For sikkerhetsinformasjon knyttet til å operere
systemet, kan du se i operatørens brukermanual for kameratrommelen og skjermen som du bruker.

Beskrivelse
RIDGID® SeeSnake® CountPlus er en måleenhet for kabelavstand og grunnleggende
tekstlysbilderedigerer som passer til alle kamerasystemer for SeeSnake Standard eller
Mini. CountPlus lar deg kontrollere utvalg av hva som vises på din SeeSnake-skjerm og
hva som er inkludert i mediene som er tatt opp. Du kan bruke CountPlus til å:
• Skru datoen, tiden og distansen av eller på.
• Lage tilpassede tekstlysbilder.
• Tilbakestille systemmålingene til null.
• Ta midlertidige segmentmålinger.
Merk: Mange SeeSnake-skjermer innehar evnen til å kontrollere hvilken informasjon
som vises på skjermen og som er tatt opp på mediene. Se i brukermanualen til skjermen din for å finne ut om denne funksjonen også er inkludert i den.
Hvis skjermen har denne evnen, anbefaler vi å kontrollere skjermen via grensesnittet til
skjermen i stedet for CountPlus.

Støtte på nett
For detaljerte bruksanvisninger om temaer som installering av CountPlus, drift og bytting av batteri, kan du besøke support.seesnake.com/countplus eller skanne QR-koden.
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Tastatur

Taster og funksjoner
Åpne menyen. Trykk for å avslutte skjermer og menyer.
Rediger lysbilde
Informasjon
Verktøy

Meny

Tidsinstillinger
Datoinnstillinger
Enhetsinnstillinger
Trommel- og
kabelinnstillinger
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Velg

Velg fremhevede elementer.

Null

Start og stopp midlertidige segmentmålinger. Trykk og
hold nede for å tilbakestille systemmålinger til null.
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Taster og funksjoner
Naviger menyer og teksttegn. Endre lysbildeposisjonen i
lysbildets oppsettskjerm.
Ned

Opprett nytt lysbilde eller velg blant
lagrede lysbilder.

Venstre/
Høyre

Bytt mellom lagrede lysbilder.

Opp/Rediger

Rediger nåværende lysbilde.

Piler

Tekstlysbilde

Vis og skjul tekstlysbilde. Bytt mellom lysbildeoppsett
og tekstinngangsskjermer når du oppretter et nytt
tekstlysbilde.

Teller

Vis og gjem teller.

Dato/Tid

Syklusdato/tidsvalg: vis dato, tid, begge eller ingen av
delene.
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