Wij verwijzen u naar de handleiding voor de camerahaspel en monitor die u gebruikt, voor veiligheidsinformatie in verband met de bediening van het systeem.

Omschrijving
De RIDGID® SeeSnake® CountPlus is een kabelapparaat waarmee u afstanden kunt
meten en een eenvoudige tekstbewerker voor dia's, die op elk SeeSnake standaard- of
minicamerasysteem kan worden aangebracht. Met de CountPlus kunt u bepalen wat
wordt weergegeven op uw SeeSnake-monitor en wat wordt opgenomen in vastgelegde
media. U kunt de CountPlus gebruiken om:
• De datum, tijd en afstand in te schakelen.
• Zelf tekstdia's te maken.
• De systeemmeting naar nul te resetten.
• Tijdelijke segmentmetingen uit te voeren.
Let op: Veel SeeSnake-monitors hebben de mogelijkheid om te bepalen welke informatie op de monitor wordt weergegeven en wordt opgenomen op media. Wij verwijzen u naar de handleiding van uw monitor om uit te vinden of die deze functie bevat.
We adviseren u om de display via de interface van de monitor te bedienen, in plaats
van de CountPlus, als uw monitor deze mogelijkheid heeft.

Online ondersteuning
Voor gedetailleerde aanwijzingen over onderwerpen als de installatie van CountPlus,
de bediening en de vervanging van batterijen, bezoekt u support.seesnake.com/countplus of scant u de QR-code.
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Toetsenpaneel

Toetsen en functies
Open het menu. Druk om schermen en menu's af te
sluiten.
Dia bewerken
Informatie
Toebehoren

Menu

Tijdsinstellingen
Datuminstellingen
Eenheidsinstellingen
Haspel- en kabelinstellingen
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Selecteren

Selecteer gemarkeerde items.

Nul

Start en stop tijdelijke segmentmetingen. Houd
ingedrukt om systeemmeting te resetten naar nul.
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CountPlus

Toetsen en functies
Navigeer door menu's en teksttekens. Herpositioneer
dia's op het dia-lay-outscherm.

Pijlen

Naar
beneden

Maak een nieuwe dia of kies uit
opgeslagen dia's.

Links/Rechts

Wissel tussen opgeslagen dia's.

Omhoog/
Bewerken

Huidige dia bewerken.

Tekstdia

Toon en verberg tekstdia. Schakel tijdens het maken
van een nieuwe tekstdia tussen dia-lay-out en
tekstinvoerschermen.

Telling

Telling tonen en verbergen.

Datum/Tijd

Cyclus datum/tijdsopties: toon datum, tijd, beide of geen.
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