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UYARI!
Bu aleti kullanmadan önce
Kullanım Kılavuzu’nu dikkatlice
okuyun. Bu kılavuzun içeriğinin
anlaşılmaması ve içeriğine uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır kişisel
yaralanmalara yol açabilir.
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Güvenlik Sembolleri
Bu kullanıcı kılavuzunda ve ürün üzerinde güvenlik sembolleri ve uyarı kelimeleri önemli güvenlik bilgilerini bildirmek için
kullanılmıştır. Bu bölüm, bu uyarıların ve simgelerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için hazırlanmıştır.
Bu güvenlik uyarı simgesidir. Sizi potansiyel kişisel yaralanma tehlikesine karşı uyarmak için kullanılır. Olası yaralanma veya ölümden sakınmak için bu simgeyi izleyen tüm güvenlik talimatlarına uyun.
TEHLIKE

TEHLİKE, sakınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durumu belirtir.

UYARı

UYARI, sakınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

DIKKAT
BİLDİRİM

DİKKAT, sakınılmadığı takdirde küçük veya orta derece yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
BİLDİRİM, eşyanın korunmasıyla ilgili bilgileri belirtir.

Bu simge ekipmanı kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunun dikkatlice okunması gerektiği anlamına gelir. Kullanıcı kılavuzu
ekipmanın güvenli ve düzgün kullanımına dair önemli bilgiler içerir.
Bu sembol göz yaralanması riskini azaltmak için ekipmanı taşırken veya kullanırken daima yan korumaları olan güvenlik gözlükleri veya koruyucu gözlüklerin takılması gerektiğini gösterir.
Bu sembol elektrik çarpması riskini gösterir.

Genel Güvenlik Kuralları

lanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan ve hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı
ve dolaşmış kablolar elektrik çarpması ihtimalini artırır.

UYARı
Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyunuz. Uyarı ve
talimatlara uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve ağır yaralanmalara yol açabilir.

İLERDE BAŞVURMAK İÇİN TÜM UYARI VE TALİMATLARI SAKLAYIN!

Çalışma Alanı
• Çalışma alanının temiz ve iyi aydınlatılmış olmasını
sağlayın. Dağınık ve karanlık alanlar kazaları davet
eder.
• Ekipmanı alev alabilen sıvıların, gazların ya da tozların olduğu patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
Ekipman toz ya da gazları tutuşturabilecek kıvılcımlar
üretebilir.
• Ekipmanı kullanırken çocukları ve izleyenleri
uzakta tutun. Dikkatinizi dağıtan öğeler kontrolü kaybetmenize sebep olabilir.

Elektrik Güvenliği

• Ekipmanın nemli bir ortamda kullanılması kaçınılmaz ise bir topraklama hatası devre kesici (GFCI)
korumalı güç kaynağı kullanın. GFCI kullanımı elektrik çarpması ihtimalini azaltır.
• Tüm elektrik bağlantılarını kuru ve zeminden uzak
tutun. Fişlere veya ekipmana elleriniz ıslakken dokunmayın. Bu, elektrik çarpması riskini azaltır.

Kişisel Güvenlik
• Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve ekipmanı
kullanırken sağduyunuzu kullanın. Yorgunken ya da
ilaçların, alkol veya tedavi etkisindeyken ekipmanı
kullanmayın. Ekipmanın kullanımı esnasında bir anlık
dikkatsizlik önemli kişisel yaralanmalara yol açabilir.
• Koruyucu kişisel ekipmanlar kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. Toz maskeleri, kaymaz güvenlik ayakkabıları, baretler ve kulak korumaları gibi
koruyucu ekipmanların kullanımı kişisel yaralanmaların
azalmasını sağlar.

• Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmış yüzeylere temas etmekten kaçının.
Eğer vücudunuz topraklanmışsa elektrik çarpması
ihtimali artar.

• Aşırı zorlamadan kullanın. Yere daima sağlam ve
dengenizi koruyacak şekilde basın. Bu, beklenmedik durumlarda ekipmanı daha iyi kontrol etmenizi
sağlar.

• Ekipmanı yağmura ya da ıslak koşullara maruz
bırakmayın. Ekipmana giren su, elektrik çarpması
ihtimalini artırır.

• Uygun şekilde giyinin. Bol giysiler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi
hareket eden parçalardan uzak tutun. Bol giysiler,
takılar ya da uzun saçlar hareket eden parçalar tarafından kapılabilir.

• Kabloyu kötü kullanmayın. Kabloyu kesinlikle ekipmanı taşımak, çekmek ya da çıkarmak için kul-
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Kullanım ve Bakım
• Ekipmanı zorlamayın. Yapacağınız işe uygun ekipman kullanın. Doğru ekipman işinizi, uygun tasarlandığı oranda daha iyi ve güvenli şekilde yapar.
• Anahtar ekipmanı AÇIP KAPATMIYORSA ekipmanı
kullanmayın. Anahtar ile kontrol edilemeyen ekipman
tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
• Ekipmanı ayarlamadan, aksesuarlarını değiştirmeden veya depoya kaldırmadan önce fişini güç kaynağından çekin ve/veya pilini çıkartın. Bu güvenlik
önlemleri yaralanma riskini azaltır.
• Kullanmadığınız ekipmanı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve ekipmanı kullanma deneyimi olmayan ya da bu talimatlardan habersiz
kişilerin ekipmanı kullanmalarına izin vermeyin.
Ekipman, eğitimsiz kullanıcıların ellerinde tehlikeli olabilir.
• Ekipmanın bakımını yapın. Yanlış hizalanmış ya da
yanlış bağlanmış hareketli parçaları, arızalı parçaları ve
ekipmanın çalışmasını etkileyebilecek diğer durumları kontrol edin. Eğer hasarlıysa, ekipmanı kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kaza bakımsız
ekipmandan kaynaklanır.
• Ekipmanı ve aksesuarlarını çalışma koşullarını ve
yapılacak işi göz önünde bulundurarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın. Ekipmanın tasarlandığı
uygulama dışında kullanılması tehlikeli durumlara sebep
olabilir.
• Sadece, üretici tarafından ekipmanınız için tavsiye edilen aksesuarları kullanın. Bir ekipman için
uygun olan aksesuarlar başka bir ekipmanda kullanıldığında tehlikeli olabilir.
• Tutma yerlerinin kuru ve temiz kalmasını sağlayın;
yağ ve gresten arındırın. Bu, ekipmanı daha iyi kavramanızı sağlar.

Pil Kullanımı Ve Bakımı
• Yalnızca üretici tarafından belirlenmiş şarj cihazını
ile şarj edin. Bir pil takımı türüne uygun olan şarj cihazının başka bir pil takımı türünü şarj etmek için kullanılması yangına sebep olabilir.
• Ekipmanı, sadece özel olarak belirlenmiş pillerle
kullanın. Başka pillerin kullanımı yaralanma ve yangına
sebep olabilir.
• Pillere iletken cisimlerle dokunmayın. Pilleri kullanmadığınızda ataç, bozuk para, anahtar, çivi,
vida, küçük parçalar gibi bir kutuptan diğerine
bağlantı yapabilecek metal cisimlerden uzak tutun.
Pil kutuplarını birbirine değdirmek yanık ve yangınlara sebep olabilir.
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• Kötü kullanım koşullarında pilden sıvı çıkabilir, bu
sıvıya temas etmekten kaçının. Kazayla temas
ederseniz su ile yıkayın. Eğer sıvı gözünüze temas
ederse, tıbbi yardım da alın. Pilden çıkan sıvı kaşıntı
ve yanıklara sebep olabilir.
• Pilleri ve şarj cihazlarını kuru ve uygun sıcaklık
derecesine sahip alanlarda kullanın ve saklayın.
Aşırı sıcaklık dereceleri ve nem, pillere hasar verebilir
ve sızıntı, elektrik çarpması, yangın veya yanıklara
neden olabilir. Daha fazla bilgi için şarj cihazının kılavuzuna bakın.
• Kullanım esnasında şarj cihazının üstünü örtmeyin.
Doğru işletim için doğru havalandırma gereklidir. Şarj
cihazının üzerinin kapatılması yangına neden olabilir.
• Pilleri doğru şekilde imha edin. Yüksek sıcaklıklara
maruz bırakılması pillerin patlamasına yol açabileceğinden pili ateşe atmayın. Bazı ülkelerde pilin atılmasıyla ilgili düzenlemeler olabilir. Lütfen geçerli tüm
yönetmeliklere uyun.

Servis
• Ekipmanınızın onarımını yetkili uzman kişilere sadece orijinal yedek parçaları kullanarak yaptırın. Bu,
aletin güvenliğinin devamlılığını sağlayacaktır.
• Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde, pilleri çıkarın
ve bakım yaptırmak üzere yetkili servis personeline
gönderin:
• Ürüne sıvı döküldüyse veya bir şey düştüyse;
• Ürün, çalıştırma talimatlarına uyarak düzgün şekilde çalıştırılamıyorsa;
• Ürün düşmüşse veya bir şekilde hasar görmüşse;
veya
• Ürün performansında önemli ölçüde farklılık oluştuğunda.

Özel Güvenlik Bilgileri
UYARı
Bu bölüm, bu ekipmana özel önemli güvenlik bilgilerini
içerir.
Elektrik çarpması veya diğer ciddi yaralanma risklerini
azaltmak için DVDPak ‘ı kullanmadan önce bu önlemleri dikkatlice okuyun.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN!
Operatörün kullanması için bu kılavuzu makinenin yanında bulundurun.
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Bu Ridge Tool ürünü ile ilgili sorularınız için:
– Bulunduğunuz bölgedeki RIDGID® bayisi ile iletişim
kurun.
– Bulunduğunuz bölgedeki Ridge Tool irtibat noktasını
bulmak
için
www.RIDGID.com.tr
veya
www.RIDGID.com adresini ziyaret edin.
– Ridge Tool Teknik Servis Departmanı ile iletişim
kurmak için rtctechservices@emerson.com adresine yazın veya ABD ve Kanada’da (800) 519-3456
numaralı telefonu arayın/

DVDPak Güvenliği
• Düzgün olarak topraklanmamış bir elektrik prizi
elektrik çarpmasına ve/veya ekipmanın ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir. Çalışma alanında düzgün olarak topraklanmış bir elektrik prizi
olduğunu kontrol edin. Topraklı priz olması, prizin
düzgün olarak topraklandığını garanti etmez. Emin
olmadığınız durumlarda prizi yetkili bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
• DVD Pak’ı, sadece özel olarak belirlenmiş pille
veya çift yalıtımlı güç kaynağıyla çalıştırın.
• Operatör veya ekipman suyun içinde duruyorsa bu
ekipmanı çalıştırmayın. Elektrikli bir cihazın suyun
içinde kullanılması elektrik çarpması riskini artırır.
• DVDPak suya dayanıklı değildir. Sadece kamera ve
itme kablosu su geçirmezdir. Ekipmanı suya veya
yağmura maruz bırakmayın. Bu durum elektrik çarpması riskini artırır.
• Yüksek gerilim temas tehlikesi bulunan yerlerde
ekipmanı kullanmayın. Ekipman yüksek gerilime
karşı koruma ve yalıtım sağlayacak şekilde tasarlanmamıştır.
• DVDPak.‘ı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu,
bobin kullanım kılavuzunu ve kullanılan diğer ekipmanlarla ilgili talimatları ve tüm uyarıları okuyun ve
anladığınızdan emin olun. Tüm talimatlara uyulmaması maddi hasara ve/veya ciddi kişisel yaralanmalara
yol açabilir.
• Ekipmanı tesisat borularının içinde kullanırken her
zaman uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Tesisat boruları zehirli, bulaşıcı, yanıklara ve diğer sorunlara yol açabilen kimyasallar, bakteriler ve diğer
maddeler içerebilir. Uygun kişisel koruyucu ekipmanlar her zaman güvenlik gözlüklerini içerir ve boru temizleme eldivenleri, lateks veya lastik eldivenler, yüz
koruyucular, koruyucu gözlükler, koruyucu elbiseler, solunum cihazları ve çelik uçlu ayakkabılar içerebilir.

venler veya bez dahil başka bir cisimle tutmayın.
Kablonun etrafına dolanarak ellerinizin yaralanmasına
yol açabilirler. RIDGID Boru Temizleme Eldivenleri’nin
altına sadece lateks veya lastik eldivenler giyin. Hasarlı
boru temizleme eldivenlerini kullanmayın.
• İyi hijyen koşulları sağlayın. Boru inceleme ekipmanını kullandıktan sonra ellerinizi ve vücudunuzun boru
içindeki maddelere maruz kalan bölgelerini yıkamak için
sıcak ve sabunlu su kullanın. Boru inceleme ekipmanını
kullanırken herhangi birşey yemeyin veya içmeyin (sigara dahil). Bu sayede zehirli veya bulaşıcı maddelerin
bulaşması engellenir.
Sony® DVDR biriminin kullanımıyla ilgili ayrıntılı talimatlar
için birim üreticisi tarafından sağlanan kılavuza bakın.

Açıklama, Teknik Özellikler ve
Standart Ekipman
Açıklama
The SeeSnake® DVDPak, SeeSnake Kanal Görüntüleme
Sistemi ile birlikte kullanmak için sağlam ve hafif bir suya
dayanıklı kamera monitör, kontrol ve kayıt ünitesidir.
Sony® Çok İşlevli Dijital Video Disk Kaydedicisi (DVDR) ile
birlikte tasarlanan DVDPak, videoları kullanışlı DVD biçiminde izlemek kaydetmek ve saklamak için kullanılabilir.
DVDPak, bir SeeSnake kamerasına ve tamburuna kolayca
bağlanacak şekilde tasarlanmıştır ve kameranın görüş
alanını kaydeder. Ayrıca, boru inceleme görüntülerini
DVD’ye kaydetmek için ayrı bir monitöre sahip bir
SeeSnake Boru İnceleme Sistemi’yle birlikte de kullanılabilir . Sony Çok İşlevli kaydedicinin kullanımı için hazır
erişilebilir denetimler sağlamanın yanısıra kaydediciyi
sağlam, kolay taşınabilir bir çantada korur.
SeeSnake DVDPak ile birlikte kullanılan diğer yan ekipmanlar arasında şunlar bulunabilir:
• Şarj edilebilir pil.
• Bir RIDGID hat tespit dedektörü/alıcısı (SR-20, SR-60,
Scout™ veya Navitrack® II gibi).
• Bir RIDGID vericisi (ST-510, ST-305, NaviTrack® Brick
veya NaviTrack® 10 watt vericisi gibi).
• CountPlus Cable Counter kablo ölçüm sistemi, normal
olarak SeeSnake boru inceleme sistemlerinde bulunur.

• Boru inceleme ekipmanını kullanırken aynı zamanda boru temizleme ekipmanı da kullanıyorsanız sadece RIDGID Boru Temizleme Eldivenleri’ni
kullanın. Döner boru temizleme kablosunu diğer eldiRidge Tool Company
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DVDPak Bileşenleri

Teknik Özellikler
Ağırlık (DVDR ile) ..........Pil olmadan 9,25 lb (4,2kg) Pil
ile 10,65 lb. (4,8 kg)
Ağırlık (DVDR olmadan) Pil olmadan 5,75 lb (2,6 kg)
Pil ile 7,15 lb. (3,2 kg)
Boyutlar (Kapalı):
Uzunluk ........................Pil olmadan (35 cm)
Genişlik ........................9,1 inç (23 cm)
Yükseklik ......................5,3 inç (13,4 cm)
Güç Kaynağı .................100-240VAC/50-60Hz, AC
veya 18 VDC Şarj Edilebilir Pil
Pil Tipi............................2x 18 V Li-Ion, 2,2 Ah

Siperlik

DVDPak Ekranı

DVDR Ekranı

DVDPak
Tuş
Takımı

DVDR Gir/Seç Düğmesi
DVDR Güç Düğmesi

Güç Ölçümü .................14-16VDC 40W
12 VDC 30 W (Sadece DVR)
Kullanım Ortamı:
Sıcaklık .........................40°F - 95°F (5°C - 35°C)
Nem..............................%5 - %95 Bağıl Nem
Saklama Sıcaklığı ...........-4°F - 158°F (-20°C - 70°C)
Rakım ..........................13120 fit (4000 metre)

DVDR Ok
Düğmeleri
DVDR Çıkarma
Düğmesi
DVDR Kayıt Düğmesi
Omuz Askısı

Ekran ............................4,3 inç OLED (10,9 cm) veya
5,7 LCD (14,47 cm)
Çözünürlük ....................480 x 272 (OLED)
320 x 240 (LCD)

Disk Tepsisi
Disk Tepsisi Fiş Kapağı

Şekil 1 – DVDPak Bileşenleri
Ok Tuşları

Sadece Ekran işletimi için işletim sıcaklığı (DVDR kullanmadan):
4,3 inç OLED Ekran .....-40°F - 185°F (-40°C - 85°C)
5,7 inç LCD Ekran .......-4°F - 158°F (-20°C - 70°C)

Menü
Tuşu

Parlaklık Tuşu

Çevirme
Tuşu

Standart Ekipman
• DVDPak
• 100-220VAC - 15VDC Güç Dönüştürücüsü ve
Kaynağı
• Kullanım Kılavuzu
• Sony VRD-MC5 Dijital Video Disk Kaydedicisi
(DVDR)
• Eğitim DVD’si
• RCA Kablo
• Omuz Askısı
• Sony DVDR Kullanım Kılavuzu

İsteğe Bağlı Ekipman
18 V Li-Ion Şarj Edilebilir Pil
Pil Şarj Cihazı
Şarj Cihazı içeren Çift Pil Seti
Şarj Cihazı içeren Tekli Pil Seti

Kat # (ABD) Kat # (AB)
32743
28218
32068
32073
32648
32693
32708
32713

DVDPak, ABD patentleri ve uluslararası patentler ve
bekleyen patentler tarafından korunmaktadır.
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Mikrofon
Ses Kısma
Tuşu

Seçme
Tuşu

Sonda Tuşu

Sıfırlama
Tuşu

DVDPak Ekran Güç
Tuşu

Şekil 2 – DVDPak Tuş Takımı

DVDR Tuş Denetimleri
Geri Dönme Düğmesi: Sony DVDR Menüsü’nü getirir.
Güç Düğmesi: DVDPak sistemini AÇAR veya KAPATIR.
Ekran gücünü de kontrol eder.
Kayıt Düğmesi: Sony DVDR kaydını başlatır.
Ok Düğmeleri: Menü seçimlerini vurgular.
Giriş/Seçme Düğmesi: Vurgulanan menü seçeneğini seçer.
Durdurma Düğmesi: Kaydı veya oynatımı durdurur.
Çıkarma Düğmesi: Disk tepsisini açar.
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Çalışma Öncesi Kontrol

dan kaldırana kadar çalışma yapmayın. DVDPak patlamalara dayanıklı değildir. Elektrik bağlantıları kıvılcım
oluşmasına sebep olabilir.
• Operatör için açık, düz, sağlam ve kuru bir yer.
Cihazı suyun içinde dururken kullanmayın.
• Harici güç kullanırken, elektrik prizine giden, elektrik kablosuna zarar verebilecek herhangi bir engelin
olmadığı açık bir güzergâh.

UYARı

Her kullanımdan önce elektrik çarpması ve diğer sebeplerden kaynaklanabilecek ciddi yaralanma riskini azaltmak
ve ekipmanın zarar görmesini önlemek için SeeSnake
DVDPak‘ınızı kontrol edin ve her türlü sorunu giderin.

1. Gücün kapalı olduğunu, harici güç ve kabloların sökülü olduğunu ve pilin çıkarılmış olduğunu kontrol
edin. Kabloları ve konektörleri hasara veya değişiklik
yapılmasına karşı kontrol edin.
2. İncelemeyi kolaylaştırmak ve üniteyi taşırken veya
kullanırken avcunuzdan kaymasını önlemek için
SeeSnake DVDPak ‘ın üzerindeki toz, yağ veya diğer
kirleri temizleyin.
3. DVDPak‘ın parçalarının kırık, aşınmış, eksik, kaymış
veya ayrılmış olup olmadığını veya normal ve güvenli kullanımı engelleyebilecek diğer durumları kontrol edin.
4. İyi ve kullanılabilir durumda olduklarından emin olmak
için kullanılacak diğer ekipmanları üreticilerinin talimatlarına göre kontrol edin.
5. Bir sorunla karşılaşmanız durumunda, sorun giderilene kadar üniteyi kullanmayın.

Ekipmanın ve Çalışma Alanının
Hazırlanması

2. Mümkünse yapılacak işi değerlendirin ve boru erişim
noktalarını, boyutları ve uzunlukları, boru temizleme
kimyasallarının veya diğer kimysalların vb. olup olmadığını belirleyin. Kimyasallar bulunması durumunda söz konusu kimyasalların çevresinde çalışmak
için gerekli özel güvenlik önlemlerinin anlaşılması
büyük önem taşır. Gerekli bilgiler için kimyasalın
imalatçısıyla irtibata geçin.
3. Yapacağınız işe uygun ekipman seçin. SeeSnake
DVDPak, bir inceleme kamerasıyla yapılan incelemeleri görüntülemek ve kaydetmek için yapılmıştır.
Diğer uygulamalara yönelik İnceleme ekipmanlarını
Ridge Tool Kataloğu’ndan veya çevrimiçi olarak
www.RIDGID.com.tr veya www.RIDGID.eu adresinden bulabilirsiniz.
4. Tüm ekipmanı düzgün şekilde kontrol ettiğinizden
emin olun.
5. Çalışma alanını kontrol edin ve gerekiyorsa izleyenleri
uzakta tutmak için bariyer(ler) yerleştirin. Çalışmayı izleyenler, cihazı kullanırken operatörün dikkatini dağıtabilir. Trafiğe yakın çalışıyorsanız sürücüleri
uyarmak için koniler veya başka bariyerler yerleştirin.
6. Gerekiyorsa erişimi sağlamak için sabit donatıları
(klozet, lavabo vb.) sökün.

DVDPak Yerleşimi
DVDPak siperliğini ve ekranını açın ve inceleme için itme
kablosunu ve kamerayı yönlendirirken kolayca erişime ve
izlemeye olanak sağlayacak şekilde yerleştirin. Seçtiğiniz
konumun ıslak olmadığından ve kullanım sırasında
DVDPak‘ın ve diğer ekipmanın ıslanmasına olanak vermediğinden emin olun. DVDPak suya karşı dayanıklı olmayıp nemli koşullara maruz bırakıldığında elektrik
çarpmasına veya ekipman hasarına neden olabilir.

UYARı

Elektrik çarpması, yangın ve diğer sebeplerden kaynaklanabilecek yaralanma riskini azaltmak ve DVDPak‘ın hasar
görmesini önlemek için DVDPak‘ı ve çalışma alanını bu
prosedürlere göre hazırlayın.

Kamerayı ve tamburu, Kullanıcı Kılavuzlarında belirtildiği
şekilde yerleştirin. DVDPak‘ın ve kablo tamburunun sabit
durduğundan emin olun.

1. Çalışma alanında aşağıdakileri kontrol edin:
• Yeterli aydınlatma.
• Alev alabilecek sıvılar, buharlar veya tozlar. Alanda
bunların olması durumunda kaynağını bulup orta-
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DVDPak‘ı Bağlama
SeeSnake Sistemi
Bağlantı Noktası

Video Girişi

Mikrofon
Ses Kısma
Anahtarı

A/V Çıkışı

SeeSnake Sistem Kablosu
SeeSnake Sistem Kablosu’nu tutamağından çıkarın ve
Sistem Kablosu fişini, DVDPak üzerindeki karşılık gelen
SeeSnake Sistem Konektörü’yle eşleştirin. Bağlantı uçlarını birleştirmek için kılavuz iğnesini kılavuz yuvasına hizalayın ve bağlantı ucunu yuvanın içine doğru tamamen
ittikten sonra dış kilitleme kolunu sıkıştırın.
NOT! Fiş doğru olarak hizalandığında, kablo konektörünün
üstüne kalıplanmış bir kılavuz kabartma çizgisi düz
olarak oturur.

Verici Bağlantı Noktası

Yalnızca Sony DVDR
İçin Güç Girişi

DVDPak İçin
Güç Girişi

Harici Monitör Seçenekleri
1. DVDPak, omuz askısına iliştirilmiş torbada bulunan bir
RCA kablo monitördeki Video Çıkış bağlantı noktasına
bağlanılarak harici bir SeeSnake monitörü ile kullanılabilir. Kablonun diğer ucunu, DVDPak‘ın arkasında
bulunan ile işaretlenmiş sarı renkli DVDPak video
giriş bağlantı noktasına bağlayın.
2. A/V çıkış bağlantı noktası , kameradaki canlı videoyu ve mikrofondaki canlı sesi başka bir DVDR’ye
veya monitöre geçirir. (Hoparlörleri olan bir monitöre bağlandığı taktirde, bir geri besleme cızırtısına
neden olabilir; Ses Kısma Anahtarı ile mikrofonun
sesini kısarak bunu önleyebilirsiniz).

Şekil 3 – DVDPak Bağlantıları

Bağlantı Simgeleri
SeeSnake Sistemi Bağlantı Noktası
Video Girişi Fişi

A/V çıkış bağlantı noktası, Sony DVDR’deki kayıtlı
video veya ses çıkışını iletmez.

A/V çıkış Jakı
Verici Bağlantı Noktası
DVDPak Güç Jakı
Yalnızca DVDR Güç Jakı

Şekil 5 – SeeSnake içeren DVDPak
Kılavuz
Kabartması

SeeSnake DVDPak‘ı Çalıştırma

Şekil 4 – Sistem Fişi’ni DVDPak Sistem Konektörüne
Bağlama
BİLDİRİM
SeeSnake sistem kablosunu takarken/çıkarırken yalnızca kilitleme manşonunu çevirin.
Hasar vermemek için, konektörü veya kabloyu eğmeyin
veya bükmeyin.
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SeeSnake DVDPak, RIDGID Li-Ion şarj edilebilir pille
veya beraber gelen bir AC/DC güç dönüştürücüsüyle bir
prize takılarak çalıştırılabilir. Elektrik çarpması riskini
azaltmak için pil gücü, tercih edilen çalıştırma yöntemidir. Ayrıca, güç dönüştürücü de dış mekan kullanımı için ölçümlenmemiş olup yalnızca iç mekanda
kullanılmalıdır.
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Pil Gücü
Elleriniz kuru olarak, tam olarak dolu olan bir pili DVDPak‘ın
arkasında bulunan pil yerleştirme yerine kaydırın.

Priz Gücü
Fişe takılarak işletim için, duvar priz voltajını, doğru
DVDPak voltajına düşürmek için çift yalıtımlı bir AC/DC
güç kaynağı sağlanmıştır.
BİLDİRİM Harici güç kaynağı, yalnızca iç mekan kulla-

nımı için tasarlanmıştır.
Sistemi güç kablosu ile çalıştırmak için güç kaynağını
yerleştirin. Güç kaynağı kablosu, bir ucu standart bir
110-120V iki ağızlı prize (ABD), diğer ucuysa bir güç kaynağına takılan iki kısma sahiptir. İkinci kısım, güç kaynağından DVDPak‘ın arkasına gider ve birimin arkasında
en sağ taraftaki 40 Watt—14-16V işaretli jaka takılır(Şekil 8).

Şekil 6 - Pil Takılı Halde

Pilin, yerleştirme yerine kilitlendiğinden emin olun. Daha
fazla bilgi için, Pil Şarj Cihazı kullanıcı kılavuzuna bakın.
DVDPak için sağlanan piller 2,2 amp-saat olarak tanımlanmıştır. Tam doluyken, kullanıma bağlı olarak (kayıt
süresi, vb.) DVDPak yaklaşık olarak 2,5 - 3 saat çalışır. Pil
Durumu LED’leri, pil şarj düzeyini gösterir (Şekil 7). Pil
Durumu LED’leri Tablosu’na bakın.

Şekil 8 - Harici Güç Kaynağı Bağlı Halde

Elleriniz kuru olarak, iki kısmı birbirine bağlayın ve jak fişini,
DVDPak‘ın arkasındaki jaka takın. Kabloyu temizlenmiş bir
yoldan geçirerek, elleriniz kuru olarak, güç kaynağını ona
uyan bir prize takın. Uzatma kablosu kullanıyorsanız tel ölçüsünün yeterli olduğundan emin olun. 25 fit uzunluğundaki kablolar için en az 18AWG ölçü gereklidir. 25 fit’ten
uzun kablolar için en az 16 AWG ölçü gereklidir.

Monitor Ve DVDR Çalıştırması
Bağlantılar yerli yerindeyse ve piller takıldıktan sonra
(kullanılmışsa), DVD Kaydedicisi’ni ve DVDPak monitörünü
tek bir Güç Düğmesi basışıyla çalıştırabilirsiniz
. Monitörü tek başına, tuş takımındakki Güç Tuşu’na
basarak da çalıştırabilirsiniz. Bu sizin, pil gücünü
korumanız için kaydediciyi çalıştırmadan monitörü kullanmanıza olanak tanır.

Şekil 7 – Pil Durumu LED’leri

Pil Durumu LED’leri Tablosu
Pil
Durum

Harici
Güç
Bağlı Değil

Harici
Güç
Bağlı

DOLU

Sabit yeşil

ORT

Sabit yeşil ve kırmızı

DÜŞ

Sait kırmızı, 4 bip sesi

Yanıp sönen yeşil
(5 san KAPALI 0,2 AÇIK)
Yanıp sönen yeşil ve kırmızı
(5 san KAPALI 0,2 AÇIK)
Yanıp sönen kırmızı
(5 san KAPALI 0,2 AÇIK)

BİTMİŞ

Monitörü, ekran Güç Tuşu’na
basarak tek başına çalıştırırsanız, ekran Güç Tuşu’nu kullanarak kapatmayı unutmayın. Monitörü ve DVDR’yi yalnızca
DVDPak üzerindeki Güç Düğmesi’ne
basarak çalıştırırsanız, ikisi de aynı düğme kullanılarak kapatılabilir.

5 san sabit kırmızı,
5 san uzun bip sesi
ve kapanma
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DVDPak Ayarları
Aşağıdaki ayarların, DVDPak‘ı kullandığınız yere ve kullanma şeklinize göre kontrol edilmesi veya değiştirilmesi
gerekebilir.
Video Ekranı Ayarı
Ekranda kamera görüntüsü görmüyorsanız, şunları yapmanız gerekebilir (Şekil 9):
1. DVDPak kontrol takımının sol tarafındaki Geri Dön
düğmesine
basın. Bir menü görünür.
2. Ok Düğmeleri’ni
kullanarak Video
DVD seçeneğini vurgulayın ve Giriş düğmesine basın.
3. Ok Düğmeleri’ni
kullanarak VİDEO GİRİŞİ seçeneğini vurgulayın ve Giriş düğmesine basın.
Bu adımlar, birimi doğru ekran kaynağı hakkında bilgilendirir.
Otomatik Bölüm Ayarı
Otomatik Bölüm ayarı, “Kapalı” olarak ayarlandığında en
iyi şekilde hizmet verir. Bu sayede, kaydedici, kaydı
her duraklattığınızda yeni bir bölüm başlatır. Bunun
için, Ana Menü’ye erişmek için Geri Dön Düğmesi’ne
basın ve “Ayarlar”ı seçin. Okları kullanarak Otomatik
Bölüm’e inin ve Giriş’e
basın. Ayarı, Ok Düğmeleri’ni
kullanarak “Kapalı” olarak ayarlayın ve Giriş’e
basın.
NTSC/PAL Video Ayarı
Kaydedicinizi, diskleri, kameranın gönderdikleriyle aynı
renk biçiminde biçimlendirmek üzere ayarlamanız gerekebilir. Renk Sistemi seçenekleri, NTSC (ABD) veya
PAL (Avrupa) seçenekleridir. Renk sistemi, disk biçimiyle çakışırsa birim kayıt yapmaz. Renk Sistemi seçeneğini ayarlamak için:
1. Ana menüye erişmek için Geri Dön düğmesine
basın.
2. Ayarlar‘ı vurgulamak için Oklar’a
basın ve
Ayarlar Menüsü’nü getirmek için Giriş’e basın.

dikten sonra, sadece disk biçimlendirilirken etkin
olan renk sisteminde kaydedebilirsiniz.
Birim Ayarı
DVDPak, mesafeyi metre veya fit şeklinde göstermek
üzere veya ayar otomatik olarak seçilecek şekilde ayarlanabilir. (Bu sadece, CountPlus dijital mesafe sayaçlarıyla donatılmış SeeSnake sistemlerinde geçerlidir.)
Birim seçeneğini ayarlamak için:
1. DVDPak açıkken Menü Tuşu’na
2. Birim‘e gelmek için Ok Tuşları’nı

kullanın.

3. Fit, Metre veya Otomatik arasında geçiş yapmak
için Seçim Tuşu’nu
kullanın.
4. Tercih ettiğiniz seçenek vurguluyken, menüyü kapatmak için tekrar Menü Tuşu’na
basmanız yeterlidir.
Renk Ayarı
DVDPak ekranı, ekranda daha yüksek renk yoğunluğuna ayarlanabilir. Rengi ayarlamak için:
1. DVDPak açık ve bir See Snake kameraya bağlıyken,
Menü Tuşu’na
basın.
2. Menü’de Renk seçeneği vurgulu değilse, Renk seçeneğine gitmek için Ok Tuşları’nı
kullanın.
3. Rengi tercihinize göre ayarlamak için Ok Tuşları’nı
kullanın.
4. Ekran ihtiyaçlarınıza uygun olduğunda, menüyü kapatmak için tekrar Menü Tuşu’na
basmanız yeterlidir.
Karşıtlık ve Parlaklık Ayarı
Ekranın Karşıtlık ve Parlaklık ayarlarını ayarlamak için
Renk Ayarı altnda gösterilen aynı adımları kullanın. Bu
ayarları, borunun içerisindeki ışık ve renk koşullarına
göre inceleme sırasında tekrar yapmak isteyebileceğinizi
unutmayın. Parlaklık denetimine, sadece doğrudan
Parlaklık Tuşu’na
basarak da erişebilirsiniz.

3. Okları kullanarak Renk Sistemi‘ne inin ve Giriş’e
basın.
4. Doğru renk sistemini (örneğin, ABD için NTSC ve
Avrupa için PAL) vurgulamak için Ok Düğmeleri’ni
kullanın.
5. Ana Menü’ye gitmek için Geri Dön’e basın ve Video
Ekran Ayarı’nın 2. ve 3. adımlarını tekrarlayın (302.
sayfadaki).
Diskin biçimlendirildiği anda, ayarlar menüsünde bulunan ayar, diskin biçimini belirler. “Renk Sistemi”nin
Sony Birimi’nde nasıl ayarlandığından bağımsız olarak,
DVDPak üzerinde PAL veya NTSC girişini görüntüleyebilirsiniz. Bununla beraber, bir DVD biçimlendir302

basın.
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DVDPak Denetimleri
Tuş Takımı Denetimleri

Mikrofon

Ok Tuşları: Menü seçenekleri arasında gezinmek ve değişkenleri (karşıtlık gibi) artırmak ve azaltmak için kullanılır.
Seç Tuşu: Birimler menüsündeki seçenekleri (Otomatik,
Metre ve Fit) seçmek için kullanılır.
Menü Tuşu: Renk, Parlaklık, Karşıtlık, Birimler gibi ekran
seçenekleri menüsünü getirmek için kullanılır.

Geri Dön Düğmesi

Tuş
Takımı

Güç Düğmesi

Parlaklık Tuşu: Kamera LED’inin parlaklığını artırmak veya
azaltmak üzere doğrudan denetlemek için kullanılır.

Ok
Düğmeleri

Mikrofon Ses Kısma Tuşu: Kayıt sırasında mikrofonun sesini kısmak için veya bir inceleme sırasında yorumları kaydetmek üzere etkinleştirmek için kullanılır.

Durdur
Düğmesi

Sonda Tuşu: Kamera kafasının yerini izlemek üzere yerleşik
Sonda’yı etkinleştirmek için kullanılır.

Çıkart Düğmesi

Çevir Tuşu: Ekrandaki görüntüyü dikey olarak çevirmek için
kullanılır (Yalnızca 5,7 inç LCD ekran).

Kayıt Düğmesi

Sıfırlama Tuşu: CountPlus ile donatılmış birimlerdeki mesafe sayacını geçici olarak sıfırlamak için kullanılır.

Şekil 9 – DVDPak Denetimleri

Ekran Gücü Tuşu: DVDPak ekran gücünü açmak veya kapatmak için kullanılır. DVDR gücünü kontrol etmez.

DVDR Ekranı

DVDR Tuş Denetimleri
Geri Dön Düğmesi: Sony DVDR Menüsünü getirir.
Güç Düğmesi: DVDPak sistemini AÇAR veya KAPATIR.
Ekran gücünü de kontrol eder.
Kayıt Düğmesi: Sony DVDR kaydını başlatır.
Ok Düğmeleri: Bir menü seçimini vurgular.
Gir/Seç Düğmesi: Vurgulanmış bir menü seçeneğini belirler.
Durdur Düğmesi: Kaydı veya oynatımı durdurur.
Çıkart Düğmesi: Disk tepsisini açar.

DVDPak Display Icons
Güç Düğmesi

Pil Düzeyi: Pilin şarj durumunu gösterir.
Mikrofon Kapalı: Mikrofon kapatıldığında görünür.

Geri Dön Düğmesi

Durdur
Ok
Düğmesi
Düğmeleri

DVDR Gir/Seç Düğmesi Kayıt Düğmesi

Çıkart Düğmesi

Şekil 10 – DVDR Düğmeleri

Sonda: Sonda açıldığında görünür.
Parlaklık Denetimi: Ekran parlaklığını ayarlarken görünür.
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Kullanım Kılavuzu
UYARı

Kir ve diğer yabancı maddelere karşı gözünüzü korumak
için her zaman koruyucu gözlük takın.
Tehlikeli kimyasallar veya bakteriler içerebilecek boruları incelerken yanık ve enfeksiyonları önlemek için lateks veya
lastik eldivenler, yüz koruyucular, koruyucu gözlükler, koruyucu elbiseler, solunum cihazları ve çelik uçlu ayakkabılar gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın.
Operatör veya ekipman suyun içinde duruyorsa bu ekipmanı
çalıştırmayın. Elektrikli bir cihazın suyun içinde kullanılması elektrik çarpması riskini artırır. Lastik tabanlı kaymaz ayakkabılar özellikle ıslak yüzeylerde kayma ve elektrik
çarpmasının önlenmesine yardımcı olacaktır.
Elektrik çarpması ve diğer sebeplerden kaynaklanabilecek yaralanma riskini azaltmak için kullanım talimatlarına
uyun.

Sistemin Çalıştırılması
1. Birimin doğru şekilde hazırlandığından emin olun.

Şekil 11 – DVD Tepsisi Açık Halde

Biçimlendirilmiş bir disk tespit edildiğinde, hem DVDR ekranında hem de DVDPak monitöründe kamera görünümü
belirmelidir. Ekranda kamera görüntüsünü görmüyorsanız,
ekran kaynağının değiştirilmesi gerekir. (Sayda 302’daki
Video Ekran Ayarları’na bakın.)

2. DVDPak‘ı doğrudan SeeSnake kamerasına veya
RCA kabloyu kullanarak harici bir SeeSnake monitörüne bağlayın.
3. Kamera kafasını makaranın kılavuz halkasına yerleştirin ve DVDPak’ın gücünü açın
.
4. DVD tepsisinde disk varsa, sistem bir disk kontrolü
yapar. Disk bulunamazsa disk ister.
5. Bir disk takmak için Çıkart düğmesine
basıp
tepsiye boş bir DVD-R veya DVD-RW sokun. Çıkart
düğmesine basarak tepsiyi kapatın.
Disk tepsisini çıkartmadan önce fiş kapağının açık olduğundan emin olun. Bu sayede tepsi mekanizmasına
hasar gelmesini önlemiş olursunuz.
6. Sistem biçimlendirilmemiş bir disk bulursa, diski biçimlendirmek için izin ister. Biçimlendirmek için GERİ
DÖN’e
basın. Birim, biçimlendirilmemiş bir diske
kayıt yapmaz.
7. Toza ve neme karşı korumak için DVDPak disk tepsisinin ön fiş kapağını kapatın.

Şekil 12 - DVDR Ekranında Kamera Görüntüsü Ekranı

Hattı Kontrol Etme
1. DVDPak kapalıysa açın.
2. Kamera kafasını hatta yerleştirin.
3. SeeSnake kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde borunun içini inceleyin.
Parlaklık Ayarı
Koşullara bağlı olarak, borunun içerisini incelerken kamera LED parlaklığını artırma veya azaltma ihtiyacı du-
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yabilirsiniz. Bunun için, Parlaklık Tuşu’na
basıp Ok
Tuşu’nu
kullanarak parlaklık düzeyini artırmanız
veya düşürmeniz yeterlidir. Bitirdiğinizde Menü Tuşu’na
basın.
Görüntü Döndürme
İnceleme yaparken, kamera hat içinde dönüp ters bir
görüntü sunabilir. 5,7 inç LCD ekrana sahip bir DVDPak
kullanıyorsanız Çevir Tuşu
daha kolay görüntüleme
için ekrandaki görüntüyü döndürür (dikey olarak çevirir).
(Bu özellik, 4,3 inç OLED ekranda desteklenmemektedir.)
Kaydedici, görüntüyü gösterildiği gibi yakalar.
CountPlus Denetimi
CountPlus mesafe sayacıyla donatılmış bir SeeSnake
makara kullanıyorsanız, ölçülen mesafe DVDPak ekranında görünür. Belirli bir yerden itibaren olan mesafeyi ölçmek için bir ara sıfır noktası (bir ekleme yeri veya boru
kafası) belirlemek isterseniz, DVDPak Sıfırlama Tuşu’na
bastığınızda geçici bir mesafe sayımı başlatılır ve ekranda köşeli parantez [0,0] içerisinde rakam gösterilir.
İkinci defa kısa süreli olarak basıldığında ana sayıma
döner. Uzun süreli olarak basıldığında (3 saniye) ana mesafe sayacı tekrar sıfırlanır.
CountPlus kullanımıyla ilgili ayrıntılar için CountPlus kılavuzuna bakın. Tarih ve saat gibi CountPlus parametreleri, CountPlus menü tuşuna basılıp CountPlus Araçlar
menüsüne gidilerek ayarlanır. CountPlus metin kaplamaları, CountPlus tuş takımı kullanılarak CountPlus
Kullanıcı Kılavuzu’nda açıklandığı şekilde yönetilir.

İnceleme Kaydetme

3. DURAKLATMAK için Kayıt
düğmesine basın.
Devam ettirmek için bu düğmeye tekrar basın.
4. Kaydı DURDURMAK için Durdur düğmesine
basın. Geçerli bölümü sonlandırmak için kısa bir duraklamanın ardından ekranda tekrar altta geçerli diskteki kullanılabilir kalan kayıt süresi miktarıyla birlikte
mevcut kamera görünümü gösterilir.
Ses Kaydı
DVDPak ses kaydı için dahili mikrofon, monitör gösterim
ekranının hemen sağında bulunmaktadır. Rüzgarlı veya
gürültülü bir ortamda, bir inceleme sırasında kameradan
sadece video kaydı yaparken mikrofonun sesini kısmayı tercih edebilirsiniz. İnceleme sırasında yorum kaydetmek için mikrofonu açmak isteyebilirsiniz. Mikrofonu
açmak ve kapatmak için Mikrofon Ses Kısma Tuşu’na
basmanız yeterlidir. Mikrofonun sesi kısıldığında bir
ses kısma simgesi
görünür, mikrofon aktif olduğunda bu simge yok olur.
Bir Diski Sonlandırma
Kayıt için bir DVD/R disk kullanırken, DVD sonlanana
kadar başka bir birimde oynatılamaz. Bir disk sonlandırıldıktan sonra, tekrar diskin üzerine kayıt yapılamaz.
Sonlandırılmış bir diskte başlangıçta seçilebilir bölümlerin
bir sırası gösterilir. RW disklerin sonlandırılmasına gerek
olmayıp üzerine ekleme yapılabilir
1. Diski sonlandırmanız istendiğinde, sonlandırmayı seçerseniz, “Evet”i vurgulamak için ok düğmelerini kullanın ve Giriş’e basın. (Bkz. Şekil 13.) Diski
sonlandırmak istemezseniz, Ok Düğmeleriyle “Hayır”ı
vurgulayın ve Giriş Düğmesine basın.

Yeni bir disk takıldığında, DVDR, bir kamera bağlı olması durumunda kayıt için diski biçimlendirir.
Gerekirse, giriş olarak Video Girişi‘ni seçmek için Video
Ekran Ayarları (sayfa 302) altındaki adımları tekrarlayın.
BİLDİRİM Kayıt esnasında birimi sarsma veya hareket et-

tirme, diske fiziksel olarak hasar verebilir ve DVD’nin oynatılamaz olmasına neden olabilir. Kayıt sırasında birime
gelen gücün kaybolması, kaydedilmemiş bölümlerin kaybolmasına neden olur.
Temel Kaydetme İşlemi
Temel kayıt tekniği çok basittir.
1. Kamerayı, hattaki kaydı başlatmak istediğiniz yere konumlandırın.
2. Kayıt
düğmesine basın. Ekranda “Kaydediyor”
gösterilir. Mikrofon Ses Kısma Tuşu
(Bkz. Şekil 3)
kullanılarak sesi kısılmadığı müddetçe ses de otomatik olarak dahili mikrofon aracılığıyla kaydedilir.

Şekil 14 - “Diski Sonlandır” Seçeneği
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2. Sonlandırma işleminden sonra artık kayda izin verilmediğini belirten bir uyarı gösterilir. (Bkz. Şekil 14.)
Sonlandırmayı başlatmak için “Tamam”ı seçin.

DVDPak‘ı kullanırken SeeSnake Sonda’yı açmak için
Sonda Tuşu’na
basın. Sonda açıkken ekranda bir
Sonda simgesi görünür. Ekran ayrıca, Sonda iletiminden kaynaklanan bazı parazit çizgiler de gösterebilir.
Bu çizgiler, Sonda, tekrar Sonda Tuşu’na
kapatıldığında yok olurlar.

Şekil 14 - Sonlandırma Uyarısı

3. Kaydedilen malzemenin miktarına göre sonlandırma
işlemi birkaç dakika sürebilir. Sonlandırma işlemi tamamlandıktan sonra disk çıkartılır.
Diskler, Geri Dön Düğmesine basılıp Ayarlar ve daha
sonra menüden Sonlandır seçilerek de sonlandırılabilir.

Kaydedilen Videoyu Oynatma
Kaydedilmiş bir bölümü oynatmak için, Menü’yü getirmek
içib GERİ DÖN
düğmesine basın ve DVD Önizlemesi‘ni vurgulayın Ardından Seç düğmesine
. basın.
Disk sonlandırılmamışsa, en son kaydedilen video görünür ve DVDR ekranında oynatılır.
Disk sonlandırılmışsa, diskte bulunan bölümlerdeki
küçük resimlerin bir serisi gösterilir. Oynatmak istediğinizi vurgulayıp başlatmak için tekrar Seç düğmesine
basın. (Videoları DVDPak‘ta önizlerken ses duyulmaz
ama kaydedilmişse bir DVD oynatıcıda veya bilgisayarda çalınır.) Kayıt moduna geri dönmek üzere Menü’ye
gitmek için Geri Dön
düğmesine basıp Video
DVD’yi vurgulayın. Seç’e basın, Video Girişi‘ni vurgulayıp Seç’e tekrar basın. Artık birim bir RW’ye veya sonlandırılmamış bir diske kaydetmeye hazırdır.

Sonda Kullanarak Kameranın Yerini Belirleme

Sonda’yı takip etmek için en uygun çalışma şekli, itme
çubuğunu yaklaşık 1,5 ila 3 metre kadar boruya itmek ve
ardından Sonda’nın konumunu belirlemek için hat tespit dedektörünün kullanılmasıdır. İsterseniz daha sonra
itme çubuğunu borudan aşağıya aynı mesafede biraz
daha uzatabilir ve konum tespiti yapılan bir önceki noktadan başlayarak Sonda’nın yerini tespit edebilirsiniz.
Sonda’nın yerini belirlemek için hat tespit dedektörünü
açın ve Sonda moduna ayarlayın. Hat tespit dedektörü
Sonda’yı tespit edene kadar Sonda’nın bulunabileceği
konuma doğru tarama yapın. Sonda’nın yerini bulduktan
sonra konumunu tam olarak saptamak için hat tespit dedektörünün göstergeleri sıfır değerini gösterene kadar taramaya devam edin. Sonda’nın konumunu saptama ile
ilgili ayrıntılı bilgi için, kullandığınız hat tespit dedektörünün modelinin Kullanım Kılavuzu’na başvurunuz.

SeeSnake İtme Kablosu Hattının Tespiti
Sistem kamerasına entegre bir Sonda’nın tespit edilebilmesine ek olarak DVDPak, NaviTrack® II, Scout™, SR-20
veya SR-60 gibi standart bir RIDGID hat tespit dedektörü
ile yer altındaki SeeSnake itme kablosunu hat boyunca
takip etmenize de olarak tanır (İletken olmayan hatların
tespitinde). SeeSnake itme kablosunun hattını takip
etmek için, bir ucunu hat vericisine ait topraklama kazığına
ve diğer bağlantı ucunu DVDPak’ın Verici Bağlantı
Noktası’na düzgün bir şekilde bağlamanız yeterlidir. Verici
Bağlantı Noktası, pilin hemen sağında bulunan metal bir
başlıktır. (Bkz. Şekil 3.)
Hat vericisini ve hat tespit dedektörü ile aynı frekansa
ayarlayın (örneğin 33 kHz) ve hat tespit dedektörünü kullanarak hattı takip edin (Şekil 15).. Aynı anda kameranın
dahili Sonda’sı devrede olabilir ve hat tespit dedektörünüzün SimulTrace™ özelliği olması durumunda itme çubuğunu kameranın bulunduğu yere kadar takip edebilir ve
yer üstünde yaklaştığınızda kameranın içindeki Sonda’nın
yerini tespit edebilirsiniz.

Pek çok SeeSnake boru inceleme sisteminde yeri belirlenebilir bir 512 Hz sinyal ileten dahili bir Sonda bulunur.
Sonda açıldığında, RIDGID SR-20, SR-60, Scout™ veya
NaviTrack® II gibi 512 Hz’e ayarlı bir hat tespit dedektörü
sondanın yerini belirleyerek kameranın yer altındaki konumunu tespit etmenize olanak tanır.
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Aksesuarlar
UYARı
Aşağıdaki aksesuarlar DVDPak ile birlikte kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Diğer ekipmanlar için tasarlanmış aksesuarların DVDPak ile birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Ciddi yaralanma riskini azaltmak için sadece DVDPak ile birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve önerilen
aksesuarları kullanın. Bunların bir listesi aşağıda verilmiştir.

Şekil 15 - İtme Kablosu Hattının Tespiti

SimulTrace™ özelliğine sahip değilseniz, itme çubuğunun
hattını takip etmek için bir hat vericisi ve bir hat tespit dedektörü kullanın. Sinyal zayıfladığında, hat tespit dedektörünü frekansını hat içindeki Sonda’nın frekansına uygun
Sonda moduna getirin (genelde 512 Hz). Hat takip frekansının zayıflamaya başladığı ve hattın içindeki Sonda’nın
üzerinde sıfırlandığı yerdeki frekansı alın. Vericilerden
gelen hat tespit frekansları monitördeki görüntünün bozulmasına neden olabileceğinden, Sonda ve hat vericilerinin hattın içini incelerken kapalı olması ve sadece yer
tespiti yapmaya hazır olduğunuzda açık olması en uygunudur.

Catalog #
Açıklama
ABD
AB
32743 28218 18 V Li-Ion şarj edilebilir pil
32068 32073 Pil Şarj Cihazı
32648 32693 Şarj cihazı içeren ikili pil seti
32708 32713 Şarj cihazı içeren tekli pil seti
Değişik
RIDGID SeekTech® veya NaviTrack® Yer
Tespit Cihazı
Değişik
RIDGID SeekTech® veya NaviTrack® Vericisi

Taşıma ve Saklama
Taşımadan önce pilleri çıkartın. Taşıma sırasında ağır
darbelere veya çarpmalara maruz bırakmayın. Uzun bir
süre saklayacağınızda pilleri çıkarın. -20°C ila 70°C
(-4°F ila 158°F) sıcaklık aralığında saklayın.
Elektrik çarpması riskini azaltmak için elektrikli cihazları
kuru bir yere depolayın.
Aşırı ısıya karşı koruyun. Birim radyatör, kalorifer, fırın
ve diğer ısı kaynaklarından (yükselticiler dahil) uzakta olmalıdır.

Bakım Talimatları
Cihazın Temizlenmesi
UYARı
Elektrik çarpması riskini azaltmak için DVDPak‘ı temizlemeden önce tüm kabloların ve pilin çıkarıldığından emin
olun.

DVDPak üzerinde sıvı veya aşındırıcı temizlik maddeleri
kullanmayın. DVDPak‘ı nemli bir bezle silin. Ekranları temizlemek için sadece LCD ekranlar için üretilmiş temizlik
maddeleri kullanın. DVDPak‘ın içine sıvı girmesini önleyin.

Bakım ve Onarım
UYARı
Uygun olmayan bakım ve onarım DVDPak‘ın kullanımını
güvensiz hale getirebilir.

SeeSnake DVDPak‘ın bakım ve onarımı bir RIDGID
Bağımsız Yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.
Size en yakın RIDGID Servis Merkezi veya bakım veya
onarım ile ilgili bilgi almak için:
• Bulunduğunuz bölgedeki RIDGID bayisi ile iletişim
kurun.
• Bulunduğunuz bölgedeki Ridge Tool irtibat noktasını
bulmak
için
www.RIDGID.com.tr
veya
www.RIDGID.com adresini ziyaret edin.
• Ridge Tool Teknik Servis Departmanı ile iletişim kurmak için rtctechservices@emerson.com adresine
yazın veya ABD ve Kanada’da (800) 519-3456 numaralı telefonu arayın/
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Elden Çıkarma

Pillerin Bertaraf Edilmesi

Birimin parçaları geri dönüştürülebilir değerli malzemeler
içermektedir. Bulunduğunuz bölgede geri dönüşüm konusunda uzmanlaşmış şirketler bulunabilir. Parçaları geçerli düzenlemelere göre elden çıkarın. Daha fazla bilgi için
yerel yetkili atık yönetimi birimi ile iletişim kurun.

ABD ve Kanada için: Pil paketleri
üzerindeki RBRC™ (Şarj Edilebilir Pil
Geri
Dönüşüm
Kurumu
Rechargeable Battery Recycling
Corporation) Mührü, RIDGID’in lityum-ion pil paketlerinin kullanım süresi dolduğunda bunların geri
dönüşümü için gereken masrafları ödediğini gösterir.

AT Ülkeleri için: Elektrikli cihazları ev
atıkları ile birlikte atmayın!
Atık Elektikli ve Elektronik Cihazlar için
Avrupa Yönergesi 2002/96/EC ve yerel
mevzuata uygulanmasına göre, kullanılamayacak durumdaki elektrikli cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeyecek
şekilde elden çıkarılmalıdır.

RBRC™, RIDGID® ve diğer pil tedarikçileri, şarj edilebilir
pilleri toplamak ve geri dönüştürmek için ABD ve
Kanada’da programlar geliştirmişlerdir. Normal ve şarj edilebilir piller, doğaya doğrudan bırakılmaması gereken
malzemeler ve geri dönüştürülebilir değerli malzemeler
içermektedir. Kullanılmış pillerinizi, geri dönüşüm için
yerel perakendecinize veya RIDRIG servis merkezine
göndererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olun. Yerel geri dönüşüm merkeziniz size ilave bırakma yeri sunabilir.
RBRC™, Rechargeable Battery Recycling Corporation’ın
(Şarj Edilebilir Pil Geri Dönüşüm Kurumu) kayıtlı ticari
markasıdır.
AT ülkeleri için: Arızalı veya kullanılmış pil paketlerinin/pillerin 2006/66/EC yönergesine göre geri dönüştürülmesi gerekir.

Tablo 1 Sorun Giderme
SORUN
Video slika kamere ni
vidna.

ARIZANIN MUHTEMEL YERİ

ÇOZUM
Güç kablosunun doğru şekilde takılı olduğunu veya
pilin dolu olduğunu kontrol edin.

SeeSnake’e güç gelmiyor.

DVDPak üzerindeki düğmenin açık olup olmadığını kontrol edin.
Bağlantılar hatalı.

DVDPak birimiyle SeeSnake arasındaki bağlantıyı
kontrol edin.
SeeSnake bağlantısındaki oturma yerini ve iğneleri
kontrol edin.

Na zaslonu utripa opozorilo o prazni bateriji.
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Ekran yanlış kaynağa ayarlı.

Video Ekranı Ayarı’nda belirtilen şekilde ayarlayın.

Pil düşük.

Pilleri şarj edin veya harici güç kaynağına bağlayın.

DVDPak 18 V pilleri düşük.

DVDPak pillerini şarj edin. AC gücüne (110/220VAC)
geçirin.
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