
Hjælpevejledning

Kamerakontrolboks
CCB-WD1

Denne "Hjælpevejledning" forklarer, hvordan produktet eller et kamera tilsluttet til produktet betjenes fra en webbrowser
på din computer. 
 
Når produktet er tilsluttet til et kamera, kan du tænde/slukke for kameraet eller optage billeder med kameraet via
betjeninger i webbrowseren. Tilslutning af flere kameraer til flere kamerakontrolbokse giver dig mulighed for samtidigt at
optage billeder med flere kameraer eller anvende kameraindstillinger til flere kameraer på samme tid.
 
Se betjeningsvejledningen angående hvordan produktet tilsluttes til et kamera eller en computer.

 
Når du ønsker at betjene flere CCB-WD1-kamerakontrolbokse samtidigt, skal du først opdatere systemsoftwaren
(firmwaren) på alle CCB-WD1-kamerakontrolboksene til den seneste version.
Opdater systemsoftwaren (firmwaren) på de kameraer, som skal tilsluttes til produktet, til den seneste version.
De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af den model af kameraet, som er tilsluttet til produktet.
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Hjælpevejledning

Kamerakontrolboks
CCB-WD1

Betjening af kameraet fra computeren

Du kan betjene kameraet fra en webbrowser på computeren ved at tilslutte produktet til kameraet og computeren.

Anbefalet computermiljø
OS:
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 
macOS 10.12 - 10.14
Webbrowser:
Google Chrome/Internet Explorer*/Safari
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Version 11.0 eller senere (fra og med december 2017)*

Start en webbrowser på computeren og indtast derefter den følgende URL i adressebjælken.

URL: 
http://169.254.200.200/

URL'en kan også findes i bunden af produktet.

Skærmen for betjening af kameraet vises i webbrowseren.
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Tænd for kameraet.

Sørg for at batteriet inde i kameraet er ladet tilstrækkeligt op.
Du kan også tænde kameraet fra webbrowseren.
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Hjælpevejledning

Kamerakontrolboks
CCB-WD1

Skærmlayout

Dette afsnit forklarer skærmlayoutet for webbrowseren, når produktet eller kameraet betjenes.

Forklaring af skærmen

(A): Kamerainformationsområde
Live-visninger og optageinformation for hvert enkelt tilsluttet kamera vises her.
Vælg målkameraer i dette område inden de kontrolleres fra kontrolområdet.

(B): Kontrolområde
På "Camera"-fanen kan du udføre betjeninger på de kameraer, som er valgt i kamerainformationsområdet, som f.eks.
optagelse af billeder eller ændring af indstillinger.
På "Box"-fanen kan du indstille synkroniseringssignalerne for produkterne eller initialisere produkterne.

Tip!
Hvis et kamera er tændt og tilsluttet til produktet, men der ikke vises nogen live-visning eller information for det kamera på
skærmen, skal du genindlæse webbrowseren ved at trykke på "F5"-tasten på tastaturet.

Bemærk!
Brug ikke "Tilbage/Frem"-knapperne på webbrowseren.

Klik ikke på "Luk"-knappen på webbrowseren medmindre du er færdig med at betjene kameraerne eller kamerakontrolboksene.

Udfør ikke betjeninger vha. flere webbrowsere. Produkterne fungerer muligvis ikke ordentligt.

Relateret emne
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Kontrolområde
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Hjælpevejledning

Kamerakontrolboks
CCB-WD1

Kamerainformationsområde

Live-visninger og optageinformation for hvert enkelt tilsluttet kamera vises.
Den viste information varierer afhængigt af den model af kameraet, som er tilsluttet til produktet.

Kamerainformation

5



 
(A): Kamerakontrolboks-information
Der vises et midlertidigt tildelt nummer, som angiver produktets position i serien, et afkrydsningsfelt til valg af kameraet,
kameramærkat for det tilsluttede kamera og softwareversionen for produktet.

Afkrydsningsfelt
Du kan skifte den valgte status ved at klikke i afkrydsningsfeltet. 
Tilsluttede kameraer er som udgangspunkt ikke valgt. Sørg for at afkrydsningsfelterne for målkameraerne er markeret,
inden du betjener eller opsætter kameraerne.
Kameramærkat
Du kan redigere kameramærkatet ved at klikke på det. 
Kameraets modelnavn og kamera-ID vises til at starte med som kameramærkatet.
 
(B): Live-visning
Live-visningen for kameraet vises.

Billedhastighed for live-visning
Du kan skifte mellem "Low" og "Standard" som billedhastigheden for live-visningen ved at dobbeltklikke på live-
visningen. Den aktuelle billedhastighed for live-visningen vises neden under live-visningen.
Fokusknap
Hvis du fører markøren over live-visningen, vises "Focus"-knappen. 
Du kan justere fokus ved at klikke på "Focus"-knappen (kun i den manuelle fokustilstand).

Juster fokus vha. .

 
(C): Optageinformation
Optageinformationen for kameraet vises.

Værktøjsbjælke

Du kan anvende værktøjsbjælken til at få vist gitterlinjer over live-visningen eller rotere live-visningen.

 (Rotate/Reset Rotation)
Roterer live-visningen for de valgte kameraer. Rotationen kan nulstilles ved at klikke på .

 (Grid Line)
Viser gitterlinjer over live-visningen. Typen af gitterlinjer ændres hver gang du klikker på denne knap.

 (Select All/Cancel All)
Vælger alle kameraerne. / Ophæver valg af alle kameraerne.
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 (Ascending Sort/Descending Sort)
Sorterer kamerainformationen efter kameramærkat i stigende rækkefølge ( ) eller i faldende rækkefølge ( ).

 (Zoom Out/Zoom In)
Forøger eller reducerer forstørrelsen af live-visningen.

 (Index Display/Main Information Display/Details Display)
Skifter metoden som kamerainformationen vises i.

Tip!
Du kan ændre ordningen af kamerainformationen ved at trække og slippe.

Bemærk!
Når du ændrer kombinationen af en kamerakontrolboks og kamera, slettes ethvert redigeret kameramærkat. Modelnavnet og
kamera-ID'et for det tilsluttede kamera vises som kameramærkatet.

Indstilling af billedhastigheden for live-visningen til "Standard" for flere kameraer kan muligvis gøre computeren langsommere.

Relateret emne
Kontrolområde
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Hjælpevejledning

Kamerakontrolboks
CCB-WD1

Kontrolområde

Du kan betjene og konfigurere kameraet og produktet.
De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af den model af kameraet, som er tilsluttet til produktet.

"Camera"-fane

Du kan udføre optagebetjeninger og ændre indstillingerne for valgte kameraer vha. "Camera"-fanen.
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Optageknapper

AF/AE ON
Udfører autofokusering og låser eksponeringen.

Under udførelse af "AF/AE ON" vises meddelelsen "Executing AF/AE..." i optageinformationsfeltet
(kamerainformationsområdet). Du kan ikke ændre indstillingerne for kameraet, mens denne meddelelse vises.

AF/AE OFF
Annullerer autofokusering og låsning af eksponering.
AEL ON
Låser eksponeringen.
AEL OFF
Annullerer låsning af eksponering.
One-push AF
Fokuserer automatisk i den manuelle fokustilstand. Du kan justere fokussen på flere kameraer samtidigt og derefter
finindstille fokussen for hver enkelt kamera manuelt.

Meddelelsen "Executing One-push AF…" vises i optageinformationsfeltet (kamerainformationsområde), mens One-
push AF-funktionen udføres.
For at afslutte One-push AF-funktionen skal du klikke på "One-push AF" igen.
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Optager et stillbillede.

Denne knap fungerer kun, når kameraet er indstillet til optagetilstanden for stillbilleder.
Kontinuerlig optagelse kan ikke udføres, selv hvis du trykker og holder på denne knap. Brug "Cont. Shooting"-
knapperne til at udføre kontinuerlig optagelse.

Starter filmoptagelse.

Denne knap fungerer kun, når kameraet er indstillet til filmoptagetilstanden.

Stopper filmoptagelse.

 
Zoom (Zoomgrad)

Vælg den ønskede zoomgrad vha. rullemenuen.

 
Cont. Shooting (Kontinuerlig optagelse)

Disse knapper fungerer kun, når kameraet er indstillet til optagetilstanden for stillbilleder, og fremføringstilstanden er
indstillet til den kontinuerlige optagetilstand.

Start
Starter kontinuerlig optagelse.

Under kontinuerlig optagelse vises meddelelsen "Executing Cont. Shooting..." i optageinformationsfeltet
(kamerainformationsområdet). Du kan ikke ændre indstillingerne for kameraet, mens denne meddelelse vises.

Stop
Stopper kontinuerlig optagelse.
 
HFR (Optagelse med høj billedhastighed)

Disse knapper fungerer kun, når kameraet er indstillet til HFR-tilstanden.
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Standby
Skifter kameraet til standbyskærmen for optagelse.
Setting
Skifter kameraet til indstillingsskærmen for optagelse.
REC
Starter HFR-optagelse. 
Hvis timingen for lagring er indstillet til start-udløsertilstanden i kameraets HFR-optageindstillinger, starter indfangning
(optagelse).  
Hvis timingen for lagring er indstillet til slut-udløsertilstanden eller halv slut-udløsertilstanden, afsluttes indfangning, og
kameraet begynder at gemme filmen på hukommelseskortet.
Stop
Hvis timingen for lagring er indstillet til start-udløsertilstanden i kameraets HFR-optageindstillinger, stopper al
igangværende HFR-optagelse.
Cancel
Annullerer optagelse til hukommelseskortet.
 

 (Strøm)

On
Tænder for kameraerne.
Standby
Slukker for kameraerne.
 
Import (Filoverførsel)

Latest
Importerer de allerseneste filer fra alle de valgte kameraer til en computer.

Tilføj et flueben til de ønskede kameraer.1.

Klik på "Latest".
Skærmen for filoverførsler vises.

2.
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Select
Vælg de ønskede billeder som skal overføres til filimportskærmen og overfør dem derefter til en computer.

Tip!
Du kan angive filnavnene for de importerede filer ved at anvende rullemenuen inden overførsel.

 
Tilføjelse af kameramærkatet

Add the Camera Label (prefix):
Importerer filer med kameramærkatet foran de originale filnavne på de valgte billeder.
Do not add the Camera Label:
Importer filer uden kameramærkatet.
 

Indstil et filnavn for de importerede filer og klik derefter på "OK".
De allerseneste filer fra de valgte kameraer vil blive importeret til produktet og derefter overført til computeren.

3.

Vælg kameraet.
Du kan vælge et kamera vha. dets kameramærkat ved at anvende rullemenuen øverst på filimportskærmen.
De billeder, der er optaget med det kamera, som svarer til det valgte kameramærkat, vises.

1.

Vælg de ønskede billeder vha. afkrydsningsfelterne på filimportskærmen.
Klik på "Select all images of all cameras" øverst på skærmen for at tilføje et flueben til alle billederne, eller klik på
"Clear all selections" for at fjerne alle fluebenene.

2.

Indstil et filnavn for de importerede filer og klik derefter på "Start Import"-knappen.
De valgte billeder vil blive importeret til computeren.

3.

For at lukke filimportskærmen skal du klikke på  øverst til højre på skærmen. Hvis  ikke vises, skal du ændre
visningsgraden for din browser.

4.
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Tilføjelse af optagedatoen/-tiden

Do not add the Shooting Date/Time:
Importerer filer uden optagedatoen/-tiden.
Add the Shooting Date/Time (prefix):
Importerer filer med optagedatoen/-tiden foran de originale filnavne på de valgte billeder.
Add the Shooting Date/Time (suffix):
Importerer filer med optagedatoen/-tiden efter de originale filnavne på de valgte billeder.

Når du anvender "Latest"-funktionen, vælges filerne som følger, hvis der er flere nylige filer optaget på den samme dato og tid på
kameraets hukommelseskort:

Hvis billederne er optaget i RAW&JPEG-formatet, er det kun JPEG-filerne, som vælges.
Hvis der blev optaget flere JPEG-billeder vha. kontinuerlig optagelse, er det kun ét af billederne, som vælges.

Bemærk!
Hvis billederne på det hukommelseskort, som er sat ind i kameraet, ikke overføres, skal du kontrollere indstillingerne for
sikkerhedsniveauet på computeren.

Hvis du prøver at overføre billeder fra et kamera, som er tilsluttet til en kamerakontrolboks med MASTER/CLIENT
(Master/Klient)-kontakten indstillet til CLIENT, vises der muligvis ikke nogen bekræftelsesskærm i webbrowseren, efter dataene
er forberedt. I dette tilfælde er downloads fra et andet domæne end det viste muligvis begrænset i computerens indstillinger.
Kontroller indstillingerne på computeren.

Du kan ikke overføre filer med en individuel størrelse på 40 GB eller større.

Når du anvender "Latest"-funktionen, vil en film på 4 GB eller mere i størrelse, hvis den er optaget på kameraets SDHC-
hukommelseskort, blive delt op og kun den allerseneste fil vil blive overført.

 
Memory Card (Hukommelseskort)

Formaterer det hukommelseskort, der er sat ind i kameraet.

 
Date/Time (Indstilling for dato og tid)

Du kan anvende indstillingerne for dato, tid og område på computeren til indstillingerne for dato, tid og område på
kameraet.

 
Settings (Kopiering og anvendelse af optageindstillinger)

Copy
Kopierer optageindstillingerne for de valgte kameraer og viser dem i kontrolområdet. Kun ét kamera kan vælges.
Reflect
Anvender de aktuelt viste optageindstillinger i kontrolområdet til de valgte kameraer. Der kan vælges flere kameraer.
Exit
Afslutter funktionen for kopiering af optageindstillinger.
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Optageindstillinger

Du kan ændre optageindstillingerne for kameraerne. Vælg den ønskede indstilling fra rullemenuen for hvert enkelt
indstillingspunkt.

Klik på  ud for en indstillingstitel for at skjule punkterne. Klik på  ud for en indstillingstitel for at udvide den.

"Box"-fane

Du kan indstille synkroniseringssignalet, opdatere softwaren eller initialisere alle de tilsluttede kamerakontrolbokse ved
hjælpe af "Box"-fanen.

 
Video Sync Signal Setting (Indstillinger for videosynkroniseringssignalet)

Du kan indstille videosynkroniseringssignalet for synkronisering af tilsluttede kameraer. Vælg en billedhastighed i
overensstemmelse med indstillingerne for filmoptagelse på kameraerne.

"Video Sync" vises i optageinformationsfeltet (kamerainformationsområdet) under eksponeringssynkronisering.  
"TC Sync" vises i optageinformationsfeltet (kamerainformationsområdet) under tidskodesynkronisering.
Vælg MENU →  (Setup) → [TC/UB Settings] → [TC Run] → [Free Run] på hvert enkelt kamera, når du udfører
tidskodesynkronisering.
Hvis du tilføjer en kamerakontrolboks til netværket, efter datoen er skiftet, vil tidskoden for den tilføjede
kamerakontrolboks ikke være synkroniseret, hvis du allerede har udført tidskodesynkronisering. I dette tilfælde skal
du genstarte den kamerakontrolboks, hvis MASTER/CLIENT (Master/Klient)-kontakt er indstillet til MASTER.
Hvis det valgte synkroniseringssignal afviger fra optageindstillingen på kameraet, vil synkroniseringen ikke blive
udført.
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Når du anvender HDMI-udgangsfunktionen, skal du indstille billedhastigheden i HDMI-udgangsindstillingerne i
overensstemmelse med optageindstillingerne på kameraet.
Indstil optageindstillingen for HFR-optagelse til 24p, når du anvender kameraerne i NTSC-tilstand og ønsker at
synkronisere dem i HFR-optagetilstanden.
Du kan ikke udføre tidskodesynkronisering, når optageformat er indstillet til MP4, eller i HFR-optagetilstanden.

 
Firmware Update (Softwareopdatering)

Du kan opdatere softwaren på kamerakontrolboksen. Alle kamerakontrolboksene på det samme netværk kan opdateres
samtidigt.

Download opdateringsfilen fra den designerede webside på forhånd.
Afbryd ikke kablerne og sluk ikke for strømkilden under opdatering. Dette kan muligvis forårsage funktionsfejl på
produktet.
Meddelelsen "Update Warning" angiver, at softwaren (firmwaren) på kamerakontrolboksen allerede er up to date. Du
behøver ikke at opdatere den.
For den seneste information om softwareopdateringer skal du se produktwebsiden.

 
Licensing Information (Licensinformation)

Du kan se licensinformationen for den software, som er inkluderet i produktet.

 
Initialize (Initialisering)

Du kan initialisere indstillingerne osv. for kamerakontrolboksene.

Sluk ikke for strømkilden under initialisering. Dette kan muligvis forårsage funktionsfejl på produkterne.

Relateret emne
Kamerainformationsområde
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Meddelelser

Meddelelser vises på engelsk. Du kan finde de typiske meddelelser og deres betydninger nedenfor.

Cannot contain the following characters.
Kan ikke indeholde de følgende tegn.
Input camera label.
Indtast kameramærkat.
Select camera.
Vælg kamera.
Select a camera.
Vælg et kamera.
Turning on the cameras failed. Check the USB connection.
Tænding af kameraerne mislykkedes. Kontroller USB-tilslutning.
Turning off the cameras failed. Check the USB connection.
Slukning af kameraerne mislykkedes. Kontroller USB-tilslutning.
Links date/time and area setting of the selected cameras with the computer. Execute?
Lænker dato/tid- og områdeindstilling for de valgte kameraer med computeren. Udfør?
Formats the memory cards in the selected cameras. All data will be deleted. Execute?
Formaterer hukommelseskortene i de valgte kameraer. Alle data vil blive slettet. Udfør?
Updates firmware of all Camera Control Box. Select the firmware file at the next step. Execute? 
You can confirm the information of the latest firmware on the website.
Opdaterer firmware for alle kamerakontrolbokse. Vælg firmwarefilen i det næste trin. Udfør? 
Du kan bekræfte informationen for den seneste firmware på websiden.
The update process has been completed. Restarts all Camera Control Box.
Opdateringsprocessen er blevet gennemført. Genstarter alle kamerakontrolbokse.
Update failed. Restarts all Camera Control Box. Retry firmware update after restarting.
Opdatering mislykkedes. Genstarter alle kamerakontrolbokse. Prøv firmwareopdatering igen efter genstart.
Initializes all Camera Control Box. Execute?
Initialiserer alle kamerakontrolbokse. Udfør?
Memory error. Initialization failed.
Hukommelsesfejl. Initialisering mislykkedes.
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Varemærker

Microsoft, Windows og Internet Explorer er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Mac og Safari er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
Google Chrome er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Google LLC.

Desuden er navne på systemer og produkter, som er anvendt i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Betegnelserne ™ eller ® anvendes imidlertid muligvis
ikke i alle tilfælde i denne vejledning.
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