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1

Dette dokument gælder for USB300-videooptagere, der kører firmwareversion 110701 og højere.
Du kontrollerer firmwareversionen med indstillingen Aktuelle indstillinger (Current Settings) på
menuen Avanceret (Advanced). Der findes dokumentation til tidligere firmwareversioner på
medicapture.com/support. Hvis du har brug for hjælp med at opgradere firmware, bedes du sende en
e-mail til support@medicapture.com.
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Indledning
MediCap USB300 kan sluttes til et netværk via et standard Ethernet-kabel. Konfiguration af
forbindelsen kræver kendskab til computernetværk, og den skal foretages af en netværksadministrator
eller-konsulent.
USB300 kommer med to netværksfunktioner:
Netværksadgang til USB300-enhedens interne harddisk (Network access to the USB300’s
internal hard drive) - Du kan kopiere optagede videoer og billeder fra USB300-enhedens interne
harddisk på tværs af netværket til et netværksdrev.Optagelse fra USB300 til et netværksdrev
(Recording from the USB300 to a network drive) - Du kan optage videoer og billeder “på tværs af
netværket” til en delt mappe på et netværksdrev.
Dette dokument beskriver, hvordan du konfigurerer de nødvendige netværksforbindelser for at aktivere
disse funktioner.

Understøttede Windows-udgaver
Følgende udgaver af Windows understøttes for tilslutning til en USB300-enhed via et netværk (alle
servicepakker og opdateringer skal anvendes for at sikre, at udgaven er aktuel):
•

Windows XP Professional

•

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

• Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate
Non-professionelle versioner af Windows (Home, Basic og Starter) understøttes ikke for
etablering af netværksforbindelser til USB300. Disse udgaver er ikke beregnet til professionelle
miljøer som f.eks. medicinske faciliteter, og de kommer ikke med de nødvendige netværksfunktioner for
tilslutning til NAS-enheder (network attached storage). De omfatter specifikt ikke værktøjet Lokal
sikkerhedspolitik (Local Security Policy), som er nødvendigt ved tilslutning til NAS-enheder.

Kom godt i gang
Ved konfiguration af netværket, skal du følge disse grundlæggende trin:

1. Forbind USB300 med netværket ved brug af et Ethernet-kabel (LAN-forbindelsen findes på
bagpanelet). Forbind et USB-tastatur med et af USB-stikkene på bagpanelet (tastaturet bruges
til at indtaste konfigurationsoplysninger).
2. Hvis du vil tage adgang til USB300-enhedens interne harddisk via netværket, skal du afslutte
procedurerne i afsnitet “Sådan konfigurerer du netværksadgang til USB300-enhedens harddisk”
(side 3).
3. Hvis du vil optage på et netværksdrev fra USB300, skal du afslutte procedurerne i afsnittet
“Sådan konfigurerer du optagelse på et netværksdrev” (side 6).
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Sådan konfigurerer du netværksadgang til USB300enhedens harddisk
Trin 1. Konfigurer USB300
1. Tryk på knappen Menu på USB300. Vælg menuen Avanceret (Advanced) og derefter
Netværksinstallation (Network Setup).
2. Vælg Etabler forbindelse til netværk (“Connect to Network”), og sørg for, at Ja (“Yes”) er valgt.
3. Vælg IP-konfiguration (“IP Setup”), og sørg for, at “Auto” er valgt.1

4. Vend tilbage til skærmen Netværksinstallation (Network Setup). Vælg Konfiguration af delt
intern disk (“Shared Internal Drive Setup”), og angiv følgende:
• Maskinnavn (Machine Name) (standardindstillingen er USB300).

• Adgangskode (Password) (hvis du ikke vil beskytte USB300 med en adgangskode, skal
du lade dette felt være tomt). Adgangskoden skelner mellem store og små
bogstaver.
Bemærk: Hvis du vil forbinde Mac-computere med USB300, kan du ikke bruge en
adgangskode. Du skal lade feltet være tomt. Dette er pga. begrænsninger i Macoperativsystemet.

5. Fremhæv Gem (“Save”), og tryk på knappen Vælg (Select), eller tryk på Enter på tastaturet.
Dette gemmer de nye indstillinger. Bemærk: Hvis du ikke trykker på knappen Vælg (Select)
eller på Enter på tastaturet, mens Gem (“Save”) er fremhævet, gemmes de nye
indstillinger ikke.

Trin 2. Konfigurer computerne på netværket
Efter du har konfigureret USB300 til netværksadgang, kan du “tilknytte” USB300-enhedens interne
harddisk til computerne på netværket. Metoden for tilknytning af et drev afhænger af computerens
operativsystem. Du finder yderligere detaljer i dokumentationen til computerens operativsystem.
Følgende afsnit omfatter eksempler på, hvordan du tilknytter netværksdrev på computere, der kører
Windows XP, Windows Vista og Windows 7.
Vigtige notater:

•

Når du tilknytter USB300-enhedens drev til computeren, kan du vise videoerne på drevet
direkte på computeren. Der er dog muligt, at du vil komme ud for forsinkelser i forbindelse med
langsomme netværk eller videoer, der starter og standser under afspilning. Det anbefales af
denne grund, at du kopierer videoerne på tværs af netværket til den lokale harddisk, og derefter
afspiller dem derfra.

•

Når du tager adgang til USB300 via et netværk, har du kun adgang til den interne harddisk.
Du har ikke adgang til et eksternt USB-drev, der er sat i stikket på front- eller bagpanelet.

Sådan tilknytter du USB300-enhedens drev på en Windows 7-computer
1. Sørg for, at du bruger én af følgende udgaver af Windows 7: Professional, Enterprise eller
Ultimate. Home Premium, Home Basic og Starter understøttes ikke.
2. På menuen Start i Windows vælger du Kontrolpanel (“Control Panel”), dernæst System og
vedligeholdelse (“System and Maintenance”), så Administration (“Administrative Tools), og til
sidst Lokal sikkerhedspolitik (“Local Security Policy”).

3. I mappetræet på venstre side af vinduet Lokal sikkerhedspolitik (Local Security Policy) vælger
du Lokale politikker (“Local Policies”) og derunder Sikkerhedsindstillinger (“Security Options”).
På listen over politikker på højre side skal du dobbeltklikke på Netværkssikkerhed: LAN
Manager-godkendelsessniveau (“Network Security: LAN Manager authentication level”).
1

Hvis IP-adresser ikke konfigureres automatisk på dit netværk, skal du indtaste oplysningerne
manuelt.
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4. Vælg Send LM og NTLM - brug NTLMv2-sessionssikkerhed, hvis den er forhandlet (“Send LM
& NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated”) på rullelisten. Klik på OK for at afslutte
Administration (Administrative Tools).

5. På Windows-menuen Start skal du indtaste \\USB300 i feltet Start Søgning (Start Search) (de
to omvendte skråstreger er påkrævet). Tryk på Enter for at starte søgningen. Dette
eksempel antager, at du anvendte standardmaskinnavnet USB300, da du konfigurerede
USB300 (ovenfor). Indtast ellers det alternative navn, som du valgte, og sæt to omvendte
skråstreger foran. For eksempel \\Endocam1.

6. Hvis du konfigurerede USB300 med en adgangskode (ovenfor), vises vinduet Forbind
(Connect) nu. Gå ellers videre til næste trin. Indtast USB300 i feltet User Name (Brugernavn)
(det antages, at du bruger standardmaskinnavnet. Indtast ellers det alternative navn, som du
valgte, for eksempel Endocam1). Indtast ligeledes den adgangskode, som du valgte tidligere
(der skelnes mellem store og små bogstaver).
7. Der vises en harddiskikon (HDD) for at angive, at drevet nu er tilsluttet.

8. HØJREklik på drevikonen, og vælg Opret forbindelse til et netværksdrev (“Map Network
Drive”). Vinduet Opret forbindelse til et netværksdrev (Map Network Drive) vises.

9. Vælg et bogstav til drevet på rullelisten. Sørg for, at indstillingen Genopret forbindelse ved
logon (“Reconnect at Login”) er valgt. Klik på Afslut (Finish). Luk vinduet Search (Søg).

10. Når du nu tager adgang til “Computer” fra Windows-menuen Start, vises USB300-enhedens
interne harddisk på samme måde som de andre computerdrev. Du kan klikke på drevet for at
vise de optagede billeder og videoer, som det indeholder. Du kan derefter kopiere disse filer på
tværs af netværket på computerens harddisk eller et andet drev på netværket, som du også har
forbindelse til (med de nødvendige adgangstilladelser).

Sådan tilknytter du USB300-enhedens drev på en Windows Vista-computer
1. Sørg for, at du bruger én af følgende udgaver af Windows Vista: Business, Enterprise eller
Ultimate. Home Premium, Basic og Starter understøttes ikke.
2. På Window-menuen Start vælger du Kontrolpanel (“Control Panel”), dernæst System og
vedligeholdelse (“System and Maintenance”), så Administration (“Administrative Tools), og til
sidst Lokal sikkerhedspolitik (“Local Security Policy”).

3. I mappetræet på venstre side af vinduet Lokal sikkerhedspolitik (Local Security Policy) vælger
du Lokale politikker (“Local Policies”) og derunder Sikkerhedsindstillinger (“Security Options”).
På listen over politikker på højre side skal du dobbeltklikke på Netværkssikkerhed: LAN
Manager-godkendelsessniveau (“Network Security: LAN Manager authentication level”).

4. Vælg Send LM og NTLM - brug NTLMv2-sessionssikkerhed, hvis den er forhandlet (“Send LM
& NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated”) på rullemenuen. Klik på OK for at
afslutte Administration (Administrative Tools).

5. På Windows-menuen Start skal du indtaste \\USB300 i feltet Start Søgning (Start Search) (de
to omvendte skråstreger er påkrævet). Tryk på Enter for at starte søgningen. Dette eksempel
antager, at du anvendte standardmaskinnavnet USB300, da du konfigurerede USB300 (side 3).
Indtast ellers det alternative navn, som du valgte, og sæt to omvendte skråstreger foran. For
eksempel \\Endocam1.

6. Hvis du konfigurerede USB300 med en adgangskode (side 3), vises vinduet Forbind (Connect)
nu. Gå ellers videre til næste trin. Indtast USB300 i feltet User Name (Brugernavn) (det
antages, at du bruge standardmaskinnavnet. Indtast ellers det alterne navn, som du valgte, for
eksempel Endocam1). Indtast ligeledes den adgangskode, som du valgte tidligere (der skelnes
mellem store og små bogstaver).
7. Der vises en harddiskikon (HDD) for at angive, at drevet nu er tilsluttet.

8. HØJREklik på drevikonen, og vælg Opret forbindelse til et netværksdrev (“Map Network Drive”)
Vinduet Opret forbindelse til et netværksdrev (Map Network Drive) vises.
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9. Vælg et bogstav til drevet på rullelisten. Sørg for, at indstillingen Genopret forbindelse ved
logon (“Reconnect at Login”) er valgt. Klik på Afslut (Finish). Luk vinduet Search (Søg).

10. Når du nu tager adgang til “Computer” fra Windows-menuen Start, vises USB300-enhedens
interne harddisk på samme måde som de andre computerdrev. Du kan klikke på drevet for at
vise de optagede billeder og videoer, som det indeholder. Du kan derefter kopiere disse filer på
tværs af netværket til computerens harddisk eller et andet drev på netværket, som du også har
forbindelse til (med de nødvendige adgangstilladelser).

Sådan tilknytter du USB300-enhedens drev på en Windows XP-computer
1. Sørg for, at du kører Windows XP Professional. Windows XP Home understøttes ikke.
2. Vælg Søg (Search) på menuen Start i Windows. Afhængig af hvilken udgave af Windows
Search, der er installeret i computeren, vises ét af følgende vinduer:
• Vinduet Søgeresultater (“Search Results”) – Hvis titellinjen øverst i vinduet viser
Søgeresultater (“Search Results”), kører computeren den klassiske Windows Search, og du
kan fortsætte til trin 3.

• Vinduet Windows-pc-søgning “Windows Desktop Search” – Hvis titellinjen øverst i
vinduet viser Windows-pc-søgning (“Windows Desktop Search”), kører computeren den
valgfrie funktion af Windows-pc-søgning (Windows Desktop Search). Du skal i dette
tilfælde klikke på linket Klik her for at bruge søgeassistenten (“Click here to use Search
Companion”), som findes i nederste hjørne af vinduet. Dette viser yderligere indstillinger.
Klik på Computere (“Computers”), og fortsæt til trin 4.

3. Klik på linket Computere (“Computers”), som findes nær bunden til venstre. Vinduet Søg efter
computere (Search for Computers) vises.

4. Indtast USB300 i feltet Computernavn (Computer Name). Dette eksempel antager, at du
anvendte standardmaskinnavnet USB300, da du konfigurerede USB300 (side 3). Indtast ellers
det alternative navn, som du valgte. Klik på knappen Søg nu (Search Now). USB300-ikonen
skulle nu vises i højre panel.

5. Klik på USB300-ikonen. Hvis du konfigurerede USB300 med en adgangskode (trin 5 ovenfor),
vises vinduet Forbind (Connect) nu. Gå ellers videre til næste trin. Indtast USB300 i feltet User
Name (Brugernavn) (det antages, at du bruger standardmaskinnavnet. Indtast ellers det
alternative navn, som du valgte). Indtast ligeledes den adgangskode, som du valgte tidligere
(der skelnes mellem store og små bogstaver).
6. USB300-ikonen i højre panel ændres til en harddiskikon (HDD) for at angive, at drevet ikke er
tilsluttet.

7. HØJREklik på drevikonen, og vælg Opret forbindelse til et netværksdrev (“Map Network
Drive”). Vinduet Opret forbindelse til et netværksdrev (Map Network Drive) vises.

8. Vælg et bogstav til drevet på rullelisten. Sørg for, at indstillingen Genopret forbindelse ved
logon (“Reconnect at Login”) er valgt. Klik på Afslut (Finish). Luk vinduet Search (Søg).

9. Når du nu tager adgang til Denne computer (“My Computer”) fra menuen Start i Windows, vises
USB300-enhedens interne harddisk på samme måde som de andre computerdrev. Du kan
klikke på drevet for at vise de optagede billeder og videoer, som det indeholder. Du kan
derefter kopiere disse filer på tværs af netværket til computerens harddisk eller et andet drev
på netværket, som du også har forbindelse til (med de nødvendige adgangstilladelser).
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Sådan konf igurerer du optagelse på et netværksdrev
Trin 1. Opret en delt mappe på din netværksserver
Det første trin ved konfiguration af funktionen Optag på netværk (“record to network”) er at oprette en
delt mappe på netværksserveren. Når du optager med USB300, optages videoer og billeder “på tværs
af netværket” til denne delte mappe.
Noter navnet på netværksstien, som peger på den delte mappe, som du opretter. For eksempel:
\\MY_SERVER\MY_FOLDER\ Stinavnet starter med to omvendte skråstreger og slutter med én
omvendt skråstreg. Hvis den delte mappe er adgangskodebeskyttet, skal du også notere
brugernavnet og adgangskoden (der skelnes mellem store og små bogstaver). Du får brug for
disse oplysninger senere i proceduren.
Den metode, der bruges til at oprette en delt mappe på en netværksserver, afhænger af serverens
operativsystem. Se dokumentationen til din server. Eksempler for Windows 7 og Windows XP er
medtaget nedenfor.

Sådan opretter du en delt mappe i Windows 7
1. Dette eksempel bruger guiden Opret en delt mappe (“Create a Shared Folder”) (hvis du vil
oprette den delte mappe manuelt, henvises du til dokumentation fra Microsoft). Du starter
guiden ved at indtaste shrpubw i Windows Search-feltet og trykke på Enter. Vinduet
Velkommen (“Welcome”) vises i guiden. Klik på Næste (Next).
2. Der findes to felter i vinduet Mappesti (“Folder Path”):

• Computernavn (Computer Name) - Dette felt viser automatisk navnet på din computer.
Ændr ikke navnet på din computer, men antag i forbindelse med dette eksempel, at
navnet er MY_SERVER.

• Mappesti (Folder Path) - Klik på knappen Gennemse (Browse), og vælg en eksisterende
mappe, som du vil dele, (eller klik på Opret ny mappe (Make New Folder) for at oprette en
ny mappe). Dette eksempel bruger MY_FOLDER.
Klik på Næste (Next).
Bemærk: Dette eksempel bruger kun store bogstaver, men der skelnes ikke mellem store og
små bogstaver i computernavnet, mappenavnet og stinavnet. I adgangskoder til mapper skelnes
der mellem store og små bogstaver.
3. Der er fire felter i vinduet Navn, beskrivelser og indstillinger (“Name, Descriptions and
Settings”):
• Sharenavn (Share Name) - Indtast det samme mappenavn som i trin 2. I dette eksempel er
det MY_FOLDER.

• Sharesti (Share Path) - Dette navn vises automatisk. Ignorer det på nuværende tidspunkt,
da det vises igen i trin 5.
• Beskrivelse (Beskrivelse) - Du kan lade dette felt være tomt.
• Offlineindstilling (Offline Setting) - Brug standardindstillingen (De markerede filer og
programmer tilgængelige offline (“Selected files and programs available offline”)).
Klik på Næste (Next).

4. I vinduet Tilladelser for den delte mappe (“Shared Folder Permissions”) skal du vælge Tilpas
tilladelser (“Customize Permissions”) og klikke på knappen Brugerdefineret (Custom). I vinduet
Tilpas tilladelser (“Customize Permissions”) skal du sørge for, at alle personer har alle
tilladelser til mappen, og dernæst klikke på OK. (Du kan justere disse tilladelser senere, når
netværksoptagelse virker, men noter, at USB300 altid skal have tilladelserne Fuld kontrol (Full
Control), Rediger (Change) og Læs (Read)). Klik på Afslut (Finish).
5. Vinduet Deling er fuldført (“Sharing Was Successful”) vises nu.
Vigtigt: Noter det navn, der vises i feltete Sharesti (Share Path). Det er det samme navn som
den netværkssti (“Network Path”), du skal indtaste senere ved konfiguration af USB300,
bortset fra at netværksstien efterfølges af en omvendt skråstreg. I dette eksempel er
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sharestien \\MY_SERVER\MY_FOLDER. På USB300-enheden skal du indtaste
\\MY_SERVER\MY_FOLDER\ (omvendt skråstreg tilføjet i slutningen).
Klik på Afslut (Finish).

Sådan opretter du en delt mappe i Windows XP
1. I dette eksempel er computernavnet \\MY_SERVER. Du finder det aktuelle navn på din
computer ved at åbne Kontrolpanel (Control Panel). Klik på System, og klik derefter på
fanebladet Computernavn (Computer Name). Noter Det fulde computernavn (“Full Computer
Name”) og ikke en Computerbeskrivelse (“Computer Description”). Ændr ikke navnet på din
computer, men antag i forbindelse med dette eksempel, at navnet er MY_SERVER.

2. Opret en ny mappe på computeren på samme måde som altid (højreklik i et Stifinder-vindue
(Explorer), og vælg Ny > Mappe (New > Folder)). Antag, at du giver mappen navnet
MY_FOLDER.

3. Højreklik på MY_FOLDER, og vælg Egenskaber (Properties). Skærmen Egenskaber
(Properties) vises.

4. Klik på fanebladet Deling (Sharing). Vælg Del denne mappe på netværket (“Share this folder on
the network”), og vælg Tillad netværksbrugere at ændre mine filer (“Allow network users to
change my files”). Sharenavn (“Share Name”) indstilles som standard til mappenavnet. Vi
bruger i dette eksempel standardindstillingen (MY_FOLDER). Bemærk, at Sharenavn (Share
Name) bruges i navnet på netværksstien. Hvis du ændrer Sharenavn (Share Name) fra
standardindstillingen, bør du derfor notere det. Klik på OK for at lukke vinduet Egenskaber
(Properties).

5. Du skal senere bruge navnet på netværksstien til den delte mappe, som du lige oprettede.
Navnet på netværksstien i dette eksempel er: \\MY_SERVER\MY_FOLDER\ Bemærk, at
stinavnet starter med to omvendte skråstreger og slutter med én omvendt skråstreg.
Dette eksempel bruger kun store bogstaver, men bemærk, at der ikke skelnes mellem store og
små bogstaver i computernavnet, mappenavnet og stinavnet.

6. I dette eksempel er mappen ikke adgangskodebeskyttet (delte mapper i Windows XP kan ikke
beskyttes med adgangskode). Du skal derfor lade felterne Brugernavn (User Name) og
Adgangskode (Password) være tomme senere under konfiguration af USB300.

Trin 2. Konfigurer USB300
1. Tryk på knappen Menu på USB300. Vælg menuen Avanceret (Advanced) og derefter
Netværksinstallation (Network Setup).
2. Vælg Etabler forbindelse til netværk (“Connect to Network”), og sørg for, at Ja (“Yes”) er valgt.

3. Vælg IP-konfiguration (“IP Setup”), og sørg for, at “Auto” er valgt.
4. Vend tilbage til skærmen Netværksinstallation (Network Setup). Vælg Konfiguration af
netværksoptagelse (“Network Recording Setup”), og angiv følgende:

•

Netværkssti (Network Path). Dette stinavn skal pege på den delte mappe, som du oprettede
i det forrige afsnit, for eksempel \\MY_SERVER\MY_FOLDER\ Navnet skal slutte med en
omvendt skråstreg.

•

Brugernavn (User Name) og Adgangskode (Password) (der skelnes mellem store og små
bogstaver). Hvis din delte mappe ikke er adgangskodebeskyttet, skal disse felter være
tomme.

5. Fremhæv Gem (“Save”), og tryk på knappen Vælg (Select), eller tryk på Enter på tastaturet.
Dette gemmer de nye indstillinger. Bemærk: Hvis du ikke trykker på knappen Vælg (Select)
eller trykker på Enter på tastaturet, mens Gem (“Save”) er fremhævet, gemmes de nye
indstillinger ikke.

6. Vælg menuen Opsætning (Setup), og vælg Optag til: Netværkslager (“Record To: Network
Storage”). Vælg Gem (“Save”), og tryk derefter på knappen Menu for at afslutte menuerne.
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Trin 3. Afprøv netværksoptagelse
Du kan nu begynde at optage til den delte mappe, som du oprettede i forrige afsnit. Tryk på knappen
Tag video (Record Video):

• Hvis optagelsen var vellykket, blinker LED-indikatoren ved siden af knappen Tag video (Record
Video) grønt. Det aktuelle casenummer og optagelsesnummer vises i øverste venstre hjørne af
monitoren sammen med en kameraikon. Optagelsen standser, når du trykker på knappen Tag
video (Record Video) igen. Hvis du tager adgang til den delte mappe fra din server, skulle du se
den fil, som du optog. Du kan nu fortsætte til næste trin, som giver computere på dit netværk
adgang til den delte mappe.
• Hvis optagelsen ikke var vellykket, blinker LED-indikatoren ved siden af knappen Tag video
(Record Video) rødt, og en ikon i øverste venstre hjørne af monitoren angiver Ingen
netværksforbindelse “no network connection”.
Her følger enkelte fejlfindingstip:
• Forsøg at genstarte USB300 ved at slukke og dernæst tænde for den.

• Du kan afprøve, om USB300 har forbindelse til netværket, ved at tage adgang til USB-enhedens
interne harddisk fra en computer på netværket. Se “Sådan konfigurerer du netværksadgang
til USB300-enhedens harddisk” på side 3.
• Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoder til mapper.

• Beskyt ikke den delte mappe med en adgangskode til at begynde med (intet brugernavn og
ingen adgangskode). Du kan tilføje adgangskodebeskyttelse, når netværksoptagelse virker.
Bemærk, at mapper på Windows XP- og Windows Vista-computere ikke kan beskyttes med
adgangskode.

• Hvis du kan optage til den delte mappe, men optagelserne er beskadigede eller har huller, kan
dette være et tegn på et langsomt netværk eller et overbelastet netværk. Forsøg at optage ved
en lavere opløsning (dette konfigureres på menuen Opsætning (Setup) på USB300). Optagelse
til en delt mappe kræver et solidt netværk, der ikke er overbelastet, men kører ved en hastighed
på 100 eller 1000 Mbps.
Bemærk: Optagelse til en delt mappe er meget lig optagelse til USB300-enhedens
interne harddisk eller et eksternt USB-drev. Du kan tage billeder, mens du optager
videoer, du kan gennemgå videoer, som du optog under den aktuelle patientsession,
osv. Du kan dog ikke gennemgå videoer fra tidligere patientsessioner, lige som du kan,
når du optager på den interne harddisk eller et eksternt USB-drev.

Trin 4. Konfigurer computerne på netværket
Sådan tilknytter du en delt mappe på en Windows 7- eller Windows Vista-computer
I følgende trin “tilknytter” du den delte mappe som et drev på din computer (du oprettede den delte
mappe tidligere). Den delte mappe findes på en netværksserver og indeholder de videoer og billeder,
som du optog med USB300.
1. Klik på knappen Start (den runde knap i nederste venstre hjørne af skrivebordet). Klik derefter
på Computer. Dette åbner vinduet Computer.
2. Klik på Opret forbindelse til et netværksdrev (Map Network Drive) på værktøjslinjen øverst i
vinduet Computer (hvis du ikke kan se Opret forbindelse til et netværksdrev (Map Network
Drive), kan du forstørre vinduet). Dette åbner vinduet Opret forbindelse til et netværksdrev
(Map Network Drive).
3. Klik på Gennemse (Browse) i vinduet Opret forbindelse til et netværksdrev (Map Network
Drive). Dette åbner vinduet Angiv en mappe (Browse For Folder).
4. Klik på den delte mappe, som du oprettede tidligere i vinduet Angiv en mappe (Browse For
Folder), og derefter på OK. Dette bringer dig tilbage til vinduet Opret forbindelse til et
netværksdrev (Map Network Drive).
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5. I vinduet Angiv en mappe (Browse For Folder) skal du notere det viste drevbogstav. Dette er
det “tilknyttede” drev, som indeholder de videoer og billeder, som du optog med USB300.
6. Sørg for, at Genopret forbindelse ved logon (“Reconnect at Logon”) er valgt, og klik på
Afslut (Finish).
7. Hvis du bedes om det, skal du indtaste Brugernavn (User Name) og Adgangskode (Password)
(der skelnes mellem store og små bogstaver) for den delte mappe. Klik derefter på OK.
8. Den delte mappe åbnes nu. Når du i fremtiden tager adgang til “Computer” fra menuen Start i
Windows, vises den delte mappe på samme måde som de andre computerdrev. Du kan klikke
på drevet for at vise de optagede billeder og videoer, som det indeholder.

Sådan tilknytter du en delt mappe på en Windows XP-computer
I følgende trin “tilknytter” du den delte mappe som et drev på din computer (du oprettede den delte
mappe tidligere). Den delte mappe findes på en netværksserver og indeholder de videoer og billeder,
som du optog med USB300.
1. Åbn en Windows-mappe. Du kan for eksempel åbne mappen Dokumenter (My Documents)
(klik på den grønne Start-knap i nederste venstre hjørne af skrivebordet, og klik derefter på
Dokumenter (My Documents)).
2. Klik på menuen Funktioner (Tools) øverst i mappevinduet. Klik derefter på Opret forbindelse til
et netværksdrev (Map Network Drive). Dette åbner vinduet Opret forbindelse til et netværksdrev
(Map Network Drive).
3. Klik på Gennemse (Browse) i vinduet Opret forbindelse til et netværksdrev (Map Network
Drive). Dette åbner vinduet Angiv en mappe (Browse For Folder).
4. Klik på den delte mappe, som du oprettede tidligere i vinduet Angiv en mappe (Browse For
Folder), og derefter på OK. Dette bringer dig tilbage til vinduet Opret forbindelse til et
netværksdrev (Map Network Drive).
5. I vinduet Angiv en mappe (Browse For Folder) skal du notere det viste drevbogstav. Dette er
det “tilknyttede” drev, som indeholder de videoer og billeder, som du optog med USB300.
6. Sørg for, at Genopret forbindelse ved logon (“Reconnect at Logon”) er valgt, og klik på Afslut
(Finish).
7. Hvis du bedes om det, skal du indtaste Brugernavn (User Name) og Adgangskode (Password)
(der skelnes mellem store og små bogstaver) for den delte mappe. Klik derefter på OK.
8. Den delte mappe åbnes nu. Når du i fremtiden tager adgang til “Computer” fra menuen Start i
Windows, vises den delte mappe på samme måde som de andre computerdrev. Du kan klikke
på drevet for at vise de optagede billeder og videoer, som det indeholder.
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