Prostudujte si bezpečnostní informace pro provoz
systému, které naleznete v návodu k použití navíjecího bubnu, kamery a monitoru, který právě používáte.

Popis
RIDGID® SeeSnake® CountPlus je zařízení na měření vzdálenosti kabelu se základ-

ním editorem textu snímků, které lze připevnit na jakýkoliv standardní nebo mini kamerový systém SeeSnake. Jednotka CountPlus umožňuje nastavit, co bude zobrazeno na monitoru SeeSnake a zaznamenáno na snímající média. Jednotku CountPlus
můžete používat k:
• přepínání data, času a vzdálenosti,
• vytváření vlastních snímků s textem,
• vynulování systému měření,
• provádění dočasných úsekových měření.
Poznámka: Mnoho monitorů SeeSnake umožňuje nastavit, jaké informace se zobrazí
na monitoru a budou zaznamenány na média. Prostudujte si návod k použití monitoru,
abyste zjistili, zda je opatřen touto funkcí.
Pokud váš monitor tuto funkci má, doporučujeme provádět ovládání displeje prostřednictvím rozhraní monitoru, a nikoliv z jednotky CountPlus.

Podpora online
Podrobné pokyny týkající se montáže, používání a výměny baterií jednotky Count
Plus naleznete na stránkách support.seesnake.com/countplus, nebo můžete naskenovat kód QR.
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Klávesnice

Klávesy a funkce
Otevřít menu. Po stisknutí opustíte obrazovky a menu.
Upravit snímek
Informace
Nástroje

Menu

Nastavení času
Nastavení data
Nastavení jednotek
Nastavení kabelu a
navíjecího bubnu
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Vybrat

Vyberte zvýrazněné položky.

Vynulovat

Začít a ukončit dočasné měření úseků. Stisknutím a
přidržením systém měření vynulujte.
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–

CountPlus

Klávesy a funkce
Procházení v menu a textových znacích. Změna snímků
na obrazovce uspořádání snímků.
Dolů

Vytvořit nový snímek nebo vybrat z
uložených snímků.

Vlevo/vpravo

Přepínat mezi uloženými snímky.

Nahoru/
Upravit

Upravení aktuálního snímku.

Šipky

Textový
snímek

Ukázat a skrýt textový snímek. Při tvorbě nových
textových snímků, slouží k přepínání mezi obrazovkami
pro uspořádání snímků a pro zadávání textu.

Počet

Ukázat a skrýt počet.

Datum/čas

Datum cyklu / časové volby: ukázat datum, čas, oboje,
nebo nic.
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