A rendszer biztonságos működtetése érdekében olvassa el a használt kameratekercs és monitor kezelői
kézikönyvét.

Leírás
A RIDGID® SeeSnake® CountPlus egy kábeles távolságmérő készülék és alapfunkciókkal ellátott szövegdiaszerkesztő, mely bármilyen SeeSnake Standard vagy Mini
kamerarendszerbe behelyezhető. A CountPlus segítségével vezérelheti, hogy milyen
elemek jelenjenek meg a SeeSnake-monitoron, illetve a rögzített médián. A CountPlus
funkciói a következők:
• A dátum, idő és távolság közötti váltás.
• Testre szabott szövegdiák létrehozása.
• A rendszer mérési adatainak nullára állítása.
• Ideiglenes szegmensmérések végzése.
Megjegyzés: Számos SeeSnake monitor esetében kiválasztható, hogy milyen adatok
jelenjenek meg a monitoron, illetve kerüljenek rögzítésre a médián. Tanulmányozza
monitorja kezelői kézikönyvét, hogy kiderítse, az öné rendelkezik-e ezzel a funkcióval.
Javasoljuk, hogy a kijelzőt a CountPlus helyett inkább a monitor kezelői felületén keresztül vezérelje, amennyiben monitorja ezt lehetővé teszi.

Online technikai támogatás
Részletes útmutatáshoz az olyan témakörökben, mint a CountPlus telepítése, működtetése, illetve az akkumulátor cseréje, keresse fel a support.seesnake.com/countplus
oldalt, vagy olvassa be a QR-kódot.
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Billentyűzet

Billentyűk és funkciók
Nyissa meg a Menüt. A képernyőkből és menükből való
kilépéshez nyomja meg.
Dia szerkesztése
Információ
Eszközök

Menü

Időbeállítások
Dátumbeállítások
Egység-beállítások
Kábel- és kábeldobbeállítások
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Kiválasztás

Kijelölt elemek kiválasztása.

Nulla

Ideiglenes szegmensmérések indítása és leállítása.
A rendszermérés nullára való állításához nyomja meg
hosszasan.
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Billentyűk és funkciók
Böngésszen a menükben és a karakterek között. A
diaelrendezési képernyőn áthelyezheti a diákat.
Le

Új dia létrehozása vagy kiválasztás a
mentett diák közül.

Bal/Jobb

Váltás a mentett diák között.

Fel/
Szerkesztés

Jelenlegi dia szerkesztése.

Nyilak

Szövegdia

Szövegdia megjelenítése és elrejtése. Új szövegdia
készítésekor válthat a diaelrendezési és szövegbeviteli
képernyők között.

Számláló

A számláló megjelenítése és elrejtése.

Dátum/Idő

Dátum/idő opciók váltása: dátum vagy idő, illetve dátum
és idő megjelenítése, vagy pedig mindkettő elrejtése.
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