.

Huomautus:
Tapahtumien Hälytys, Video loss, Jatkuva taltiointi ja Suojattu kohdalla järjestelmä siirtyy 
seuraavaan tai edelliseen tapahtumaan. Tapahtuman Liike kohdalla järjestelmä siirtyy 
seuraavaan tai edelliseen kuvaan, jossa on tietoja liikkeestä.

3.11 Liikkeiden etsiminen

Käyttöliittymässä >  > Valikko Valittu kuvaikkuna > Etsi liikkeitä
Voit etsiä liikkeitä valitun kuvaikkunan kuvasta. Liikettä voi etsiä vain paikallisista kameroista, 
ei IP-kameroista.
1. Valitse kuvaikkuna, jossa näkyvän kameran kuvasta haluat etsiä liikkeitä. Kuvaikkunan 

reunus on keltainen.
2. Merkitse ajanjakso aikajanalta osoittimella.
3. Valitse Valittu kuvaikkuna > Etsi liikkeitä tai napsauta kuva-alueen alla olevaa kuvaketta 

.
4. Aikajanan osoittimen ilmaisema päivämäärän alkamis- ja päättymisaikojen kulloinenkin 

arvo merkitään Alku- ja Loppu-kenttiin. Jos haluat muuttaa ajanjaksoa, napsauta Alku- ja 
Loppu-kenttien vieressä olevaa alanuolta ja valitse päivämäärä sekä kellonaika.

5. Valitse Näytä ristikko. Kuvan päällä näkyy ristikko. Hakua varten voidaan valita jokainen 
ristikon solu.

6. Valitse solut, joista haluat etsiä liikkeitä. Voit valita solut napsauttamalla niitä hiiren 
ykköspainikkeella tai vetämällä solujen poikki hiiren ykköspainike alhaalla.

Valittu alue:
– Napsauta solua hiiren ykköspainikkeella
tai
– määritä alue vetämällä hiiren ykköspainike alhaalla
Hiiren osoittimen vieressä näkyy plusmerkki, joka osoittaa, 
että alue on valittu ja siitä etsitään liikkeitä.
Huomautus: haun kohteeksi valittu alue on varjostettu.
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7. Valitse OK. Hakutulokset näkyvät aikajana-alueen luettelossa.

3.12 Lisätietojen etsiminen

Käyttöliittymässä >  > Valikko Tallennus > Hae näytettyjen kameroiden lisätiedot 
tai 

Käyttöliittymässä >  > Valikko Tallennus > Hae kaikkien kameroiden lisätiedot
Voit etsiä lisätietoja kaikista kuva-alueessa näytetyistä kameroista tai kaikista liitetyistä 
kameroista.
Lisätietojen etsiminen:
1. Merkitse ajanjakso aikajanalta osoittimella.
2. Valitse Tallennus > Hae näytettyjen kameroiden lisätiedot tai Tallennus > Hae kaikkien 

kameroiden lisätiedot. Voit myös napsauttaa kuva-alueen alla olevaa kuvaketta .
3. Aikajanan osoittimen ilmaisema päivämäärän alkamis- ja päättymisaikojen kulloinenkin 

arvo merkitään Alku- ja Loppu-kenttiin. Jos haluat muuttaa ajanjaksoa, napsauta Alku- ja 
Loppu-kenttien vieressä olevaa alanuolta ja valitse päivämäärä sekä kellonaika.

4. Valitse haluamasi hakukriteerit.
5. Valitse OK. Hakutulokset näkyvät luettelossa.

Huomautus:
Liitetyt pankkiautomaatit ja aulalukijat lähettävät kiinteästi määritettyjä tietoja RS 232 -
liitännän välityksellä Bosch Recording Stationiin. Lisäksi vapaasti määritettäviä tietoja voi 
määrittää virtuaalisen tiedottimen välityksellä.
Tallennettuja lisätietoja ovat:
– Pankkiautomaatin tiedot (määräytyvät pankkiautomaatin protokollan mukaan)

– Pankin koodi
– Summa
– Päivämäärä/kellonaika
– Tapahtumanumero
– Tilinumero (tai luottokortin numero)

– Aulalukijan tiedot
– Pankin koodi
– Tilinumero (tai luottokortin numero)

Valitsematon alue:
– Napsauta solua hiiren kakkospainikkeella
tai
– Määritä alue vetämällä hiiren kakkospainike alhaalla
Hiiren osoittimen vieressä näkyy miinusmerkki, joka osoittaa, 
että aluetta ei ole valittu ja siitä ei etsitä liikkeitä.
Huomautus: haun ulkopuolelle jätettyjä alueita ei ole 
varjostettu.
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– POS-palvelimen/ATM/POS-sillan tiedot
Tietovirran yksittäisiä tietokenttiä voidaan tallentaa lisätietoina, joita ovat esimerkiksi 
päivämäärä, kellonaika tai laitenumero.

– Vapaasti määritettävät tiedot
Tiedot määritetään Asetukset-valikossa.

3.13 Useiden kameroiden kuvien todennus

Käyttöliittymässä >  > Valikko Tallennus > Todennus
 Voit tarkistaa, onko tallennetuissa kuvissa tapahtunut muutoksia. Kuva-alueessa olevat 
kameran kuvat tarkistetaan.
1. Merkitse ajanjakso aikajanalta osoittimella.
2. Valitse Tallennus > Todennus.
3. Aikajanan osoittimen ilmaisema päivämäärän alkamis- ja päättymisaikojen kulloinenkin 

arvo merkitään Alku- ja Loppu-kenttiin. Jos haluat muuttaa ajanjaksoa, napsauta Alku- ja 
Loppu-kenttien vieressä olevaa alanuolta ja valitse päivämäärä sekä kellonaika.

4. Aloita todennus valitsemalla Käynnistä.

3.14 Yksittäisen kuvan todennus

Käyttöliittymässä >  > Valikko Valittu kuvaikkuna > Todenna
Tarkistetaan, onko valitun kuvaikkunan kuvassa tapahtunut muutos. Todennus koskee vain 
näytettyä kuvaa.
1. Valitse kuvaikkunassa kamera, jonka kuvan haluat todentaa.
2. Valitse Valittu kuvaikkuna > Todenna. Näyttöön tuleva viesti ilmoittaa, onko kuva 

muuttunut.

3.15 Tietojen vieminen

Käyttöliittymässä >  > Kuvake 
Vie video- ja audiotiedot CD/DVD-asemalle, verkkoasemalle tai USB-asemalle. Tiedot viedään 
Bosch Recording Station -muodossa tai ASF-muodossa. 
Kun tiedot viedään Bosch Recording Station -muodossa, voidaan lisäksi tallentaa Bosch 
Export Viewer. Bosch Export Viewerin asentamiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet. Käyttöön 
riittävät tavalliset käyttöoikeudet. Bosch Export Viewer toimii kaikissa Windows XP- ja 
Windows 7 -käyttöjärjestelmissä.
ASF-muodossa vietyjä tietoja voi tarkastella tavallisilla apuohjelmilla, kuten Windows Media 
Playerilla.
Yksittäiset hakutulokset tai valitut ajanjaksot voidaan viedä.

Huomautus:
Viedyissä kuvissa näkyy sen aikavyöhykkeen aika, jossa kuvat otettiin.

Ajanjakson tietojen vieminen
Näytetyn kameran video- ja audiotiedot voidaan viedä aikajana-alueesta valitulta ajanjaksolta.
1. Merkitse ajanjakso aikajanalta osoittimella (katso Osa 2.8.2 Kameraluettelo ja aikajana).

2. Napsauta kuvaketta . Vientivalintaikkuna tulee näyttöön.



Bosch Recording Station  Käyttö | fi 41

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Käyttöohje - | V1 | 2010.08

3. Valitse kohdassa Tallennusväline se tallennusväline, jolle haluat tiedot tallentaa.
4. Määritä vietävien tietojen Muoto ja tarvittaessa myös Laatu.
5. Aikajanan osoittimen ilmaisema päivämäärän alkamis- ja päättymisaikojen kulloinenkin 

arvo merkitään Alku- ja Loppu-kenttiin. Jos haluat muuttaa ajanjaksoa, napsauta Alku- ja 
Loppu-kenttien vieressä olevaa alanuolta ja valitse päivämäärä sekä kellonaika.

6. Valitse OK. Tietojen vieminen on valmis.

Yksittäisten hakutietueiden tietojen vieminen
Yksittäisten hakutietueiden tiedot voidaan viedä. Jos haluat viedä useita tietueita, vaiheet on 
toistettava jokaisen tietueen kohdalla.
1. Valitse tietue hakutuloksista napsauttamalla sitä hiiren ykköspainikkeella.

2. Napsauta kuvaketta . Vientivalintaikkuna tulee näyttöön.
3. Valitse kohdassa Tallennusväline se tallennusväline, jolle haluat tiedot tallentaa.
4. Määritä vietävien tietojen Muoto ja tarvittaessa myös Laatu.
5. Valitun viennin alkamis- ja päättymisaika sekä päivämäärä merkitään Alku- ja Loppu-

kenttiin. Tapahtuman esihälytys- ja jälkiaika sisältyvät tähän ajanjaksoon. Jos haluat 
muuttaa ajanjaksoa, napsauta Alku- ja Loppu-kenttien vieressä olevaa alanuolta ja valitse 
päivämäärä sekä kellonaika.

6. Valitse OK. Tietojen vieminen on valmis.

3.16 Vietyjen kuvatietojen näyttäminen

Käyttöliittymässä >  > Tallennus > Näytä viennit
 Tallennettuja kuvia voi näyttää tuomalla aiemmin viedyt audio- ja videotiedot.
1. Valitse Tallennus > Näytä viennit.
2. Valitse asema, jolle viedyt tiedot on tallennettu. Tiedot näkyvät alla olevassa 

luettelokentässä.
3. Valitse luettelokentässä päivämäärä, jonka kuvia haluat tarkastella.
4. Valitse OK.

Laiteluetteloon lisätään ylimääräinen välilehti , ja vietyjen kameroiden nimet 
näytetään.

5. Avaa kuva valitsemaasi kuva-alueen ikkunaan kaksoisnapsauttamalla kamerakuvaketta. 
Voit myös avata kuvan vetämällä ja pudottamalla sen haluamaasi ikkunaan. Jos 
etäasemaan on liitetty useita kameroita, sinun on kaksoisnapsautettava ensin etäasemaa. 
Tämän jälkeen luettelo kameroista tulee näyttöön, ja voit valita haluamasi kameran 
kaksoisnapsauttamalla sitä.

Huomautus:
– Aikajanalla näkyy sen aikavyöhykkeen aika, jossa tiedot tuotiin järjestelmään.
– Lopeta vietyjen tietojen tarkastelu valitsemalla Tallennus > Piilota viennit.

3.17 Tallenteen suojaaminen

Käyttöliittymässä >  > Valikko Tallennus > Tallenteen suojaaminen
Tämän toiminnon avulla voit suojata näytettyjen kameroiden video- ja äänitiedot 
automaattiselta päällekirjoitukselta.



42 fi | Käyttö Bosch Recording Station

- | V1 | 2010.08 Käyttöohje Bosch Sicherheitssysteme GmbH

1. Merkitse ajanjakso aikajanalta osoittimella (katso Osa 2.8.2 Kameraluettelo ja aikajana).
2. Valitse Tallennus > Tallenteen suojaaminen.
3. Aikajanan osoittimen ilmaisema päivämäärän kulloinenkin arvo merkitään Alku- ja Loppu-

kenttiin. Jos haluat muuttaa ajanjaksoa, napsauta Alku- ja Loppu-kenttien vieressä olevaa 
nuolta ja valitse päivämäärä.
Huomautus: Tiedot voidaan suojata yhdeksi päiväksi tai useiden päivien ajanjaksoksi. 
Tietojen suojaus alkaa klo 00.00 ja päättyy klo 24.00.

4. Valitse Käynnistä. Suojatut tiedot näkyvät aikajanassa varjostettuina.

3.18 Tallennussuojan poistaminen

Käyttöliittymässä >  > Valikko Tallennus > Tallennussuojan poistaminen
Tällä toiminnolla poistetaan näytettyjen kameroiden video- ja äänitietojen suojaus käytöstä.
Suojatut tiedot näkyvät aikajanalla varjostettuina.
1. Merkitse ajanjakso aikajanalta osoittimella (katso Osa 2.8.2 Kameraluettelo ja aikajana).
2. Valitse Tallennus > Tallennus: poista suoja.
3. Aikajanan osoittimen ilmaisema päivämäärän kulloinenkin arvo merkitään Alku- ja Loppu-

kenttiin. Jos haluat muuttaa ajanjaksoa, napsauta Alku- ja Loppu-kenttien vieressä olevaa 
nuolta ja valitse päivämäärä.
Huomautus: Suojauksen voi poistaa päiväksi tai usean päivän ajanjaksoksi. Kuvien 
suojauksen poisto alkaa klo 00.00 ja päättyy klo 24.00.

4. Valitse Käynnistä. Aikajanan varjostus poistetaan.

3.19 Tallenteen poistaminen
Valitse Tallennus > Tallenteen poistaminen
Tällä toiminnolla poistetaan näytetyn kameran kuvat. 
1. Merkitse ajanjakso aikajanalta osoittimella (katso Osa 2.8.2 Kameraluettelo ja aikajana).
2. Valitse Tallennus > Tallenteen poistaminen.
3. Valitse ajanjakso:

4. Aikajanan osoittimen ilmaisema päivämäärän kulloinenkin arvo merkitään Alku- ja Loppu-
kenttiin. Jos haluat muuttaa ajanjaksoa, napsauta Alku- ja Loppu-kenttien vieressä olevaa 
nuolta ja valitse päivämäärä.
Huomautus: Yhden päivän tai usean päivän ajanjakson kuvat poistetaan. Kuvien 
poistaminen alkaa klo 00.00 ja päättyy klo 24.00.

5. Valitse Käynnistä.

Poista kuvat ajanjaksolta Vain valitsemasi ajanjakson kuvat poistetaan. 

Poista seuraavaa ajankohtaa 
vanhemmat kuvat

Kaikki määrittämääsi loppumisajankohtaa aiemmin 
tallennetut kuvat poistetaan.
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4 Kuvakkeet, yleiskuva
Seuraavat kuvakkeet ovat näkyvissä video- ja toistotilassa:

Verkko-domekamera: videokuvaa vain näytetään (ei tallenneta)

Verkko-domekamera: huono kuvanlaatu (liian vaalea, liian tumma, epäselvä), 
Viitekuvan vertaaminen epäonnistui
Verkko-domekamera: videokuvaa näytetään ja tallennetaan

Verkko-domekamera: verkkomoduuli ei vastaanota domekameran signaalia

Verkkokamera: yhdistetty

Verkkokamera: huono kuvanlaatu (liian vaalea, liian tumma, epäselvä), Viitekuvan 
vertaaminen epäonnistui

Verkkokamera tallentaa

Verkkokamera: kamerasignaalia ei vastaanoteta

Verkkoetäasema DiBos 8: yhdistetty

Verkkoetäasema DiBos 8: yhteyttä muodostetaan / yhteyttä ei voida muodostaa

Verkkoetäasema DiBos 8: yhteys on katkaistu

Verkkoetäasema DiBos 7: yhdistetty

Verkkoetäasema DiBos 7: yhteyttä muodostetaan / yhteyttä ei voida muodostaa

Verkkoetäasema DiBos 7: yhteys on katkaistu

RAS-etäasema DiBos 8: yhdistetty

RAS-etäasema DiBos 8: yhteyttä muodostetaan / yhteyttä ei voida muodostaa

RAS-etäasema DiBos 8: yhteys on katkaistu

RAS-etäasema DiBos 7: yhdistetty

RAS-etäasema DiBos 7: yhteyttä muodostetaan / yhteyttä ei voida muodostaa

RAS-etäasema DiBos 7: yhteys on katkaistu
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