BEELDEN TERUG KIJKEN OP DE AVC-774
De verschillende methoden om beelden terug te kijken.

Het terugkijken van beelden in “Last record”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U drukt op de stop toets om het opnemen te stoppen.
U drukt op de “search” toets en de opname lijst komt in beeld.
Als u nu op enter drukt krijgt u het laatst opgenomen beelden te zien.
Met de toetsen links en rechts kunt u sneller vooruit en achteruit kijken.
Na het bekijken van de beelden drukt u op de stop toets.
Om daarna weer op te gaan nemen drukt u op de rec toets.

Het terugkijken van de beelden in “full list”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

U drukt op de stop toest om het opnemen te stoppen.
U drukt op de search toets en de opname lijst komt in beeld.
U drukt op de stop toets om 1 regel naar beneden te gaan.
U staat nu op de regel van de Full List als u nu op enter toets drukt
Verschijnt de volledige lijst met opgenomen records.
Nu kunt u met de toets upen down naar de juiste opname gebeurtenis gaan
Als u op juiste regel staat drukt u op de enter toets om de opgenomen
Beelden terug te zien.
Met de toetsen links en rechts kunt u sneller vooruit en achteruit kijken.
Na het bekijken van de beelden drukt u op de stop toets.
Om daarna weer op te gaan nemen drukt u op de rec toets.

Het terugkijken van beelden in “Time Search”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

U drukt op de stop toets om het opnemen te stoppen.
U drukt op de search toets en de opname lijst komt in beeld.
U drukt 3x op de stop toets om op de regel te staan van de time search.
Als u nu op enter toets drukt verschijnt er een regel in beeld waar u de
datum en tijd kunt ingeven wanneer u iets terug wilt zien.
Met de toetsen links en rechts kunt u de cursor van recht en naar links verplaatsen.
Als u op de juiste plek staat kunt u met de toetsen links en rechts de datum en tijd veranderen.
Na het instellen van de juiste datum en tijd drukt u op de enter toets om de beelden terug te zien.
Na het terug kijken van de beelden drukt u op de stop toets om het afspelen te stoppen.
Om nu weer te gaan opnemen drukt u op de Rec toets.

Het terugkijken van beelden in “Motion Trigger Record”
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

U drukt op de stop toets om het opnemen te stoppen.
U drukt op de search toets en de opname lijst komt in beeld.
U drukt 3x op de stop toets om op de regel te staan van de Motion trigger record
Verschijnt de volledige lijst met opgenomen records.
Nu kunt u met de toets up en down naar de juiste opname gebeurtenis gaan
Als u op juiste regel staat drukt u op de enter toets om de opgenomen
Beelden terug te zien.
Met de toetsen links en rechts kunt u sneller vooruit en achteruit kijken.
Na het bekijken van de beelden drukt u op de stop toets.
Om daarna weer op te gaan nemen drukt u op de rec toets.

