Pentru informații despre siguranță și referitoare la sistemul de operare, căutați referințe în manualul de instrucțiuni al camerei.

Descriere
CountPlus RIDGID® SeeSnake® este un dispozitiv de măsurare a distanței și un editor text de diapozitive de bază care se potrivește oricărui sistem de camere SeeSnake,
Standard sau Mini. Dispozitivul CountPlus vă permite să controlați selecția lucrurilor
care apare pe monitorul dvs. SeeSnake și a celor ce sunt incluse în capturile media.
Puteți folosi dispozitivul CountPlus pentru a:
• Comuta data, ora și distanța.
• Crea diapozitive de text personalizate.
• Reseta măsurătorile sistemului la zero.
• Măsura segmente temporare.
Notă: multe dintre monitoarele SeeSnake includ abilitatea de a controla informația afișată pe monitor și înregistrată în media. Consultați manualul de utilizare pentru referințe despre această caracteristică a monitorului dvs.
Recomandăm controlarea monitorului prin interfața acestuia și nu prin CountPlus, dacă
monitorul dvs. dispune de această caracteristică.

Suport online
Pentru instrucțiuni detaliate privind instalarea, operarea și înlocuirea bateriei dispozitivului CountPlus, intrați pe support.seesnake.com/countplus sau scanați codul QR.
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Tastatură

Taste și funcții
Deschideți meniul. Apăsați pe ecranele de ieșire și de
meniu.
Editare diapozitive
Informații
Unelte

Meniu

Setări oră
Setări dată
Setări element
Setări depanare și cablu
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Selectare

Selectați articolele evidențiate.

Zero

Pornirea și oprirea măsurătorilor segmentelor
temporare. Apăsați și mențineți apăsat pentru a reseta
măsurătorile sistemului la zero.
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Taste și funcții
Navigați prin meniuri și caractere de text. Repoziționați
diapozitive pe ecranul de planificare a diapozitivelor.
Jos

Creați diapozitive noi sau alegeți din
diapozitivele salvate.

Stânga/
Dreapta

Comutați între diapozitivele salvate.

Sus/ Editare

Editați diapozitivul actual.

Săgeți

Text
diapozitiv

Afișare și ascundere text diapozitiv. Atunci când se
creează un nou diapozitiv text, permutați între ecranul
de planificare a diapozitivelor și ecranele de text.

Numerotare

Afișare și ascundere numerotare.

Data/ Oră

Ciclul datei/ opțiuni oră: afișare dată, oră, ambele sau
niciuna.

CountPlus

– Română

–

3

744-031-550-RO-0A Rev A
Printed in USA
2018/03/01
4

–

Română

–

CountPlus

