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Slik bruker du hjelpefunksjonen
Denne hjelpen gir omfattende informasjon om funksjonene til denne
programvaren. Du kan søke gjennom hele listen over hjelp-temaer,
slå opp i indeksen eller søke i hjelpefilen etter et ord eller en
ordgruppe.

Typografiske konvensjoner

I den følgende tabellen er det beskrevet viktige konvensjoner som anvendes
i hjelpefunksjonen.
Beskrivelse
Tekst skrevet med denne fargen betyr:
MENY > ￭ Et menyelement og en menyordre som du må klikke på etter
MENYOR
hverandre.

DRE

￭

En liste over alternativer som åpnes når du klikker på pil ned.

Tekst

Informasjonstekster til programmet kjennetegnes med denne
skrifttypen.

►

Handlingsskritt merkes med dette tegnet. Gjennomfør
handlingsskrittene i den angitte rekkefølgen.



Listepunkter merkes med dette tegnet.
Med dette symbolet refereres det til en bildeposisjon eller et
bildeområde i teksten.

Navigasjonsområdet til hjelpefunksjonen inneholder tre fliker:
￭

Innhold
Boksymbolet blir åpnet når du klikker på det, og kapitlene og temaene
det inneholder blir vist. Ved navigering gjennom hjelpefunksjonen ser du
ut fra innholdsfortegnelsen umiddelbart hvor du befinner deg, og hvilke
andre temaer som er relevante.

￭

Indeks
Inneholder en alfabetisk liste over stikkord. For å finne noe i indeksen,
legg enten inn stikkordet du leter etter eller bruk blafunksjonen. Ved innlegging av et stikkord, går programmet automatisk til den aktuelle delen
av indeksen. Dobbeltklikk på det ønskete stikkordet for å vise de
tilhørende hjelpetemaene.

￭

Søk
Du kan søke etter alle forekomster av et ord eller en vending i
hjelpefunksjonen.
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Plasser og koble til kameraet
I dette avsnittet finner du informasjon om optimal posisjonering og forskjellige
tilkoblingsmuligheter til Axis-kameraet.

Generelle
sikkerhetsinstruksjoner for
oppstilling av kameraet:

Generelle merknader om
oppstillingsplassen til
kameraet:

Fare for personskader og materielle skader!
Ved feil valgt oppstillingsplass til kameraet kan det oppstå
personskader eller skader på kameraet.

￭

Posisjoner kameraet slik at ingen personer kan løpe eller kjøre inn i
kameraet.

￭

Hold rømningsveier frie.

￭

Legg kabelen slik at ingen personer kan snuble eller at kablingen kan bli
skadet eller kuttet.

￭

Beskytt kabelen mot vann, fuktighet og skader fra f.eks. kjøretøy ved og
legge den på egnet måte.

￭

Still opp kameraet slik at ingen tilskuere dekker til sikten mot mållinjen.

￭

Beskytt kameraet mot fukt.

Etter oppstilling av kameraet må man før hver konkurranse stille inn
fokuseringen av kameraet for optimale opptak. De optimale posisjonen til
kameraet for bilderegistrering er avhengig av sporttype og de lokale
forholdene.

► Still inn kameraets zoom på "0".
► Plasser kameraet slik at det er mulig med uhindret sikt på mållinjen.
► Plasser en person med et ledig, ikke benyttet startnummer midt på
mållinjen.

► Still inn zoom og fokus til kameraet slik at hele mållinjen og
startnummeret vises optimalt i bildet til kameraet.

► Løs ut et opptak med tasten F9 og kontroller på bildene som blir tatt at
startnummer og mållinje er lett gjenkjennelige.

► Optimer kamerainnstillingene og -posisjonen ved behov, helt til mållinjen
og startnummeret er lett synlige.
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Eksempel på plassering av
kamera:

Beskrivelse

Eksempeldata for plassering:

A, B

Kamera 1, kamera 2 er valgfritt og avhengig av konkurransen.

a1, a2

Avstanden fra kameraet til mållinjen.

b1, b2

Høyden til kameraet.

c

Bredden til mållinjen.

Disse eksempeldataene er praktisk utprøvde erfaringsverdier, egnet som
holdepunkter. Tilpass avstandene til dine lokale forhold.

Konkurransetype

c

a1

b1

a2

b2

Mountainbike

4-6 m

5-7 m

1,7 m

-

-

7-10 m

1,2-1,7
m

7-10 m

1,5-2 m

4-6 m

5-7 m

1-1,2 m

-

-

8-12 m

7-10 m

1-1,7 m

7-10 m

1-1,7 m

Når det forventes stor 8-12 m
trafikk i målet, bruk
alternativt to
kameraer.
Løpskonkurranse
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Eksempel på bruk av IDCam
og tidtakerapparat:
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Betegnelsene i bildet gjengir de aktuelle komponentene eller
kabelbetegnelsene.
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2.1

Strømforsyning (PoE)
Axis-kameraet forsynes med en PoE-koblingsnettdel. PoE (Power over
Ethernet) gir den fordelen at kameraet forsynes med strøm via
nettverkskabelen, og forenkler kablingen.
Oversikt:

Beskrivelse
Nettilkobling:
￭

Inngangsspenning 100 til 240 VAC; 50-60 Hz; 0,4 A

Indikering ERR:
￭

Lyser rødt når overbelastning eller en kortslutning har
opptrådt.

Koblingsnettdelen forsøker automatisk å gjenopprette
forsyningen til forbrukeren, med en gang feilen er opphevet.
Indikering ACT:
￭

Lyser grønt når koblingsnettdelen er forsynt med strøm.

￭

Blinker grønt når en forbruker er tilkoblet koblingsnettdelen.

￭

Lyser ikke når ingen forbruker er tilkoblet eller forbrukeren
har mindre enn 1W effektopptak.

Nettverkstilkobling POWER+DATA OUT:
￭

Forbindelse til kamera.

Indikering LNK:
￭

Lyser grønt når en nettverksforbindelse er opprettet.

Nettverkstilkobling DATA IN:
￭
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Koble kameraet til
strømforsyningen:

Fare for strømstøt!
Feil tilkobling av koblingsnettdelen og kablingen kan føre til
strømstøt.
► Beskytt koblingsnettdel og kabling mot vann og fuktighet.
► Bruk kun uskadete og feilfrie kabler.
► Koble fra forsyningen til koblingsnettdelen, før du kobler til en
forbruker.

► Forbind Axis-kamera med Patch-nettverkskabel eller Crossover-kabel og
nettverkstilkobling Power+Data Out.

► Forbind PoE-koblingsnettdel med nettverket, se Koble til Axis-kamera til
datamaskin/nettverk.

► Koble til strømforsyningen til nettdelen.

8/34
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2.2

Monter værbeskyttende kapsling
Oversikt:

Beskrivelse
Værebeskyttende kapsling av aluminium.

Riflete skruer for feste av den værebeskyttende kapslingen på
monteringsplaten.
Monteringsplate:
Bruk disse hullene ved bruk med kuleledd (Artikkelnummer 484).
Ta vare på skruer og underlagsskiver for fremtidig bruk.
Monteringsplate:
3/8" 16 Gang UNC-gjenger for standardstativer.
Flerveis kabelfester med låsing for strekkavlastning av
nettverkskabelen.

Slik monterer du den
værbeskyttende kapslingen:

► Løsne de riflete skruene og fjern den værbeskyttende kapslingen fra
monteringsplaten.

► Hvis du bruker et standardstativ:
Sett skruen med underlagsskivene gjennom hullet D til monteringsplaten
og skru den inn i kameraet.
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Eksempel på montering med rettet hode:

► Hvis du bruker kuleleddet:
Stikk gjengene til kuleleddet gjennom hullet C til monteringsplaten og
trekk til ved å vri kameraet.
Eksempel på montering med kuleledd:

► Før nettverkskabelen gjennom kabelfestet i den værbeskyttende
kapslingen og forbind den med kameraet.

► Fest den værebeskyttende kapslingen på monteringsplaten:
Trekk til de riflete skruene for hånd.

► Nettverksstøpsel forbundet med kameraet uten skråtrekk?
Trekk til flerveis kabelfester.

► Løsne flerveis kabelfester:
Hold låsingen trykket i pilens retning og skyv lasken nedover.

► Fest kameraet med den værbeskyttende kapslingen på stativet.
Slik demonterer du den
værebeskyttende kapslingen

10/34

Demonteringen av den værbeskyttende kapslingen skjer i omvendt
rekkefølge av monteringen.
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2.3

Koble til Axis-kamera til datamaskin/nettverk
Du har to muligheter for å forbinde Axis-kameraet med datamaskinen:
￭

Direkte forbindelse Axis-kamera - datamaskin med Patch-nettverkskabel.

￭

Forbindelse Axis-kamera - datamaskin via et tilgjengelig nettverk. Bruk
denne muligheten hvis du vil koble til mer enn ett Axis-kamera, eller har
et tilgjengelig nettverk.

Nettverksinnstillingene som er vist i oversikten, er eksempeldata som viser
en fungerende IP-adressekonfigurering. Tilpass ved behov innstillingen til
dine lokale krav.

► Lag en tilsvarende oversikt for tildeling av nettverksinnstillinger.
► Før inn oversikten i dine egne nettverksinnstillinger.
Slik kobler du Axis-kameraet
direkte til datamaskinen:
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lik kobler du ett eller flere
Axis-kamera til via et
tilgjengelig nettverk:

Beskrivelse
Kamera 1

Kamera 2, alternativt.

Switch eller tilgjengelig nettverk.

IP...IP-adresse
Sub...Subnettmaske

12/34
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2.4

Stille inn IP-adresse på datamaskinen
På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan stille inn eller endre IP-adressen til datamaskinen.
I de fleste nettverkene er det en såkalt DHCP-server, som automatisk tildeler
tilkoblete apparater i nettverket en IP-adresse og dermed muliggjør
kommunikasjon mellom apparatene.
Datamaskinen trenger en fast IP-adresse for bruk av IDCam.

Slik finner du ut avIPadressen til datamaskinen:

Om datamaskinen har, og i så fall hvilken IP-adresse den har, kan du finne ut
med DOS-ordren ipconfig:

► Trykk tastekombinasjonen WINDOWS-TAST + R, og legg inn cmd i
innleggingsfeltet og bekreft med OK.
Kommandolinjevinduet blir åpnet.

► I kommandolinjevinduet skriver du inn ordren ipconfig og bekrefter med
entertasten.
PÅ skjermen finner du den aktuelle IP-adressen under Ethernet-adapter
LAN-forbindelse, Sub-nettmaske og Standard gateway til datamaskinen.

► Noter deg dataene til IP-adressen og Subnettmasken for den videre
konfigureringen.
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Slik stiller du inn IP-adressen
til datamaskinen:

► Klikk på START > SYSTEMVERKTØY > NETTVERK OG INTERNETT > NETTVERKS- OG
DELINGSSENTER

i Windows:

► Klikk deg gjennom de enkelte vinduene i rekkefølgen som vist på
følgende bilde.

► Velg i vinduet LAN-forbindelse posten Internettprotokoll versjon 4
(TCP/IPv4).

► Skriv inn i feltene for IP-adresse, Subnettmaske og Standard gateway.
► Bekreft innleggingen med OK.
► Lukk alle vindu med OK/LUKK.
Datamaskinen har nå en fast IP-adresse.

14/34
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2.5

Endre IP-adresse til Axis-nettverkskamera via Weboverflaten
På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan stille inn
eller endre IP-adressen til kameraet.
I de fleste nettverkene er det en såkalt DHCP-server, som
automatisk tildeler tilkoblete apparater i nettverket en IP-adresse
og dermed muliggjør kommunikasjon mellom apparatene.
Axis-nettverkskamera trenger en fast IP-adresse for bruk med
IDcam.
Forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:
￭

Slik finner du IP-adressen til
Axis-nettverkskameraet:

Kameraet er koblet til nettverket og strømforsyningen.

► Klikk på ? > AXIS IP UTILITY.
Programvinduet AXIS IP Utility blir åpnet. IP-adressen til kameraet finner du i
det merkete området.

Forsikre deg om at denne IP-adressen er ført inn i feltet IPadresse under Stille inn IDCam og kamera.
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Slik endrer du IP-adressen
via Web-overflaten:

► Klikk i Web-overflaten på BASIC SETUP > 2 TCP/IP.

► Velg en ledig IP-adresse i samme nettverkssegment som datamaskinen
er tilkoblet.

► Legg inn IP-adresse, Subnettmaske og Standard gateway i feltene.
► Kontroller om IP-adressen er i bruk:
Klikk på knappen TEST.
Hvis IP-adressen fortsatt er ledig, vises denne meldingen:

Hvis IP-adressen allerede er i bruk av et annet apparat, vises denne
meldingen:

► Hvis testen har gitt en anvendt IP-adresse:
Legg inn en annen IP-adresse og gjenta testen.

► Lagre endringene med Save.
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Forsikre deg om at denne IP-adressen er ført inn i feltet IP-adresse under
Stille inn IDCam og kamera.

2.6 Still inn IP-adressen til Axis-nettverkskamera med AXIS IP
Utility
På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan stille inn
eller endre IP-adressen til kameraet.
I de fleste nettverkene er det en såkalt DHCP-server, som
automatisk tildeler tilkoblete apparater i nettverket en IP-adresse
og dermed muliggjør kommunikasjon mellom apparatene.
Axis-nettverkskamera trenger en fast IP-adresse for bruk med
IDcam.
Slik stiller du inn IP-adressen
med AXIS IP Utility:

Bruk AXIS IP-Utility for første gangs innstilling av IP-adressen,
etter at Axis-nettverkskamera er satt tilbake til leveringstilstanden.
Hvis kameraet allerede har en IP-adresse og du vil endre denne
adressen, så endrer du IP-adressen enkelt via Web-overflaten til
kameraet..

Oversikt AXIS IP Utility:
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Beskrivelse
TILDELE IP-ADRESSE:
Tilordne en ny IP-adresse til det valgte apparatet.
TILORDNE IP-ADRESSE TIL SERIENUMMER:
Tilordner det valgte apparatet en ny IP-adresse ved bruk av
serienummeret.
HJEMMESIDE:
Åpner startsiden til det utvalgte apparatet i nettleseren.
OPPDATERE:
Leser av kamerainformasjon på nytt.

Etter start av AXIS IP Utility søker programmet automatisk i
nettverket etter AXIS-nettverkskameraer og viser tilgjengelige
kameraer i vinduet.

Slik endrer du IP-adressen til
kameaet:

Forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:
￭

Kameraet er koblet til nettverket og strømforsyningen.

￭

Datamaskinen som AXIS IP Utility kjøres på og kameraet er tilkoblet
samme nettverk.

► Velg en ledig IP-adresse i samme nettverkssegment som datamaskinen
er tilkoblet.

► Velg kameraet i listen:
Klikk med mustasten på ønsket kamera.

Valget merkes med blått.
Tilordne IP-adresse:
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► Klikk på knappen TILORDNE IP-ADRESSE.
► Alternativt klikker du med høyre mustast på det markerte utvalget og
velger TILORDNING AV IP-ADRESSE....
Vinduet for tilordning av IP-adresse blir åpnet.

► Legg inn den ledige IP-adressen i feltet IP-ADRESSE og bekreft innleggingen med TILORDNE.

► Avslutte tilordning av IP-adresse uten endring:
Klikk på LUKK.
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Et informasjonsvindu blir åpnet.

► Bekreft med OK og vent 30 sekunder.
► Koble kortvarig fra strømforsyningen til kameraet og forbind
strømforsyningen til kameraet igjen.
IP-adressen lagres i kameraet. Denne prosedyre kan ta opp til 10
minutter.

Hvis IP-adressen er lagret i kameraet uten problemer, vises følgende
melding.

► Lukk vinduet med OK.
Kan ikke IP-adressen
endres?

Ved endring av IP-adressen vil denne meldingen bli vist etter utløp av tiden:

Handlingskrittene og tidsrom er ikke blitt overholdt.

► Gjennomfør handlingsskrittene i den beskrevne rekkefølgen på nytt.
IP-adressen finnes allerede i nettverket for et annet apparat.

► Søk etter en ledig IP-adresse for kameraet.
► Gjennomfør handlingsskrittene i den beskrevne rekkefølgen på nytt.
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3

Axis-nettverkskamera, utvidete innstillinger

På denne siden kan du henvise til helt spesielle innstillinger av
kameraet. Innstillingene har vist seg å fungere i praksis, og skal gi
et holdepunkt for en finjustering avhengig av sporttype.
De komplette innstillingene er fullstendig beskrevet i den
medfølgende dokumentasjonen til Axis-nettverkskameraet.
Engangs trinn etter
tilbakestilling av kameraet til
leveringstilstand:

Hvis du har satt tilbake kameraet til fabrikkinnstillingene, må du
gjennomføre følgende skritt en gang. Hopp over dette avsnittet
hvis kameraet ikke er satt tilbake til leveringstilstand.

► Klikk med den høyre mustasten i kameravisningen og velg UTVIDETE
INNSTILLINGER....

► Legg inn et passord i feltet PASSWORD og CONFIRM PASSWORD, f.eks. system.
Dette passordet må være identisk med passordet i feltet PASSORD
under Stille inn IDCam og kamera. Hvis tilgangsdataene er
forskjellige, kan ikke IDCam opprette noen forbindelse med
kameraet, og ikke ta opp noen bilder.
Noter deg passordet og IP-adressen på et sikker sted som kun
kjenner til - du trenger brukerdataene og IP-adressen for videre
konfigurering.
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► Bekreft innleggingen med OK.
► Legg inn BRUKERNAVN og PASSORD i feltene.

► Bekreft innleggingen med OK.
► Velg den høyeste oppløsningen i nedtrekksmenyen CAPTURE MODE.
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Registreringen av bildedetaljer - altså en høy oppløsning - er
viktigere for registrering av startnummer/deltakere enn en høy
bilderate.
Hvis en sporttype krever en høyere bilderate, kan man ved valg av
en mindre oppløsning oppnå en høyere bilderate. Kameraet kan
maksimalt levere 30 bilder/s..

► Bekreft innleggingen med OK.
Grunninnstillingene lagres i kameraet. Etter lagringen blir kamerabildet vist i
nettleseren.
Du kan nå foreta den videre tilpasningen av kameraet til konkurransens
betingelser, se Axis-nettverkskamera, utvidete innstillinger.
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Slik skifter du til de utvidete
innstillingene:

► Klikk med høyre mustast i KAMERAVISNINGEN og velg UTVIDETE
INNSTILLINGER....

Internettleseren åpner Web-overflaten til kameraet.

► Klikk på SETUP og legg inn brukernavn og passord.
► Bekreft innleggingen med OK.
Web-overflaten med de utvidete innstillingene til Axis-nettverkskamera
blir vist.
Lagre alle endringer i de utvidete innstillingene med SAVE.
Lukker du Web-overflaten uten først å bruke SAVE overføres ikke noen endringer til innstillingene.
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3.1 Sett tilbake innstillingene av kameraet, start kameraet på
nytt
Axis-nettverkskamera har forskjellige vedlikeholdsfunksjoner, som
kan utføres ved behov.

Oversikt:

Beskrivelse

RESTART

Funksjonen RESTART starter kameraet på nytt, uten å endre
kamerainnstillingene.

► Bruk denne funksjonen hvis du vil starte kameraet på nytt
uten å endre innstillingene.
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Beskrivelse
Funksjonen RESTORE setter tilbake de fleste kamerainnstillingene
til de fabrikkinnstilte verdiene.
Disse innstillingene forblir lagret:

RESTORE

￭

Fokusinnstillinger

￭

Boot-protokoll (DHCP eller statisk)

￭

Statisk IP-adresse

￭

Standardrouter

￭

Subnettmaske

￭

Språk til produktoverflaten

￭

Systemtid

￭

802.1x - innstillinger

► Bruk denne funksjonen hvis du vil stille tilbake kameraet til de
fabrikkinnstilte verdiene.

DEFAULT

Funksjonen DEFAULT setter ALLE kamerainnstillinger tilbake til
fabrikkinnstilte verdier. Samtlige innstillinger som IP-adresse,
passord, fokus osv. må deretter konfigureres på nytt og stilles
inn.
Styretasten på kameraundersiden har samme virkning som
funksjonen DEFAULT.

► Bruk denne funksjonen når du vil forbinde et nytt kamera
med IDCam eller tilgangsdataene til kameraet er ukjente.

Slik setter du tilbake
kameraet til leveringstilstand
uten Web-overflate:

► Koble kamerat fra strømforsyningen.
► Trykk på styretasten på undersiden av kameraet og denne trykket.
► Forbind kameraet med strømforsyningen.
► Hvis statusindikeringen på oversiden lyser gult (dette kan ta opp til 15
sekunder):
Slipp styretasten.
Kameraet er nå satt tilbake til innstillingsverdiene fra fabrikken.

► Gjennomfør før neste gangs bruk av kameraet handlingsskrittene som
beskrevet under Engangsskritt etter tilbakestilling av kameraet til
leveringstilstand.
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3.3

Bildeoppløsning, stille inn bilderotasjon
Oversikt:

Slik stiller du inn
oppløsningen:

Velg alltid høyest mulig bildeoppløsning, slik at startnumrene lett
kan registreres. En høy bildeoppløsning er viktigere enn en høy
bilderate!

► Klikk på BASIC SETUP > 4 VIDEO STREAM.
► I nedtrekksmenyen RESOLUTION velger du nødvendig verdi.
Kamerabildet lagres med denne oppløsningen.
Slik stiller du inn
bilderotasjonen:

Du stiller inn bilderotasjonen når du må feste kameraet opp ned
eller på siden.

► Klikk på BASIC SETUP > 4 VIDEO STREAM.
► I nedtrekksmenyen ROTATE IMAGE velger du verdien 180 når kameraet er
festet på et stativ.
Kamerabildet roteres med denne verdien.
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3.5

Shutter, forsterkning, innstilling
Oversikt:

Verdien som er angitt ved innstillingene er de som er optimale for
de fleste anvendelsene. Du kan tilpasse verdiene når
lysforholdene er dårlige (skumring, skyer) eller sporttypen krever
en tilpasning.

Slik stiller du inn Shutter:

Med Shutter påvirker du lukkertiden til kameraet og dermed
bevegelsesskarpheten og lysstyrken på bildet som tas opp.
Innstillingsinstruksjoner:
￭

Jo mindre lukkertid som stilles inn, desto skarpere blir bevegelsene i
bildet og desto mørkere blir bildet.

￭

Jo større lukkertid som stilles inn, desto mer utflytende blir bevegelsene i
bildet og desto lysere blir bildet.

► Klikk på VIDEO & AUDIO > CAMERA SETTINGS.
► Hvis det i feltet EXPOSURE PRIORITY er stilt inn en annen verdi enn MOTION:
Endre verdien til MOTION, og bekreft med SAVE.
Innstillingsmuligheten for Shutter min/max blir vist.

► I nedtrekksmenyen SHUTTER > MIN: velger du den nødvendige verdien.
Standardverdi: 1/8000 s.

► I nedtrekksmenyen SHUTTER > MAX: velger du den nødvendige verdien.
Standardverdi: 1/250 s.
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Slik stiller du inn
forsterkningen:

Innstillingsinstruksjoner:
￭

Hvis du stiller forsterkningen for høyt, kan pikselstøyen ved dårlige
lysforhold utløse bevegelsesregistreringen til IDCam - det blir tatt opp
uønskete bilder.

￭

Ved kraftig solinnstråling eller sterke lysrefleksjoner fra
snø/vannoverflater, skal man redusere forsterkningen, da bildet blir for
lyst/overbestrålet, og detaljer blir vanskelige å skjelne.

￭

Hvis det er for lite lys tilgjengelig, kobler Axis-nettverkskamera
automatisk om til S/W-drift.

► Klikk på VIDEO > CAMERA SETTINGS.
► I nedtrekksmenyen GAIN > MIN: velger du den nødvendige verdien.
Standardverdi: 0 dB.

► I nedtrekksmenyen GAIN > MAX: velger du den nødvendige verdien.
Standardverdi: 36 dB.
Tips:
Den alternative værbeskyttende kapslingen (WP-IDCam) gir beskyttelse mot
påvirkning av været og reduserer motlysvirkningene på kameraet ved kraftig
solinnstråling/lysrefleksjon.
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3.6

Stille inn fokusering med fokus-assistent
Hvis bevegelser foran kameraet ikke kan unngås, skal man ikke
bruke Fokus-assistent.

Oversikt:

Slik stiller du inn
fokusering/zoom med Fokusassistent:

► Klikk med den høyre mustasten i kameravisningen og velg UTVIDETE
INNSTILLINGER....

I nettleseren åpnes startsiden til kameraet.

► I nettleseren klikker du på SETUP > BASIC SETUP > FOCUS.
For en riktig fokusering skal blenderen alltid være helt åpen under
fokuseringen.

► Klikk i fliken BASIC på OPEN IRIS.
Hvis denne koblingsflaten er deaktivert (vist i grått), så er blenderen
allerede deaktivert.

► Hvis fokus allerede er blitt stilt inn én gang:
Klikk på RESET.

► Still opp kameraet slik at det ikke kan bevege seg lenger.
► Løsne zoomregulering og fokusregulering:
Vri skruen mot urviseren.

► Still inn zoom etter behov.
► Fest zoomregulering:
Skru skruen med urviseren.

► Sett kameraet i ytterste fjernfokus-stilling:
Vri objektivet så langt det går med urviseren.
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Under fokuseringen av kameraet skal sikten til kameraet ikke endres. Hvis kameraet blir beveget, en finger eller gjenstand plassert
foran objektivet, må man gjenta innstillingsprosedyren fra dette
handlingsskrittet. Personen som justerer objektivet skal stå bak
eller på siden av kameraet.

► Trykk kort på styretasten på kameraet.
Status-LED-en starter å blinke grønt.

► Vri objektivet langsomt mot urviseren helt til status-LED-en igjen blinker
grønt.
Betydningen av fargene under justeringen:
￭

Rød:
Fokus er ikke tilstrekkelig innstilt.

￭

Gul:
Fokus er ikke optimalt innstilt.

￭

Grønn:
Fokus er optimalt innstilt.

► Avslutte fokus-assistent:
Trykk kort på styretasten på kameraet.
Fokus-assistent avsluttes automatisk etter 15 minutter.

► Feste fokusregulering:
Skru skruen med urviseren.

► Kontroller bildekvaliteten i nettleseren på visningen Live View.
► Klikk på FINE-TUNE FOCUS AUTOMATICALLY.
Den automatiske finjusteringen av fokuseringen blir startet.

► Vent helt til finjusteringen err avsluttet.
► Klikk på ENABLE IRIS.
Hvis dette bryterfeltet er deaktivert (vises i grått), så er blenderen
allerede aktivert.
Fokuseringen er nå avsluttet.

IDCam_v1.0.4371_Installation_no-NO

31/34

Axis-nettverkskamera, utvidete innstillinger

3.7

Stille inn fokusering/zoom manuelt
Hvis kameraet er montert slik at samtidig kontroll av
bildeskarpheten på monitoren og justering av objektivet ikke er
mulig, bruk fokus-assistenten for fokusering, se Stille inn
fokusering med fokus-assistent

Oversikt:

Slik stiller du inn
fokusering/zoom manuelt:

► Klikk med den høyre mustasten i kameravisningen og velg UTVIDETE
INNSTILLINGER....

I nettleseren åpnes startsiden til kameraet.

► I nettleseren klikker du på SETUP > BASIC SETUP > FOCUS.
For en riktig fokusering skal blenderen alltid være helt åpen under
fokuseringen..

► Klikk i fliken BASIC på OPEN IRIS.
Hvis denne koblingsflaten er deaktivert (vist i grått), så er blenderen
allerede deaktivert.

► Hvis fokus allerede er blitt stilt inn én gang:
Klikk på RESET.

► Løsne zoomregulering og fokusregulering:
Vri skruene mot urviseren.

► Plasser en person med et ledig, ikke benyttet startnummer midt på
mållinjen.
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Still inn bildeskarpheten så presist som mulig ved hjelp av
skarphetsreguleringen eller fokus-assistenten, før du starter en
finjustering. Skarphetsreguleringen leverer som regel de beste
resultatene.

► Still inn Zoom og Fokus til kameraet slik at hele mållinjen og
startnumrene er skarpe i bildevinduet.

► Fest zoomregulering og fokusregulering:
Vri skruene med urviseren.

► Klikk på FINE-TUNE FOCUS AUTOMATICALLY.
Den automatiske finjusteringen av fokuseringen blir startet.

► Vent helt til finjusteringen err avsluttet.
► Klikk på ENABLE IRIS.
Hvis dette bryterfeltet er deaktivert (vises i grått), så er blenderen
allerede aktivert.
Fokuseringen er nå avsluttet.
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