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1 Programstart/Tilslut

1.1 Start program
Når installationen er fuldført, kan du starte programmet.
1. Tænd computeren, og vent til skrivebordet vises.
2. Dobbeltklik på DiBos-symbolet på skrivebordet, eller vælg 

Start > Alle programmer > DiBos. Computeren starter 
programmet og viser dialogboksen til tilslutning.

1.2 Log på system
Når programmet er startet, vises dialogboksen til logon på 
systemet. Dialogboksens udseende afhænger af, om logon 
foregår med eller uden LDAP-adgang.

1.2.1 Logon på systemet (standard)
Ved systemer uden tilknytning til en LDAP-server, skal man kun 
anvende navn og adgangskode.
1. Indtast dit logon-id i navnefeltet.
2. Indtast adgangskoden i adgangskodefeltet.
3. Klik på OK. Du er kommet frem til livetilstand.

1.2.2 Logon på systemet med LDAP-adgang
Ved systemer med tilknytning til en LDAP-server vises der et 
ekstra valgfelt.
1. Indtast dit logon-id i navnefeltet.
2. Indtast adgangskoden i adgangskodefeltet.
3. Klik på pil ned, og vælg LDAP-serveren, hvis logon skal 

foregå via LDAP. Ved lokal logon, skal det lokale system 
vælges.

4. Klik på OK. Du er kommet frem til livetilstand.
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2 Brugerfladen
Når systemet genstartes, og hver gang du logger på, kommer du 
automatisk til livetilstand. Her har du bl.a. mulighed for at se 
livebilleder fra udvalgte kameraer.
Det er muligt at opnå et hurtigere skift til afspilningstilstand og 
tilbage ved at trykke på den givne knap. Når du gør det, 
fremhæves den udvalgte knap med en farve.

2.1 Livetilstand
I livetilstand vises bl.a. livebilleder fra det tilsluttede kamera.

Knap til livetilstand

Knap til afspilningstilstand.
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2.2 Afspilningstilstand
I afspilningstilstand vises bl.a. de gemte billeder.
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3 Livetilstand

3.1 Brugerfladen
Brugerfladen er inddelt i følgende områder.

1 Menuliste med aktuel dato og tid (se 
Afsnit 3.2 Menuliste)

2 Visningsliste (se Afsnit 3.3 Visningslisten)

3 Enhedsliste med kameraer og fjernstationer (se 
Afsnit 3.4 Enhedslisten)

4 Billedområde med billedvindue (se 
Afsnit 3.5 Billedområde)

5 Styrings- og statusfelt (se Afsnit 3.6 Styrings- og 
statusfelt)

6 Hændelsesfelt (se Afsnit 3.7 Hændelsesfelt)
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3.2 Menuliste
Menulisten indeholder følgende funktioner:

System

Konfigurationsassistent Hjælper dig til hurtig oprettelse af 
en grundkonfiguration til systemet.

Konfiguration Viser konfigurationen.

Databaseoplysninger Viser oplysninger om kameraerne, 
f.eks. brugt og ledig lagerplads, 
gennemsnitlig billedstørrelse osv. 
Visningen foretages af det lokale 
system og af konfigurerede og 
tilsluttede fjernstationer.

Logbog Viser bestemte hændelser på det 
lokale system eller en fjernstation.

Afslut/Skift bruger Log brugeren af systemet. 
Systemet kører videre i 
baggrunden. En anden bruger kan 
logges på.

Skift adgangskode Den eksisterende adgangskode 
ændres efter indtastning af en ny 
adgangskode.

Afslut Afslut program (kræver 
administratorrettigheder).

Valgt billedvindue

Lagring af billede Gemmer det billede, der vises i det 
valgte billedvindue. Billedet kan 
gemmes som HTML-, BMP-, JPG-, 
GIF-, TIF- eller PNG-fil. Hvis det 
gemmes som HTML, gemmes også 
de ekstra data.
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Udskriv billede Udskriver det billede, der vises i 
det valgte billedvindue (inklusive 
ekstra data).

Bevægelsesdata Viser det område i det valgte 
billedvindue, hvor der er 
bevægelse. Hvis du vil eksportere, 
skal du vælge kommandoen endnu 
en gang.
Bemærk: Søgning efter bevægelse 
er kun mulig for lokalt tilknyttede 
kameraer.

Visning

Store ikoner Viser store ikoner i enhedslisten. 
Hvis du vil formindske, skal du 
vælge kommandoen endnu en 
gang.

Stort billedområde Forstør billedområdet, og 
formindsk hændelsesfeltet. Hvis du 
vil formindske billedområdet, skal 
du vælge kommandoen igen.

Stor enhedsliste Forstør enhedslisten, og formindsk 
styrings- og statusfeltet. Hvis du vil 
formindske enhedslisten, skal du 
vælge kommandoen igen.

Vis lokal tid Viser den virkelige optagelsesdato 
og optagelsestiden for apparatet, 
som kameraerne er tilsluttet.

?

Hjælp Viser onlinehjælp.

Information Viser systemoplysninger.
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3.3 Visningslisten
Visningslisten har følgende knapper:

3.3.1 Knapper til live- og afspilningstilstand

3.3.2 Knap til helbillede

Knap til livetilstand.

Knap til afspilningstilstand.

Forstørrer billedområdet til helbillede.
Hvis du vil tilbage til den oprindelige 
billedgengivelse, sker det ved at trykke på ESC-
tasten eller ved at dobbeltklikke med højre 
musetast.
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3.3.3 Knapper til billedvisning

De enkelte knapper viser, hvor mange billedvinduer der er i 
billedområdet.

–  Billedsideformat 4:3
Ved disse knapper bliver billedområdet opdelt i lige store 
billedvinduer.

–  Billedsideformat 4:3
Et klik på pilen nedad viser de enkelte visninger.

Bemærk: Den senest anvendte visning gemmes i 
visningslisten.

–  Billedsideformat 16:9
Denne knap giver mulighed for at optimere billedområdet 
til bredbilledvisning. Et klik på pilen nedad viser de enkelte 
visninger.

Bemærk: Den senest anvendte visning gemmes i 
visningslisten.

Der er udvalgt mindst 1 billedvindue i hver af de gengivelser, du 
har valgt. Det valgte vises med en gul indramning. I dette 
billedvindue vises f.eks. det kameras billede, som du 
dobbeltklikker på i enhedslisten.
Tallet til højre under knapperne gør brugeren opmærksom på, 
hvor ofte han eller hun har klikket på lige denne knap. Dette tal 
viser også, hvilke kameraer, der er valgt eller hvilke kameraer, 
der vælges næste gang brugeren trykker på knappen.
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Eksempel:
Ved 12 kameraer og 2 x 2-billedvinduer betyder det:
Hvis du klikker tre gange på knappen, vises alle kameraer.

3.3.4 Knap til kamera rundtur

3.3.5 Knap til at slå tonen til eller fra

Kamera 1 - 4 vises (tallet 1 står til højre under 
knappen).

Kamera 5 - 8 vises (tallet 2 står til højre under 
knappen).

Kamera 9 - 12 vises (tallet 3 står til højre under 
knappen)

Når du har klikket på knappen, åbnes en dialogboks. 
Indtast det tidsrum, efter hvilket der skal skiftes til 
næste kamera. Ved kamera rundtur vises alle de 
kameraer, der er valgt i billedområdet på skift.
Bemærk: Når der klikkes endnu en gang på 
knappen, afsluttes kamera rundturen.

Et klik på knappen slår tonen til eller fra.
Hvis du vil indstille lydstyrken, skal du 
klikke på pil ned. 

Indstil den ønskede lydstyrke med 
lydstyrkeregulatoren.
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3.4 Enhedslisten

Enhedslisten befinder sig på venstre side af skærmen. Alt efter 
valg vises:
– Konfigurerede kameraer og/eller DiBos-enheder
– Visning af favoritter
– Indkommende alarmer

 Konfigurerede kameraer og/eller DiBos-enheder
Alle lokalt tilknyttede kameraer indføres på listen.
Hvis der er konfigureret fjernstationer, opføres disse og deres 
tilknyttede kameraer på listen.
Netværksfjernstationer tilsluttes automatisk det lokale system.

–  DiBos-enhed (localhost eller fjernstation)
Højreklik på symbolet for at hente følgende kommando:
Tilslut
Opretter tilslutning til DiBos-enheden.
Afslut
Afbryder tilslutningen til DiBos-enheden. Afbrydelsen 
opretholdes (også efter genstart), indtil DiBos-enheden 
tilsluttes manuelt.
RAS-fjernstationer skal også tilsluttes manuelt.
Konfiguration
Ved localhost: Åbner standardkonfigurationen.
Ved fjernstationer: Åbner konfigurationen i remote-tilstand.
Vis alle kameraer
Viser alle DiBos-enhedens kameraer i billedområdet
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 Visning af favoritter
Gemte favoritter opføres på liste og kan hentes med et 
dobbeltklik på symbolet. Der kan oprettes nye favoritter.
Bemærk: Ved favoritter forstås et antal kameraer, som vises på 
en bestemt måde, f.eks. kamera 1 - 4 i visningen 2 x 2 
billedvinduer.

 Indkommende alarmer
Symbolet blinker rødt, hvis der er indløbet alarmer i systemet. 
Det vises kun, hvis der befinder sig alarmer i systemet.

Automatisk visning af alarmkameraer
Den automatiske visning af alarmkameraer kan konfigureres. 

Fanebladet  blinker rødt, og alarmkameraerne vises. 
Der lyder et akustisk signal, hvis dette er konfigureret.

Automatisk alarmoptagelse
Indgående alarmer kan optages automatisk (standard) eller 
manuelt på modtageren. Valget sker under konfigurationen. I 
begge tilfælde optages alle kameraer, der er tildelt alarmen i 
enhedslisten. Optagelsen sker uden lyd.

Fanebladet  blinker rødt.

Forstørrelse og formindskelse af enhedslisten
Klik på listen mellem enhedslisten og styrings- og statusfeltet.

Formindsk enhedslisten.

Forstør enhedslisten.

OPLYSNING! 
Symboler, der vises i enhedslisten, se Afsnit 8 Symboloversigt.
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3.5 Billedområde
Det midterste område af billedskærmen viser det område, hvori 
livebilleder vises.
Udform området, som du ønsker.

3.5.1 Billedområdets udformning

Fastlæg antal og udformning af billedvinduerne i 
billedområdet.
I visningslisten kan du fastsætte billedområdets udseende, dvs. 
antal og udformning af billedvinduerne (se Afsnit 3.3.3 Knapper 
til billedvisning).

Placering af enkelte kameraer i billedområdet
Når du har fastlagt billedgengivelsen, skal du bede om at få vist 
bestemte kameraer.
Du har følgende muligheder:
– Placering via dobbeltklik

Med et dobbeltklik på et kamerasymbol i enhedslisten 
placeres visningen af dette kamera i det udvalgte 
billedvindue (indrammet med gult).
Vælg et andet billedvindue, som du venstreklikker på. Med 
et dobbeltklik på et andet kamerasymbol placeres billedet i 
det nyvalgte billedvindue.

– Placering via træk og slip
Træk kamerasymbolet fra enhedslisten over i et 
billedvindue ved at holde venstre musetast nede. Når du 
slipper musen, bliver kameraets billede vist i dette 
billedvindue.

OPLYSNING! 
Hvert kamera kan kun vises én gang i billedområdet.
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Flytning af kameraer inden for billedområdet
Med flerbilledvisning kan du flytte kameraer inden for 
billedområdet.
For at gøre det skal du flytte kameraet fra et billedvindues 
titelliste ind i et andet billedvindue ved at trække, mens du 
venstreklikker. Når du slipper musen, bliver kameraets billede 
vist i dette billedvindue.

Forstørrelse og formindskelse af et billedområde
Klik på listen under billedområdet.

Formindsker billedområdet.

Forstørrer billedområdet.
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3.5.2 Billedvindue
Afhængigt af, hvilken knap der vælges i visningslisten til 
udformning af billedområdet, bliver billedområdet delt op i et 
eller flere billedvinduer.

En gul indramning viser, at billedvinduet er blevet valgt. I dette 
billedvindue vises f.eks. det kameras billede, som du 
dobbeltklikker på i enhedslisten. Hvis kameraet er tilknyttet en 
lydkilde, vælges den også. Hvis en bruger har autorisation til at 
se livebilleder eller gemte billeder, er vedkommende også 
berettiget til at lytte til en tilhørende lydoptagelse.
Hvert billedvindue råder - ud over visning af kamerabilleder - 
over en titelliste med oplysninger og knapper til dette billede 
samt over zoomfunktionen.

Billedvinduets titelliste
Titellisten indeholder
– et symbol, der beskriver kameraets type 

(se Afsnit 8 Symboloversigt)
– navnet på kameraet
– et symbol der oplyser, om der hører en lydkilde til billedet

Kamera med lydkilde
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– et symbol, som indikerer bevægelse i et følsomt område af 
billedet

– Knapper til forstørrelse, formindskelse og fravalg af billede

Systemet opdager en bevægelse i billedets 
følsomme område.
Bemærk: Visningen forekommer kun, hvis 
kameraets sensorik er aktiveret i konfigurationen.

Billedvinduet bliver forstørret til samme størrelse 
som billedområdet.

Billedvinduet bliver formindsket til den oprindelige 
størrelse.

Kameraet fravælges. Der vises intet kamerabillede. 
Billedvinduet er blåt.

OPLYSNING! 
Dome- og justerbare kameraer kan styres i billedvinduet.
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Billedvinduets zoomfunktion
Hvert enkelt billedvindue er tilknyttet en zoomfunktion. Før 
musen hen til zoomfunktionen i billedvinduet. Derved ændrer 
musen udseende fra pil til lup.

Zoom med stationære kameraer:
Venstreklik eller drej på musehjulet. Billedet bliver 
zoomet digitalt. For at vise, at et billedet er blevet 
zoomet, vises en lup i billedvinduets nederste 
højre hjørne. 
Højreklik eller drej på musehjulet. Billedet 
gendannes til den oprindelige størrelse. Luppen i 
nederste højre hjørne af billedvinduet forsvinder.
Bemærk: Der zoomes det sted, hvor luppen 
befinder sig.

Sådan zoomer du med domekameraer og 
justerbare kameraer:
Dome- og justerbare kameraer kan zoome i 
billedvinduet ved hjælp styrefunktionen. Til dette 
formål skal du bevæge musen ind i midten af 
billedvinduet, indtil der fremkommer en lup med 
plus- eller minustegn. Hvis du klikker en gang med 
venstre musetast eller drejer musehjulet, 
forstørres eller formindskes området.
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3.6 Styrings- og statusfelt
Valget foretages ved at klikke på knapperne.

Styrefelt til dome- og justerbare kameraer vises 
(se Afsnit 3.6.1 Styrefelt for dome- og justerbare 
kameraer).

De konfigurerede relæer vises (se 
Afsnit 3.6.2 Visning af relæ).

De konfigurerede alarmindgange vises (se 
Afsnit 3.6.3 Visning af alarmindgange).

Den øjeblikkelige, tidsforskudte billedgengivelse 
(Instant Playback) startes (se 
Afsnit 3.6.4 Øjeblikkelig, tidsforskudt 
billedgengivelse (Instant Playback)).

Styrefeltet for monitorer vises (se 
Afsnit 3.6.5 Styringsfelt for monitorer).

Viser skjulte symboler.
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3.6.1 Styrefelt for dome- og justerbare kameraer

Efter valg af fanebladet  vises styrefeltet til dome- og 
justerbare kameraer. 
Styrefeltet er først aktivt, når der vises et dome- eller justerbart 
kamera i det valgte billedvindue. Når du kører over elementerne 
med musen, bliver de fremhævet.
Hvis der ikke er valgt noget dome- eller justerbart kamera, 
deaktiveres styrefeltet.

Juster kameraet mod højre/venstre.

Juster kameraet opdad/nedad.

Juster kameraet i alle retninger. Før musen 
hen på symbolet, og flyt det ved at holde 
venstre musetast nede og trække det i den 
retning, som kameraet skal justeres.

Forstør billedvinkel (vidvinkel)/Formindsk 
billedvinkel (tele)

Fokus fjern/Fokus nær (stil billedet skarpt)

Luk blænde/Åben blænde

Indstilling af justerings- og zoomhastighed.
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(venstre)

Indstillede kamerapositioner kan hentes. Klik 
på pil ned, og foretag dit valg.

(højre)

Gemte kamerakommandoer kan hentes. Klik 
på pil ned, og foretag dit valg.

OPLYSNING! 
Styring i billedvinduet er også mulig.
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3.6.2 Visning af relæ

Efter valg af fanebladet  vises alle lokalt konfigurerede 
relæer og deres status.
Hvis der er konfigureret fjernstationer, vises et valgfelt i det 
nederste område. Klik på pil ned, og vælg fjernstation for at 
opføre de dertil knyttede relæer på listen.

Relæet kan aktiveres eller deaktiveres på følgende måde:
– Dobbeltklik på relæsymbolet med venstre musetast 
eller
– Højreklik på og vælg kommandoen Aktiver eller 

Deaktivering

Relæet er deaktiveret.

Relæet er aktiveret.
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3.6.3 Visning af alarmindgange

Efter valg af fanebladet  vises alle lokalt konfigurerede 
alarmindgange og deres status.
Hvis der er konfigureret fjernstationer, vises et valgfelt. Klik på 
pil ned, og vælg fjernstation for at opføre de dertil knyttede 
alarmindgange på listen.

OPLYSNING! 
Du kan aktivere eller deaktivere alarmsimuleringsindgange ved 
at dobbeltklikke eller højreklikke.
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3.6.4 Øjeblikkelig, tidsforskudt billedgengivelse (Instant 
Playback)

Efter valg af fanebladet  afspilles det valgte kameras 
gemte billeder tidsforskudt i forhold til livebilledet. Derved 
vises kameraets livebillede og f.eks. 30 sekunder gamle lagrede 
billede. Afspilning følger i realtid. Den tidsmæssige forskydning 
indstilles i konfigurationen.

Visning i styrings- og 
statusfelt

Forstørret visning

Navn på kamera

Forstør billede. Gengivelsen følger i 
et forskydeligt vindue, der også kan 
ændres i størrelsen. 

Formindsk billedet (symbol 
befinder sig i det forstørrede 
billedes øverste højre hjørne).

Baglæns afspilning (realtid)

Ét billede tilbage
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Pause

Ét billede frem

Forlæns afspilning (realtid)

Skyder til ændring af 
afspilningshastigheden ved 
forstørret gengivelse.  
Se Afsnit 4.6.9 Ændring af 
afspilningshastighed for en 
forklaring af symbolerne.

Tidspunkt for afspilning.
I den forstørrede visning kan du 
starte afspilningen, når det passer 
dig. For at gøre det skal du klikke 
på dag, måned, år, time, minut, 
sekund og angive det ønskede 
tidspunkt. Bekræft din indtastning 
ved at trykke på Enter.  
Billedet fra dette tidspunkt vises.

Afspilning fra det konfigurerede 
tidspunkt. Den værdi, der er 
indstillet i konfigurationen, 
anvendes, f.eks. således at 
afspilningen vises 30 sekunder 
efter livebilledet.

OPLYSNING! 
I vinduet for øjeblikkelig, tidsforskudt billedgengivelse vises et 
sort billede, når et kamera ikke optager.
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3.6.5 Styringsfelt for monitorer

Efter valg af fanebladet  vises 2 monitorer i styrefeltet. 
Der kan kun vises lokalt tilsluttede kameraer på monitorerne.

En monitor kan få tilknyttet et kamera eller en sekvens.

Tilknytning via træk og slip
Et kamera bliver tilknyttet en monitor via træk og slip. 
Processen kan gentages, når det passer dig. Ved en 
nytilslutning bliver det kamera, der er tilknyttet træk og slip 
erstattet af det kamera, der er tilknyttet konfigurationen.
– Træk et kamera ved at venstreklikke på kameralisten på 

monitoren i styrefeltet.
eller
– Placer musen i titellisten i et billedvindue, og træk 

kameraet hen til monitoren ved at venstreklikke og holde 
musetasten nede.

Monitor A og B.

Starter sekvensen Det betyder, at alle 
kameraer, der blev tildelt monitoren i 
konfigurationen, vises et for et.

Du vender tilbage til standardvisning, d.v.s. 
det konfigurerede kamera vises på monitoren.



DiBos/DiBos Micro Livetilstand | da 31

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Brugervejledning F.01U.524.623 | V6 | 2009.09

Tilknytning i konfigurationen
I konfigurationen fastsætter du, hvilket kamera, der som 
standard er tilknyttet hvilken monitor, og hvilke kameraer, der 
skal afspilles som sekvens.

Forstørrelse og formindskelse af styrings- og statusfelt
Klik på listen over styrings- og statusfeltet.

OPLYSNING! 
Det fastsættes i konfigurationen, hvilke kameraer der er synlige 
for hvilken bruger.

Forstør styrings- og statusfelt.

Formindsk styrings- og statusfelt.
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3.7 Hændelsesfelt
Hændelsesfeltet befinder sig direkte under billedområdet.
Hændelsesfeltet indeholder:
– en hændelsesliste
– en knap til filtrering af disse hændelser
– en knap til visning af logbogen

Sådan formindsker eller forstørrer du hændelsesfeltet
Ved formindsket hændelsesfelt indeholder hændelseslisten kun 
én besked.

3.7.1 Hændelsesliste
I hændelsesfeltet er de 100 mest aktuelle hændelser opført i en 
hændelsesliste. Hvis listen omfatter flere hændelser, end der 
kan vises på billedskærmen, kan du bladre frem og tilbage med 
musehjulet eller bjælkerne på højre side.

Sådan sorterer du listen
Hændelserne vises med Kategori, Type, Dato og Besked. Du 
kan også sortere efter disse kriterier.
Klik på venstre musetast på et felt i titellisten, f.eks. Kategori. 
Der vises en pil i feltets højre side.

En pil i et af titellistens felter viser, at hændelsen er blevet 
sorteret efter dette kriterium. Pilens retning - opad eller nedad - 
fortæller dig, om spalten sorteres stigende eller faldende. Hvis 
du klikker flere gange med musen, får du mulighed for at skifte 
mellem stigende og faldende sortering.

Formindsk billedområdet, og forstør 
hændelsesfeltet.

Forstør billedområdet, og formindsk 
hændelsesfeltet.
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Sådan ændrer du rækkefølgen på spalterne
Træk et felt i titellisten ved at venstreklikke på det ønskede 
sted i titellisten. Når du slipper musetasten, bliver det valgte 
felt tilføjet på dette sted.

Sådan tilpasser du spaltebredden
Klik på linjen mellem spalterne, indtil der vises et kryds med 
pile mod venstre og højre. Flyt krydset ved at markere det med 
venstre musetast og holde den nede, mens du rykker krydset 
mod højre eller venstre. Spaltebredden ændres.

3.7.2 Knap til filtrering af hændelserne
Hvis du vil have et hurtigt overblik over en bestemt hændelses 
forekomst, kan du filtrere listen efter bestemte kriterier - f.eks. 
start- og afslutningsprocesser, indgange, kameraer osv. Efter 
filtreringen vises kun hændelser med disse kriterier.

3.7.3 Knap til visning af logbogen
Med denne funktion kan du søge efter bestemte hændelser i 
det lokale system eller fjernstation, som f.eks. start- og 
afslutningsprocesser, systemalarmer, backup-forekomster osv. 
Logbogen kan indeholde op til 250000 hændelser.

Spalten sorteres stigende.
Bemærk: Det er kun, hvis du sorterer stigende i 
spalten Dato, at de mest aktuelle hændelser vises 
øverst på listen.

Spalten sorteres faldende.

Hvis du flytter den mod højre eller venstre, ændres 
spaltebredden.

Henter dialogboksen til filtrering.

Henter logbogen.
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4 Afspilningstilstand

4.1 Brugerfladen
Brugerfladen er inddelt i følgende områder.

1 Menuliste med dato og tid (se Afsnit 4.2 Menuliste)

2 Visningsliste (se Afsnit 4.3 Visningslisten)

3 Enhedsliste med kameraer og fjernstationer (se 
Afsnit 4.4 Enhedslisten)

4 Billedområde med billedvinduer (se 
Afsnit 4.5 Billedområde)

5 Tidslinjeinterval og søgeresultater (se 
Afsnit 4.6 Tidslinjeinterval)
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4.2 Menuliste
Menulisten indeholder følgende funktioner.

System

Konfigurationsassistent Hjælper dig til hurtig oprettelse af 
en grundkonfiguration til systemet.

Konfiguration Viser konfigurationen.

Databaseoplysninger Viser oplysninger om kameraerne, 
f.eks. brugt og ledig lagerplads, 
gennemsnitlig billedstørrelse osv.

Logbog Viser bestemte hændelser på det 
lokale system eller en fjernstation.

Afslut/Skift bruger Log brugeren af systemet. 
Systemet kører videre i 
baggrunden. En anden bruger kan 
logges på.

Skift adgangskode Den eksisterende adgangskode 
ændres efter indtastning af en ny 
adgangskode.

Afslut Afslut program (kræver 
administratorrettigheder).

Valgt billedvindue

Lagring af billede Gemmer det billede, der vises i det 
valgte billedvindue. Billedet kan 
gemmes som BMP-, JPG- eller 
HTML-fil. Hvis det gemmes som 
HTML, gemmes også de ekstra 
data.

Udskriv billede Udskriver det billede, der vises i 
det valgte billedvindue (inklusive 
ekstra data).
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Billedegenskaber Viser egenskaberne for det valgte 
billede, f.eks. optagelsestid, 
billedstørrelse, billedkompression, 
godkendelse. Visningen foregår 
direkte under billedet.

Bevægelsesdata Viser det område i det valgte 
billedvindue, hvor der er 
bevægelse. Hvis du vil eksportere, 
skal du vælge kommandoen endnu 
en gang.
Bemærk: Søgning efter bevægelse 
er kun mulig for lokalt tilknyttede 
kameraer.

Ekstra data Viser ekstra data under 
kamerabilledet i det valgte 
billedvindue. Hvis du vil eksportere, 
skal du vælge kommandoen endnu 
en gang.

Godkendelse Kontrollerer, om billedet i det 
valgte billedvidue er blevet udsat 
for en ændring. Det er kun det viste 
billede, der kontrolleres.

Søgning efter bevægelse Kontrollerer billedet i det valgte 
billedvindue for 
bevægelsesoplysninger. Du kan 
angive et tidsrum og markere 
billedområdet.
Bemærk: Søgning efter bevægelse 
er kun mulig for lokalt tilknyttede 
kameraer.
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Optagelse

Eksport af video Eksporterer video- og lydfiler til 
CD/DVD-drev, et netdrev eller et 
USB-drev. Eksport af video finder 
sted i DiBos- eller ASF-format. 
Ved eksport af data i DiBos-format 
kan Bosch Archive Player også 
gemmes. Der kræves 
administratorrettigheder til 
installation af Bosch Archive 
Players. Afspilning kræver kun 
brugerrettigheder. Bosch Archive 
Player kan køres på alle Windows 
XP- og Windows 2000-systemer.
Eksporterede data i ASF-format kan 
afspilles med standardsoftware, 
f.eks. Windows Media Player.

Vis eksporteret video Viser eksporterede data.

Skjul eksporteret video Skjuler eksporterede data.

Godkendelse Kontrollerer, om billederne fra de 
kameraer, der angives i 
billedområdet, er blevet udsat for 
ændringer i selve billedet.
Tidsrummet kan angives eller 
markeres med positionsvisningen i 
tidslinjeintervallet.

Søg efter ekstra data i 
de angivne kameraer

Gennemsøger de gemte billeder fra 
alle kameraer, der befinder sig i 
billedområdet for ekstra data, 
f.eks. data fra pengeautomater.
Tidsrummet kan angives eller 
markeres med positionsvisningen i 
tidslinjeintervallet.
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Søg efter ekstra data i 
alle kameraer

Gennemsøger alle gemte billeder 
fra alle lokale kameraer, der er 
tilknyttet via netværksfjernstationer 
for ekstra data, f.eks. for data fra 
pengeautomater.
Tidsrummet kan angives eller 
markeres med positionsvisningen i 
tidslinjeintervallet.

Beskyt optagelse Efter valget vises en dialogboks. 
Heri skal det tidsrum angives, hvori 
der forhindres automatisk 
overskrivning af gemte billeder. Kun 
billeder fra en hel dag kan 
beskyttes.
Bemærk: Denne funktion gælder 
for alle kameraer, der er vist i 
billedområdet.

Optagelse: ophæv 
beskyttelsen

Efter valget vises en dialogboks. 
Heri angives det tidsrum, hvori 
skrivebeskyttelsen til de gemte 
billeder ophæves. 
Skrivebeskyttelsen kan kun 
ophæves på billeder fra en hel dag.
Bemærk: Denne funktion gælder 
for alle kameraer, der er vist i 
billedområdet.

Slet optagelse Efter valget vises en dialogboks. 
Heri angives det tidsrum, hvori de 
gemte billeder slettes. Kun billeder 
fra en hel dag kan slettes.
Bemærk: Denne funktion gælder 
for alle kameraer, der er vist i 
billedområdet.
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Visning

Store ikoner Viser store ikoner i enhedslisten. 
Hvis du vil formindske, skal du 
vælge kommandoen endnu en 
gang.

Stort billedområde Forstør billedområdet, og 
formindsk hændelsesfeltet. Hvis du 
vil formindske billedområdet, skal 
du vælge kommandoen igen.

Vis lokal tid Viser den virkelige optagelsesdato 
og optagelsestiden for apparatet, 
som kameraerne er tilsluttet.

?

Hjælp Viser onlinehjælp.

Information Viser systemoplysninger.
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4.3 Visningslisten
Visningslisten har følgende knapper:

4.3.1 Knapper til live- og afspilningstilstand

4.3.2 Knap til helbillede

4.3.3 Knapper til billedvisning

De enkelte knapper viser, hvor mange billedvinduer der er i 
billedområdet.

–  Billedsideformat 4:3
Ved disse knapper bliver billedområdet opdelt i lige store 
billedvinduer.

Knap til livetilstand.

Knap til afspilningstilstand.

Forstørrer billedområdet til helbillede.
Hvis du vil tilbage til den oprindelige 
billedgengivelse, sker det ved at trykke på ESC-
tasten eller ved at dobbeltklikke med højre 
musetast.
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–  Billedsideformat 4:3
Et klik på pilen nedad viser de enkelte visninger.

Bemærk: Den senest anvendte visning gemmes i 
visningslisten.

–  Billedsideformat 16:9
Denne knap giver mulighed for at optimere billedområdet 
til bredbilledvisning. Et klik på pilen nedad viser de enkelte 
visninger.

Bemærk: Den senest anvendte visning gemmes i 
visningslisten.

Der er udvalgt mindst 1 billedvindue i hver af de gengivelser, du 
har valgt. Det valgte vises med en gul indramning. I dette 
billedvindue vises f.eks. det kameras billede, som du 
dobbeltklikker på i enhedslisten.
Tallet til højre under knapperne gør brugeren opmærksom på, 
hvor ofte han eller hun har klikket på lige denne knap. Dette tal 
viser også, hvilke kameraer, der er valgt eller hvilke kameraer, 
der vælges næste gang brugeren trykker på knappen.
Eksempel:
Ved 12 kameraer og 2 x 2-billedvinduer betyder det:
Hvis du klikker tre gange på knappen, vises alle kameraer.

Kamera 1 - 4 vises (tallet 1 står til højre under 
knappen).

Kamera 5 - 8 vises (tallet 2 står til højre under 
knappen).

Kamera 9 - 12 vises (tallet 3 står til højre under 
knappen)
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4.3.4 Knap til kamerarundtur

4.3.5 Knap til at slå tonen til eller fra

Når du har klikket på knappen, åbnes en dialogboks. 
Indtast det tidsrum, efter hvilket der skal skiftes til 
næste kamera. Ved kamera rundtur vises alle de 
kameraer, der er valgt i billedområdet på skift.
Bemærk: Når der klikkes endnu en gang på 
knappen, afsluttes kamera rundturen.

Et klik på knappen slår tonen til eller fra.
Hvis du vil indstille lydstyrken, skal du 
klikke på pil ned. 

Indstil den ønskede lydstyrke med 
lydstyrkeregulatoren.
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4.4 Enhedslisten

Enhedslisten befinder sig på venstre side af skærmen. Alt efter 
valg vises:
– Konfigurerede kameraer og/eller DiBos-enhed
– Visning af favoritter
– Indkommende alarmer
– Viser eksporterede data.

 Konfigurerede kameraer og/eller DiBos-enheder
Alle lokalt tilknyttede kameraer indføres på listen.
Hvis der er konfigureret fjernstationer, opføres disse og deres 
tilknyttede kameraer på listen.
Netværksfjernstationer tilsluttes automatisk det lokale system.

–  DiBos-enhed (localhost eller fjernstation)
Højreklik på symbolet for at hente følgende kommando:
Tilslut
Opretter tilslutning til DiBos-enheden.
Afslut
Afbryder tilslutningen til DiBos-enheden. Afbrydelsen 
opretholdes (også efter genstart), indtil DiBos-enheden 
tilsluttes manuelt.
RAS-fjernstationer skal også tilsluttes manuelt.
Konfiguration
Ved localhost: Åbner standardkonfigurationen.
Ved fjernstationer: Åbner konfigurationen i remote-tilstand.
Vis alle kameraer
Viser alle DiBos-enhedens kameraer i billedområdet
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 Visning af favoritter
Gemte favoritter opføres på liste og kan hentes med et 
dobbeltklik på symbolet. Der kan oprettes nye favoritter.
Bemærk: Ved favoritter forstås et antal kameraer, som vises på 
en bestemt måde, f.eks. kamera 1 - 4 i visningen 2 x 2 
billedvinduer.

 Indkommende alarmer
Symbolet blinker rødt, hvis der er indløbet alarmer i systemet. 
Det vises kun, hvis der befinder sig alarmer i systemet.

 Vis eksporterede data
Symbolet vises kun, hvis der vises eksporterede data.

Automatisk visning af alarmkameraer
Den automatiske visning af alarmkameraer kan konfigureres. 

Fanebladet  blinker rødt, og alarmkameraerne vises. 
Der lyder et akustisk signal, hvis dette er konfigureret.

Automatisk alarmoptagelse
Indgående alarmer kan optages automatisk (standard) eller 
manuelt på modtageren. Valget sker under konfigurationen. I 
begge tilfælde optages alle kameraer, der er tildelt alarmen i 
enhedslisten. Optagelsen sker uden lyd.

Fanebladet  blinker rødt.

OPLYSNING! 
Symboler, der vises i enhedslisten, se Afsnit 8 Symboloversigt.
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4.5 Billedområde
Det midterste og højre område af billedskærmen forestiller det 
område, hvori gemte billeder vises.
Udform området, som du ønsker.

4.5.1 Udformning af billedområdet

Fastlæg antal og udformning af billedvinduerne i 
billedområdet.
I visningslisten kan du fastlægge billedområdets udseende, dvs. 
antal og udformning af billedvinduerne (se Afsnit 4.3.3 Knapper 
til billedvisning).

Placering af enkelte kameraer i billedområdet
Når du har fastlagt billedgengivelsen, skal du bede om at få vist 
bestemte kameraer.
Du har følgende muligheder:
– Placering via dobbeltklik

Med et dobbeltklik på et kamerasymbol i enhedslisten 
placeres visningen af dette kamera i det udvalgte 
billedvindue (indrammet med gult).
Vælg et andet billedvindue, som du venstreklikker på. Med 
et dobbeltklik på et andet kamerasymbol placeres billedet i 
det nyvalgte billedvindue.

– Placering via træk og slip
Træk kamerasymbolet fra enhedslisten over i et 
billedvindue ved at holde venstre musetast nede. Når du 
slipper musen, bliver kameraets billede vist i dette 
billedvindue.

OPLYSNING! 
Hvert kamera kan kun vises én gang i billedområdet.
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Flytning af kameraer inden for billedområdet
Med flerbilledvisning kan du flytte kameraer inden for 
billedområdet.
For at gøre det skal du flytte kameraet fra et billedvindues 
titelliste ind i et andet billedvindue ved at trække, mens du 
venstreklikker. Når du slipper musen, bliver kameraets billede 
vist i dette billedvindue.

Forstørrelse og formindskelse af et billedområde
Klik på listen under billedområdet.

Formindsker billedområdet.

Forstørrer billedområdet.
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4.5.2 Billedvindue
Afhængigt af, hvilken knap der vælges i visningslisten til 
udformning af billedområdet, bliver billedområdet delt op i et 
eller flere billedvinduer.

En gul indramning viser, at billedvinduet er blevet valgt. I dette 
billedvindue vises f.eks. det kameras billede, som du 
dobbeltklikker på i enhedslisten. Hvis kameraet er tilknyttet en 
lydkilde, vælges den også. Hvis en bruger har autorisation til at 
se livebilleder eller gemte billeder, er vedkommende også 
berettiget til at lytte til en tilhørende lydoptagelse.
Hvert billedvindue råder - ud over visning af kamerabilleder - 
over en titelliste med oplysninger og knapper til dette billede 
samt over zoomfunktionen.

Billedvinduets titelliste
Titellisten indeholder
– et symbol, der beskriver kameraets type 

(se Afsnit 8 Symboloversigt)
– navnet på kameraet
– et symbol der oplyser, om der hører en lydkilde til billedet

Kamera med lydoptagelse
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– Knapper til forstørrelse, formindskelse og fravalg af billede

Billedvinduets zoomfunktion
Hvert enkelt billedvindue er tilknyttet en zoomfunktion. Før 
musen hen til zoomfunktionen i billedvinduet. Derved ændrer 
musen udseende fra pil til lup.

Billedvinduet bliver forstørret til samme størrelse 
som billedområdet.

Billedvinduet bliver formindsket til den oprindelige 
størrelse.

Kameraet fravælges. Der vises intet kamerabillede. 
Billedvinduet er blåt.

Sådan zoomer du med stationære kameraer, 
domekameraer og justerbare kameraer:
Venstreklik eller drej på musehjulet. Billedet bliver 
zoomet digitalt. For at vise, at et billedet er blevet 
zoomet, vises en lup i billedvinduets nederste 
højre hjørne. 
Højreklik eller drej på musehjulet. Billedet 
gendannes til den oprindelige størrelse. Luppen i 
nederste højre hjørne af billedvinduet forsvinder.
Bemærk: Der zoomes det sted, hvor luppen 
befinder sig.
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4.6 Tidslinjeinterval
Tidslinjeintervallet er opdelt som følger:

1 Faneblade, hvor du kan vælge, om en kameraliste skal 
vises med tidslinje eller en opstilling af søgeresultater ( 
se Afsnit 4.6.1 Kameraliste med tidslinje/ opstilling af 
søgeresultater).

2 Kameraliste med tidslinje eller opstilling af 
søgeresultater (se Afsnit 4.6.2 Kameraliste med tidslinje 
og Afsnit 4.6.3 Opstilling over søgeresultater)

3 Målestok for tidslinje (måned, dag osv.) eller titelliste 
over søgeresultater (se Afsnit 4.6.4 Målestok for 
tidslinje/titelliste over søgeresultater)

4 Dato og tid på det udvalgte billede (se Afsnit 4.6.5 Dato 
og tid)

5 Valg af forrige/næste begivenhed (se Afsnit 4.6.6 Søg 
efter forrige eller næste begivenhed)

6 Afspillerknapper til afspilning af gemte billedsekvenser 
(se Afsnit 4.6.7 Optagelsesknapper)

7 Sådan formindskes/ forstørres tidslinjeområdet 
(se Afsnit 4.6.8 Formindsk/forstør tidslinjeområde)

8 Hastighedsregulator til ændring af afspilningshastighed 
(se Afsnit 4.6.9 Ændring af afspilningshastighed)
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4.6.1 Kameraliste med tidslinje/ opstilling af 
søgeresultater
Visningen i dette område afhænger af om fanebladet for visning 
af kameralisten med tidslinje eller fanebladet for visning af 
søgeresultater er valgt.

4.6.2 Kameraliste med tidslinje

(fanebladet  skal være valgt)
Der vises en kameraliste med tidslinje til hvert kamera, der 
befinder sig i billedområdet.
Tidslinjen indeholder følgende oplysninger:

Ud over oplysninger om optagelsestypen og data er det muligt 
at vælge et tidsrum eller et tidspunkt i tidlinjen.

9 Knap til søgefunktion (se Afsnit 4.6.10 Opkald af 
søgefunktioner)

10 Knap til eksport af data (se Afsnit 4.6.11 Eksport af 
billeddata)

Viser en kameraliste med tidslinje i det 
billedområde, der befinder sig i kameraet.

Viser en opstilling over søgeresultater.
Først efter en søgning vises faneblad med 
søgeresultaternes forekomst.

alarmoptagelse rød

bevægelsesoptagelse gul

kontinuerlig optagelse blå

videosignal ikke tilgængeligt sort

beskyttede data skravering

lyddata disponible smal, grøn linje over tidslinjen

ingen optegnelse lyseblå
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Vælg et tidsrum over tidslinjens positionsvisning

(fanebladet  skal være valgt)
Over positionsvisningen kan du vælge et tidsrum i tidslinjen.
Dette valg skal bruges ved følgende handlinger:
– Søgning efter bevægelse (se Afsnit 7.3 Søgning efter 

bevægelse)
– Søg efter ekstra data (se Afsnit 7.4 Søg efter ekstra data)
– Eksport af filer (se Afsnit 7.7 Eksport af filer)
– Godkendelse af billeder fra flere kameraer (se 

Afsnit 7.5 Godkendelse af billeder fra flere kameraer)
– Beskyt optagelse (se Afsnit 7.9 Beskyt optagelse)
– Optagelse: ophæv beskyttelsen (se Afsnit 7.10 Optagelse: 

ophæv beskyttelsen)
– Slet optagelse (se Afsnit 7.11 Slet optagelse)

Flyt musen hen på positionsvisningens nederste forankring, og 
angiv det ønskede tidsrum.

Vælg et tidspunkt over tidslinjens positionsvisning

(fanebladet  skal være valgt)
Over positionsvisningen kan du komme frem til et bestemt 
tidspunkt i tidslinjen.
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Flyt musen hen på positionsvisningens øverste forankring, og 
træk den hen på den ønskede tid. De fundne billeder vises i 
billedområdet.

4.6.3 Opstilling over søgeresultater

(fanebladet  skal være valgt)
Når søgningen er gennemført, får du en opstilling over 
søgeresultaterne. Hvis du dobbeltklikker med venstre musetast 
på et søgeresultat, får du vist billedsekvensen i det valgte 
billedvindue.
Hvis du venstreklikker, vælger du en term. Den valgte term kan 
eksporteres til en databærer (se Afsnit 7.7 Eksport af filer).

OPLYSNING! 
Med et klik på venstre musetast på tidslinjen placerer du 
positionsvisningen på dette sted.
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4.6.4 Målestok for tidslinje/titelliste over søgeresultater
Visningen i dette område afhænger af om fanebladet for visning 
af kameralisten med tidslinje eller fanebladet for visning af 
søgeresultater er valgt.

Ændring af tidslinjens målestok

(fanebladet  skal være valgt)
Du kan indstille fire forskellige målestokke - 1 måned, 1 dag, 
4 timer og 15 minutter.

Klik på pil ned (til venstre), og vælg en målestok.
Navigation i tidslinjen (frem og tilbage):
– Benyt pilene mod højre eller mod venstre
eller
– placer musen i linjen, og drej på musehjulet

Søgeresultaternes titelliste

(fanebladet  skal være valgt)

Søgeresultaterne kan sorteres. Spaltebredden og rækkefølgen 
af spalterne kan ændres.
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4.6.5 Dato og tid
De gemte billeder kan gennemsøges efter dato og tid (se 
Afsnit 7.1 Søg efter dato og tid).

4.6.6 Søg efter forrige eller næste begivenhed
Med piletasten springer du til det viste kameras næste eller 
forrige gemte hændelse (se Afsnit 7.2 Søg efter hændelser).

Du kan vælge følgende hændelser:
– Alarm
– Bevægelse
– Videotab
– Kontinuerligoptagelse
– Beskyttet

Positionsvisningen placeres i 
midten i tidslinjeområdet.

Viser det valgte billedvindues 
dato. 
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4.6.7 Optagelsesknapper
Optagelsesknapperne bruges til afspilning af de gemte 
billedsekvenser. I flerbilledvisning sker afspilningen i alle 
billedvinduer tidssynkroniseret. Hvis en bruger har autorisation 
til at se gemte billeder, er han eller hun også berettiget til at 
lytte til en tilhørende lydoptagelse.

1 Gå til begyndelsen af optagelsen

2 Baglæns gengivelse i realtid eller med ændret 
hastighed. Indstillingen af hastigheden foregår med 
hastighedsregulatoren.
Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der 
vises mere end 4 kameraer i billedområdet.

3 Ét billede tilbage
Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der 
vises mere end 4 kameraer i billedområdet.

4 Pause

5 Ét billede frem

6 Forlæns afspilning i realtid eller med ændret hastighed. 
Indstillingen af hastigheden foregår med 
hastighedsregulatoren.
Bemærk: Lydafspilningen foregår kun i realtidstilstand.

7 Gå til slutningen af optagelsen
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4.6.8 Formindsk/forstør tidslinjeområde
Klik på listen over tidslinjeintervallet.

Ved formindsket tidslinjeinterval bliver de gemte hændelser fra 
det viste kamera vist på en tidslinje. Overlappende hændelser 
vises efter følgende prioritering:

Formindsker billedområdet og forstørrer 
tidslinjeintervallet.

Forstørrer billedområdet og formindsker 
tidslinjeintervallet.

1. prioritet intet kamerasignal

2. prioritet alarmoptagelse

3. prioritet bevægelsesoptagelse

4. prioritet Kontinuerligoptagelse

5. prioritet ingen optegnelse
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4.6.9 Ændring af afspilningshastighed
Hvis du trækker skyderen mod venstre - mens du trykker på 
venstre musetast - sænkes afspilningshastigheden. Hvis du 
trækker skyderen mod højre, øges afspilningshastigheden.
Hvis du drejer på musehjulet, ændres afspilningshastigheden 
også. Herved skal cursoren befinde sig lige over skyderen.

Afspilning med 1/16 af optagelseshastigheden

1/8 Afspilning med 1/8 af optagelseshastigheden

1/4 Afspilning med 1/4 af optagelseshastigheden

1/2 Afspilning med halv optagelseshastighed

1 Afspilningshastighed er optagelseshastighed

2 Afspilning med dobbelt optagelseshastighed

4 Afspilning med firdobbelt optagelseshastighed

8 Afspilning med ottedobbelt optagelseshastighed

Hvert 30. billede vises (I-Frame).
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4.6.10 Opkald af søgefunktioner

Søgeresultaterne vises i det nederste billedskærmområde. Et 

yderligere faneblad  vises i den nederste højre kant på 
skærmen. 

Ved at klikke på pil ned kan du vælge mellem 
følgende søgefunktioner.

Søgning efter 
bevægelse

Åbn en dialogboks. Ved Søgning efter 
bevægelse kan det undersøges, om der er 
bevægelse i billedet i det valgte billedvindue 
(se Afsnit 7.3 Søgning efter bevægelse).

Søg viste 
kameraer

Gennemsøger de gemte billeder fra alle de 
kameraer, der er vist i billedområdet for 
ekstra data, f.eks. for data fra 
pengeautomater (se Afsnit 7.4 Søg efter ekstra 
data).

Søg alle 
kameraer

Gennemsøger de gemte billeder fra alle lokale 
kameraer, der er tilknyttet 
netværksfjernstationer, for ekstra data, f.eks. 
for data fra pengeautomater (se Afsnit 7.4 Søg 
efter ekstra data).
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4.6.11 Eksport af billeddata
Eksporterer video- og lydfiler til CD/DVD-drev, et 
netdrev eller et USB-drev. Eksporten finder sted i 
DiBos- eller ASF-format. 
Ved eksport af data i DiBos-format kan Bosch 
Archive Player også gemmes. Der kræves 
administratorrettigheder til installation af Bosch 
Archive Players. Afspilning kræver kun 
brugerrettigheder. Bosch Archive Player kan køres 
på alle Windows XP- og Windows 2000-systemer.
Eksporterede data i ASF-format kan afspilles med 
standardsoftware, f.eks. Windows Media Player.
Enkelte søgeresultater eller udvalgte tidsrum kan 
eksporteres.
Bemærk: Der kan altid kun eksporteres én 
søgeterm. Hvis der skal eksporteres flere termer, 
skal processen gentages.
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5 Betjening - Live-/afspilningstilstand

5.1 Vis indkommende alarmer
Indkommende alarmer fra kameraer kan vises automatisk eller 
ikke-automatisk.

5.1.1 Vis ikke indkommende alarmer automatisk
Ved indkommende alarmer føjes et rødt blinkende faneblad 

 til enhedslisten. Der lyder et akustisk signal, hvis 
dette er konfigureret.
1. Vælg faneblad. De kameraer eller fjernstationer, der er i 

alarmtilstand, opføres på en liste. Det akustiske signal slås 
fra.

2. Med et dobbeltklik på kamerasymbolet får du vist billedet i 
billedområdets valgte vindue. Med træk og slip kan du få 
vist billedet i et hvilket som helst vindue.

3. Hvis du højreklikker på fjernstationens symbol, kan du 
kvittere for alarmen, slette alarmen eller få vist alle de 
kameraer, der befinder sig i alarmtilstand.

Kvittere for alarm Kvitterer alarmen. Fanebladets blink går 
over i en statisk tilstand.

Slet alarm Sletter fjernstationen fra enhedslisten.

Vis alle alarmer Viser alle alarmer i billedområdet. Derved 
vælger systemet automatisk den bedste 
gengivelsesform.

OPLYSNING! 
De indkommende alarmer gemmes i logbogen.
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5.1.2 Vis indkommende alarmer automatisk
Ved indkommende alarmer føjes et rødt blinkende faneblad 

 til enhedslisten. De kameraer eller fjernstationer, som 
er i alarmtilstand, indføres på enhedslisten, og billederne vises 
automatisk. Der lyder et akustisk signal, hvis dette er 
konfigureret.

Hvis du højreklikker på fjernstationens symbol, kan du 
kvittere for alarmen, slette alarmen eller få vist alle de 
kameraer, der befinder sig i alarmtilstand.

Kvittere for alarm Kvitterer alarmen. Fanebladets blink går 
over i en statisk tilstand.

Slet alarm Sletter fjernstationen fra enhedslisten.

Vis alle alarmer Viser alle alarmer i billedområdet. Derved 
vælger systemet automatisk den bedste 
gengivelsesform.

OPLYSNING! 
Den automatiske visning af indgående alarmer i live- og 
afspilningstilstand skal konfigureres.
De indkommende alarmer gemmes i logbogen.
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5.2 Automatisk alarmoptagelse
Indgående alarmer kan optages automatisk (standard) eller 
manuelt på modtageren. Valget sker under konfigurationen. I 
begge tilfælde optages alle kameraer, der er tildelt alarmen i 
enhedslisten. Optagelsen sker uden lyd.

Fanebladet  blinker rødt. Der lyder et akustisk signal, 
hvis dette er konfigureret.

1. Klik på fanebladet . De kameraer eller 
fjernstationer, der er i alarmtilstand, opføres på en liste. 
Det akustiske signal slås fra.

Knappen til alarmoptagelsen  vises.

2. Klik på symbolet , når du vil stoppe alarmoptagelsen.

Alarmoptagelsen er standset.
Klik på knappen for at starte alarmoptagelsen.

Alarmoptagelsen er startet.
Klik på knappen for at standse 
alarmoptagelsen.

OPLYSNING! 
– Alarmoptagelsen afsluttes, så snart alarmen slettes.
– Knappen til alarmoptagelsen vises med det samme, når 

indgående alarmer vises automatisk (se Afsnit 5.1.2 Vis 
indkommende alarmer automatisk).
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5.3 Opret/skift favoritter
Ved favoritter forstås et antal kameraer, som sammenfattes for 
at give et bedre overblik over kameragrupperne, f.eks. bliver 
kamera 1 til 4 i visningen 2 x 2-billedvinduer sammenfattet som 
favorit Indgangsområde. Favoritterne er disponible i live- og 
afspilningstilstand.

Sådan opretter du en ny favorit:
1. Vælg en billedgengivelse i visningslisten 

(se Afsnit 4.3.3 Knapper til billedvisning).

2. Brug træk og slip til at trække et kamera ud af enhedslisten 
og ind i et billedvindue. Fortsæt på denne måde, indtil alle 
de anvendte kameraer er tilføjet de enkelte billedvinduer. 
Bemærk: Når der vælges en favorit, vises kameraets 
livebillede i livetilstand og det gemte billede i 
afspilningstilstand.

3. Klik på fanebladet . Så vises favoritlisten.
4. Højreklik i enhedslisten. Vælg kommandoen Ny favorit.
5. Indtast favoritnavnet i dialogboksen, og klik på OK. De 

allerede anbragte kameraer og den valgte gengivelse 
gemmes under dette navn og kan hentes igen senere.
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Sådan henter du en favorit

1. Klik på fanebladet . De allerede gemte favoritter 
vises.

2. Dobbeltklik på favoritten eller højreklik på favoritten, og 
vælg kommandoen Opkald. Favorittens indstilling vises i 
billedområdet.

Sådan ændrer du en favorit
1. Dobbeltklik på den favorit, du gerne vil ændre.
2. Udfør ændringen, f.eks. billedopdeling, kameraer.
3. Højreklik på favoritnavnet. Vælg kommandoen Gem favorit.

Sådan ændrer du navnet på en favorit
1. Klik på favorit-symbolet.
2. Højreklik på favoritnavnet. Vælg kommandoen Omdøb.
3. Indtast favoritnavnet i dialogboksen, og klik på OK.

Sådan ændrer du rækkefølgen på favoritterne
Flyt favoritten ved at klikke på venstre musetast og holde 
den nede, mens du trækker favoritten til den ønskede 
position. Herefter slipper du musetasten.
 Favoritten føjes til denne position.

Sådan sletter du en favorit
1. Klik på favorit-symbolet.
2. Højreklik på favoritnavnet. Vælg kommandoen Slet.
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5.4 Vis logbog
Menuen System > Logbog
Med denne funktion kan du få vist bestemt lokale hændelser 
eller hændelser fra en fjernstation.
1. I Livetilstand:

– Vælg menuen System > Logbog.
eller

– Klik på symbolet    under billedområdet.
I Afspilningstilstand:
Vælg menuen System > Logbog.

2. Under Fjernstation skal du vælge dem ud, som du gerne vil 
søge efter bestemte hændelser i.

3. Angiv tidsrummet under Tidsrum.
4. Under Hændelser skal du vælge de hændelser ud, som du 

vil søge efter inden for det angivne tidsrum. 
Valgbare hændelser er f.eks. Start- og 
afslutningsprocesser, Logon- og Logaf aktiviteter, 
Indgange, Kameraer, Systemalarmer og Eksport af video 
procedurer.

5. Klik på Søg. Søgeresultaterne opføres på en liste i det 
nederste område af dialogboksen. Hændelserne kan 
sorteres efter behov. Der er muligt at justere 
spaltebredden. Der vises maks. 1000 hændelser.

6. Klik på Udskriv for at udskrive logbogen.
Bemærk: For at gemme søgeresultaterne skal du vælge 
Fax under Udskrivningsnavn i dialogboksen Udskriv, og 
aktivere Skriv til fil. Bekræft med OK. Filen gemmes under 
C:\Programmer\DiBos. Den kan åbnes med programmet 
Windows Picture and Fax Viewer.
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Sådan sorterer du listen
Hændelserne vises med Kategori, Type, Dato og Besked. Du 
kan også sortere efter disse kriterier.
Klik på venstre musetast på et felt i titellisten, f.eks. Kategori. 
Der vises en pil i feltets højre side.

En pil i et af titellistens felter viser, at hændelsen er blevet 
sorteret efter dette kriterium. Pilens retning - opad eller nedad - 
fortæller dig, om spalten sorteres stigende eller faldende. Hvis 
du klikker flere gange med musen, får du mulighed for at skifte 
mellem stigende eller faldende sortering.

Sådan ændrer du rækkefølgen på spalterne
Træk et felt i titellisten ved at venstreklikke på det ønskede 
sted i titellisten. Når du slipper musetasten, bliver det valgte 
felt tilføjet på dette sted.

Sådan tilpasser du spaltebredden
Klik på linjen mellem spalterne, indtil der vises et kryds med 
pile mod venstre og højre. Flyt krydset ved at markere det med 
venstre musetast og holde den nede, mens du rykker krydset 
mod højre eller venstre. Spaltebredden ændres.

Spalten sorteres stigende.
Bemærk: Det er kun, hvis du sorterer stigende i 
spalten Dato, at de mest aktuelle hændelser vises 
øverst på listen.

Spalten sorteres faldende.

Hvis du flytter den mod højre eller venstre, ændres 
spaltebredden.
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5.5 Start/afslut kamera rundtur

Symbol  
Ved kamerarundtur vises alle de kameraer, der er valgt i 
billedområdet, på skift. Visningen foregår i 1-billedtilstand.
1. For at starte kamera rundturen skal du klikke på symbolet 

 i visningslisten.
2. Under Tidsinterval i sekunder skal du indtaste den tid der 

går, før der skiftes fra et kamera til et andet.
3. Klik på OK. Kamera rundturen startes.
4. For at afslutte kamera rundturen skal du klikke på 

symbolet  igen.

5.6 Afslut/Skift bruger
Menuen System > Afslut/Skift bruger
1. Vælg menuen System > Afslut/Skift bruger.
2. Indtast navn og adgangskode for den nye bruger.
3. Klik på OK.
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6 Betjening - Livetilstand

6.1 Filtrer hændelsesliste

Symbol  
I hændelsesfeltet er de 100 mest aktuelle hændelser opført i en 
hændelsesliste. Listen omfatter hændelser, som er indgået, 
siden du sidst var logget på.
Hvis du kun vil have vist bestemte hændelser, kan 
hændelseslisten filtreres efter bestemte kriterier.

1. Klik på symbolet    under billedområdet. Der åbnes en 
dialogboks.

2. Vælg kriterier.
3. Klik på OK.

Sådan sorterer du listen
Hændelserne vises med Kategori, Type, Dato og Besked. Du 
kan også sortere efter disse kriterier.
Klik på venstre musetast på et felt i titellisten, f.eks. Kategori. 
Der vises en pil i feltets højre side.

En pil i et af titellistens felter viser, at hændelsen er blevet 
sorteret efter dette kriterium. Pilens retning - opad eller nedad - 
fortæller dig, om spalten sorteres stigende eller faldende. Hvis 
du klikker flere gange med musen, får du mulighed for at skifte 
mellem stigende eller faldende sortering.
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Sådan ændrer du rækkefølgen på spalterne
Træk et felt i titellisten ved at venstreklikke på det ønskede 
sted i titellisten. Når du slipper musetasten, bliver det valgte 
felt tilføjet på dette sted.

Sådan tilpasser du spaltebredden
Klik på linjen mellem spalterne, indtil der vises et kryds med 
pile mod venstre og højre. Flyt krydset ved at markere det med 
venstre musetast og holde den nede, mens du rykker krydset 
mod højre eller venstre. Spaltebredden ændres.

Spalten sorteres stigende.
Bemærk: Det er kun, hvis du sorterer stigende i 
spalten Dato, at de mest aktuelle hændelser vises 
øverst på listen.

Spalten sorteres faldende.

Hvis du flytter den mod højre eller venstre, ændres 
spaltebredden.
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6.2 Zoom/styr dome- og justerbare kameraer.
Zoom og styring kan ske både i styrings- og statusfeltet og 
direkte i billedvinduet.

Styr/zoom i styrings- og statusfeltet
1. Vælg billedvinduet til det kamera, du ønsker at zoome eller 

styre. Billedvinduet er indrammet med gult.
2. I styrings- og statusfeltet skal du klikke på fanebladet 

 . Dome- og justerbare kameraers styrefelt vises.
3. Klik på de respektive styreelementer for at zoome og 

justere kameraer.

Juster kameraet mod højre/venstre.

Juster kameraet opdad/nedad.

Juster kameraet i alle retninger. Før musen 
hen på symbolet, og flyt det ved at holde 
venstre musetast nede og trække det i den 
retning, som kameraet skal justeres.

Forstør billedvinkel (vidvinkel)/Formindsk 
billedvinkel (tele)

Fokus fjern/Fokus nær (stil billedet skarpt)
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Luk blænde/Åben blænde

Indstilling af justerings- og zoomhastighed.

(venstre)

Indstillede kamerapositioner kan hentes. Klik 
på pil ned, og foretag dit valg.

(højre)

Gemte kamerakommandoer kan hentes. Klik 
på pil ned, og foretag dit valg.
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Styring/zoom i billedvindue
1. Flyt musen over i et billedvindue til et dome- eller 

justerbart kamera. Musepilen ændrer udseende, når du gør 
det.

2. Højreklik på billedvinduet for at hente følgende 
kommando:
– Fokus nær/fjern
– Luk/åbn blænde
– Opkald af gemte positioner
– Opkald af gemte makroer

Juster kameraet i den valgte retning ved hjælp af 
piletasterne. Du skal holde venstre musetast 
nede.

Juster til venstre/højre.
o.s.v.
Bemærk: Jo tættere på billedkanten du 
klikker, jo hurtigere justerer du 
kameraet.

Forstør billedvinkel (vidvinkel)/
Formindsk billedvinkel (tele)

OPLYSNING! 
Den digitale zoomfunktion er ikke tilgængelig på dome- og 
justerbare kameraer.
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7 Betjening - Afspilningstilstand

7.1 Søg efter dato og tid
De gemte billeder kan gennemsøges via dato og tid.

Gør følgende:
1. Med musen skal du vælge de dato- og 

klokkeslætelementer, som du gerne vil ændre, og foretage 
indstastningen.

2. Tryk på Enter.
Billederne vises i billedområdet.

7.2 Søg efter hændelser
Ved hjælp af piletasten springer du til forrige eller næste gemte 
hændelse på de viste kameraer.

Gør følgende:
1. Klik på pil ned ved siden af valgfeltet, og vælg en 

hændelse. Hændelserne Alarm, Bevægelse, Videotab, 
Kontinuerligoptagelse og Beskyttet kan vælges.

2. Klik på pilen , hvis du vil springe til forrige hændelse.
eller

Klik på pilen , hvis du vil springe til næste hændelse.
Billederne vises i billedområdet.
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OPLYSNING! 
Ved hændelserne Alarm, Videotab, Kontinuerligoptagelse og 
Beskyttet springer systemet til næste eller forrige hændelse. 
Ved hændelsen Bevægelse springer systemet til næste eller 
forrige billede med bevægelsesoplysninger.
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7.3 Søgning efter bevægelse
Menuen Valgt billedvindue > Søgning efter bevægelse
Billedet i det valgte billedvindue kan undersøges for bevægelse. 
Søgning efter bevægelse kan kun foretages på lokalt tilsluttede 
kameraer og ikke på IP-kameraer.
1. Vælg billedvindue til det kamera, hvis billeder du vil 

undersøge for bevægelse. Billedvinduet er indrammet med 
gult.

2. Markér tidsrummet på tidslinjeintervallet med 
positionsvisningen.

3. Vælg menuen Valgt billedvindue > Søgning efter 

bevægelse, eller klik på symbolet  under 
billedområdet.

4. I felterne fra og til bliver den øjeblikkelige værdi for 
tidslinjeintervalpositionen gemt for datoens start- og 
sluttidspunkter. Hvis du ønsker at tilpasse tidsrummet, 
skal du klikke på pil ned ved siden af felterne fra og til og 
vælge dato og tid.

5. Vælg Vis gitter. Der lægges et gitter over billedet. Hver af 
gitterets celler kan vælges til søgning.

6. Vælg den celle, du vil undersøge for bevægelse. Du vælger 
cellen ved at venstreklikke på den eller ved at trække et 
område med venstre musetast trykket ned.
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7. Klik på OK. Søgeresultaterne indføres på liste i 
tidslinjeinterval.

Valgte overflader:
– Venstreklik
eller
– træk en overflade, mens 

venstre musetast er 
trykket ned

Ved musepilen vises et 
plustegn, som indikerer, at 
området er blevet valgt og vil 
blive analyseret under 
søgningen.
Bemærk: Overflader, der er 
valgt til søgning, fremstilles 
skraveret.

Ikke valgte overflader:
– Højreklik
eller
– træk en overflade, mens 

højre musetast er trykket 
ned

Der vises et minustegn ved 
musepilen. Det betyder, at 
området ikke er valgt og ikke vil 
blive analyseret under 
søgningen.
Bemærk: Overflader, der er 
udelukket fra søgning, vises 
ikke skraveret.
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7.4 Søg efter ekstra data
Menuen Optagelse > Søg efter ekstra data i de angivne 
kameraer 
eller 
Menuen Optagelse > Søg efter ekstra data i alle kameraer
Her kan du gennemsøge alle de kameraer, der er vist i 
billedområdet, eller søge efter tilknyttede kameraer ud fra 
ekstra data.
1. Markér tidsrummet på tidslinjeintervallet med 

positionsvisningen.
2. Vælg menuen Optagelse  > Søg efter ekstra data i de 

angivne kameraer eller Optagelse > Søg efter ekstra data 

i alle kameraer, eller klik på symbolet  under 
billedområdet.

3. I felterne fra og til bliver den øjeblikkelige værdi for 
tidslinjeintervalpositionen gemt for datoens start- og 
sluttidspunkter. Hvis du ønsker at tilpasse tidsrummet, 
skal du klikke på pil ned ved siden af felterne fra og til og 
vælge dato og tid.

4. Vælg de kriterier, du ønsker at søge efter.
5. Klik på OK. Søgeresultaterne opføres på en liste.

De lagrede ekstra data er:
– Pengeautomatens data (afhængigt af pengeautomatens 

protokol)
– Bankkode
– Værdi
– Dato/tid
– Transaktionsnummer
– Kontonummer (eller kreditkortnummer)

OPLYSNING! 
Tilsluttede pengeautomater og foyerlæsere overfører fast 
programmerede data via en RS 232-interface til DiBos-
systemet. Det er endvidere muligt at konfigurere frit definerede 
data via virtuelle alarmindgange.



78 da | Betjening - Afspilningstilstand DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.623 | V6 | 2009.09 Brugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

– Foyerlæserens data
– Bankkode
– Kontonummer (eller kreditkortnummer)

– Data fra en POS-server / ATM/POS-Bridge
De individuelle datafelter i datastrømmen kan gemmes 
som ekstra data, f.eks. dato, tid, enhedsnummer.

– Frit definerbare data
Fastsættelsen sker under konfiguationen.
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7.5 Godkendelse af billeder fra flere kameraer
Menuen Optagelse > Godkendelse
De optagede billeder kan kontrolleres for ændringer. Kontrollen 
foretages på billeder fra de kameraer, der udvælges i 
billedområdet.
1. Markér tidsrummet på tidslinjeintervallet med 

positionsvisningen.
2. Vælg menuen Optagelse > Godkendelse.
3. I felterne fra og til bliver den øjeblikkelige værdi for 

tidslinjeintervalpositionen gemt for datoens start- og 
sluttidspunkter. Hvis du ønsker at tilpasse tidsrummet, 
skal du klikke på pil ned ved siden af felterne fra og til og 
vælge dato og tid.

4. Klik på Start for at påbegynde godkendelsen.

7.6 Godkendelse af et enkelt billede
Menuen Valgt billedvindue > Godkendelse
Det valgte billedvindues billede kontrolleres derefter for 
ændringer.  Det er kun det viste billede, der kontrolleres.
1. Vælg det billedvindue i kameraet, hvis billede du vil 

kontrollere.
2. Klik på menuen Valgt billedvindue > Godkendelse. Du får 

vist en besked, der fortæller dig, om billedet er blevet 
ændret eller ej.
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7.7 Eksport af filer

Symbol 
Eksporterer video- og lydfiler til CD/DVD-drev, et netdrev eller 
et USB-drev. Eksporten finder sted i DiBos- eller ASF-format. 
Ved eksport af data i DiBos-format kan Bosch Archive Player 
også gemmes. Der kræves administratorrettigheder til 
installation af Bosch Archive Players. Afspilning kræver kun 
brugerrettigheder. Bosch Archive Player kan køres på alle 
Windows XP- og Windows 2000-systemer.
Eksporterede data i ASF-format kan afspilles med 
standardsoftware, f.eks. Windows Media Player.
Enkelte søgeresultater eller udvalgte tidsrum kan eksporteres.

Eksporter data til et tidsrum
Det viste kameras video- og lyddata kan eksporteres til et 
tidsrum udvalgt i tidslinjeintervallet.
1. Markér tidsrummet på tidslinjeintervallet med 

positionsvisningen (se Afsnit 4.6.2 Kameraliste med 
tidslinje).

2. Klik på symbolet . Eksportens dialogboks åbnes.
3. Under Databærer skal du vælge det medie, du ønsker at 

gemme på.
4. Bestem Format og evt. Kvalitet for de filer, der skal 

eksporteres.
5. I felterne fra og til bliver den øjeblikkelige værdi for 

tidslinjeintervalpositionen gemt for datoens start- og 
sluttidspunkter. Hvis du ønsker at tilpasse tidsrummet, 
skal du klikke på pil ned ved siden af felterne fra og til og 
vælge dato og tid.

6. Klik på OK. Filerne eksporteres.

OPLYSNING! 
De eksporterede billeder indeholder tiden fra den tidszone, 
billederne blev optaget i.
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Eksporter data fra enkelte søgetermer
Data fra enkelte søgetermer kan eksporteres. Hvis du ønsker at 
eksportere flere termer, skal du gentage processen.
1. Vælg en term i søgeresultatet med venstre musetast.

2. Klik på symbolet . Eksportens dialogboks åbnes.
3. Under Databærer skal du vælge det medie, du ønsker at 

gemme på.
4. Bestem Format og evt. Kvalitet for de filer, der skal 

eksporteres.
5. Start- og sluttidspunktet samt dato for den valgte term 

gemmes i felterne fra og til. Hændelsens foralarm og 
efteralarm tid er indeholdt i denne tid.  Hvis du ønsker at 
tilpasse tidsrummet, skal du klikke på pil ned ved siden af 
felterne fra og til og vælge dato og tid.

6. Klik på OK. Filerne eksporteres.
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7.8 Vis eksporterede filer
Optagelse > Vis eksporteret video
Eksporterede lyd- og videofiler kan vises for at vise gemte 
billeder.
1. Vælg menuen Optagelse > Vis eksporteret video.
2. Vælg det drev, som de eksporterede data befinder sig på. 

Filerne vises i det listefelt, der befinder sig under drevet.
3. Klik på de filer i listefeltet, hvis billeder du gerne vil se.
4. Klik på OK.

I enhedslisten tilføjes et yderligere faneblad , og 
navnene på de eksporterede kameraer vises.

5. Med et dobbeltklik på kamerasymbolet får du vist billedet i 
billedområdets valgte vindue. Med Træk og Slip kan du få 
vist billedet i hvilket som helst vindue. Hvis der er knyttet 
flere kameraer til en fjernstation, skal du først 
dobbeltklikke på fjernstationen. Først derefter bliver 
kameraerne indført på listen og kan vælges med et 
dobbeltklik.

OPLYSNING! 
– I tidslinjeintervallet vises tiden for tidszonen, som gælder 

for systemet, som dataene importeres til.
– Vælg menuen Optagelse > Skjul eksporteret video for ikke 

at få vist eksporterede filer.
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7.9 Beskyt optagelse
Menuen Optagelse > Beskyt optagelse
Med denne funktion kan du beskytte video- og lyddata fra det 
angivne kamera mod at blive overskrevet automatisk.
1. Markér tidsrummet på tidslinjeintervallet med 

positionsvisningen (se Afsnit 4.6.2 Kameraliste med 
tidslinje).

2. Vælg menuen Optagelse > Beskyt optagelse.
3. I felterne fra og til bliver den øjeblikkelige værdi for 

tidslinjeintervalpositionen gemt for datoen. Hvis du ønsker 
at tilpasse tidsrummet, skal du klikke ved siden af felterne 
fra og til og vælge dato ved hjælp af pilen.
Bemærk: Dataene kan beskyttes for en (1) dag eller i et 
tidsrum med et ønsket antal dage. Beskyttelsen af dataene 
starter kl. 00:00 for hver dag og slutter kl. 24:00.

4. Klik på Start. De beskyttede data vises skraveret i 
tidslinjeintervallet.



84 da | Betjening - Afspilningstilstand DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.623 | V6 | 2009.09 Brugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

7.10 Optagelse: ophæv beskyttelsen
Menuen Optagelse > Optagelse: ophæv beskyttelsen
Med denne funktion ophæves beskyttelsen mod automatisk 
overskrivning af video- og lyddata for de viste kameraer.
De beskyttede data vises skraveret i tidslinjeintervallet.
1. Markér tidsrummet på tidslinjeintervallet med 

positionsvisningen (se Afsnit 4.6.2 Kameraliste med 
tidslinje).

2. Vælg menuen Optagelse > Optagelse: ophæv 
beskyttelsen.

3. I felterne fra og til bliver den øjeblikkelige værdi for 
tidslinjeintervalpositionen gemt for datoen. Hvis du ønsker 
at tilpasse tidsrummet, skal du klikke ved siden af felterne 
fra og til og vælge dato ved hjælp af pilen.
Bemærk: Beskyttelsen af data kan ophæves for en (1) dag 
eller i et tidsrum med et ønsket antal dage. Ophævelsen af 
beskyttelsen starter kl. 00:00 for hver dag og slutter kl. 
24:00.

4. Klik på Start. I tidslinjeintervallet fjernes skraveringen.
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7.11 Slet optagelse
Menuen Optagelse > Slet optegnelse
Med denne funktion kan du slette billeder fra det viste kamera. 
1. Markér tidsrummet på tidslinjeintervallet med 

positionsvisningen (se Afsnit 4.6.2 Kameraliste med 
tidslinje).

2. Vælg menuen Optagelse > Slet optegnelse.
3. Vælg tidsrum:

4. I felterne fra og til bliver den øjeblikkelige værdi for 
tidslinjeintervalpositionen gemt for datoen. Hvis du ønsker 
at tilpasse tidsrummet, skal du klikke ved siden af felterne 
fra og til og vælge dato ved hjælp af pilen.
Bemærk: Billederne fra en (1) dag eller et tidsrum på et 
ønsket antal dage slettes. Sletningen af billeder starter kl. 
00:00 for hver dag og slutter kl. 24:00.

5. Klik på Start.

Sletning af billeder i 
tidsrummet

Kun billeder fra dette tidsrum 
slettes. 

Slet ældre billeder indtil og 
inkl.

Alle billeder, der er ældre end 
sluttidspunktet, slettes.



86 da | Symboloversigt DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.623 | V6 | 2009.09 Brugervejledning Bosch Sicherheitssysteme GmbH

8 Symboloversigt
Følgende symboler finder du i live- og afspilningstilstand:

Domekamera: Livebilleder vises kun (gemmes ikke)

Domekamera: Dårlig billedkvalitet (for lyst, for 
mørkt, uskarpt), referencebilledsammenligning 
mislykkedes

Domekamera: Livebilleder vises og gemmes

Domekamera: Intet kamerasignal tilgængeligt

Kamera: Livebilleder vises kun (gemmes ikke)

Kamera: Dårlig billedkvalitet (for lyst, for mørkt, 
uskarpt), referencebilledsammenligning mislykkedes

Kamera: Livebilleder vises og gemmes

Kamera: Intet kamerasignal tilgængeligt

Netværks-domekamera: Livebilleder vises kun 
(gemmes ikke)

Netværks-domekamera: Dårlig billedkvalitet (for lyst, 
for mørkt, uskarpt), referencebilledsammenligning 
mislykkedes

Netværks-domekamera: Livebilleder vises og 
gemmes

Netværks-domekamera: intet kamerasignal til 
domekamera i netværksmodul

Netværkskamera: Tilslutning består
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Netværkskamera: dårlig billedkvalitet (for lyst, for 
mørkt, uskarpt), referencebilledsammenligning 
mislykkedes
Netværkskamera optager

Netværkskamera: intet kamerasignal tilgængeligt

Netværks-fjernstation DiBos 8: Tilslutning består

Netværks-fjernstation DiBos 8: Tilslutning oprettes/
Tilslutning kan ikke oprettes

Netværks-fjernstation DiBos 8: Tilslutning er afbrudt

Netværks-fjernstation DiBos 7: Tilslutning består

Netværks-fjernstation DiBos 7: Tilslutning oprettes/
Tilslutning kan ikke oprettes

Netværks-fjernstation DiBos 7: Tilslutning er afbrudt

RAS-fjernstation DiBos 8: Tilslutning består

RAS-fjernstation DiBos 8: Tilslutning oprettes/
Tilslutning kan ikke oprettes

RAS-fjernstation DiBos 8: Tilslutning er afbrudt

RAS-fjernstation DiBos 7: Tilslutning består

RAS-fjernstation DiBos 7: Tilslutning oprettes/
Tilslutning kan ikke oprettes

RAS-fjernstation DiBos 7: Tilslutning er afbrudt
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