Consulte o manual de operação do carretel de câmera
e do monitor que estiver utilizando para informações
de segurança relacionadas à operação do sistema.

Descrição
O RIDGID® SeeSnake® CountPlus é um dispositivo de edição de texto básico e medição de distâncias de cabos que pode ser instalado em qualquer sistema de câmeras
SeeSnake Standard ou Mini. O CountPlus permite que você controle seleções do que
é mostrado na tela do seu monitor SeeSnake e incluído na seleção na mídia capturada. Você pode usar o CountPlus para:
• Alterar a data, a hora e a distância.
• Criar textos personalizados.
• Reiniciar a medição do sistema em zero.
• Tirar medidas temporárias de segmentos.
Nota: muitos monitores SeeSnake incluem a capacidade de controlar que informação
será mostrada no monitor e gravada na mídia. Consulte o manual de operação do seu
monitor para descobrir se ele possui esse recurso.
Nós recomendamos controlar o display através da interface do monitor ao invés de
usar o CountPlus caso seu monitor possua essa capacidade.

Suporte Online
Para instruções detalhadas sobre tópicos como instalação, operação e troca de bateria
do CountPlus, visite support.seesnake.com/countplus ou acesse o código QR.
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Teclado numérico

Teclas e funções
Abrir o menu. Pressionar para sair de telas e menus.
Editar slide
Informações
Ferramentas

Menu

Configurações de hora
Configurações de data
Configurações de unidade
Configurações de carretel e
cabo
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Selecionar

Selecionar itens destacados.

Zero

Iniciar e parar medidas temporárias de segmentos.
Pressiona e segurar para reiniciar a medição do sistema
em zero.
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Teclas e funções
Navegar em menus e caracteres de texto. Reposicionar
slides na tela de layout.
Baixar

Criar novo slide ou escolher a partir de
slides salvos.

Esquerda/
Direita

Escolher entre slides salvos.

Subir/Editar

Editar slide atual.

Setas

Slide de texto

Mostrar e esconder slide de texto. Ao criar um novo
slide de texto, alternar entre as telas de layout do slide e
entrada de texto.

Contagem

Mostrar e esconder a contagem.

Data/Hora

Navegar pelas opções de data/hora: mostrar data, hora,
os dois ou nenhum.
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