Ak chcete získať informácie týkajúce sa navijaka a monitora fotoaparátu, ktorý používate. Nájdete v nich tiež
bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania systému.

Popis
RIDGID® SeeSnake® CountPlus je zariadenie na meranie vzdialenosti káblov a zák-

ladný textový editor obrázkov, ktorý je možné namontovať do ľubovoľného kamerového systému SeeSnake Standard alebo Mini. CountPlus vám umožňuje ovládať, čo sa
zobrazuje na vašom monitore SeeSnake, a je súčasťou snímaného média. CountPlus
umožňuje:
• Prepínať dátum, čas a vzdialenosť.
• Vytvárať vlastné textové snímky.
• Obnoviť meranie systému na nulu.
• Vykonať dočasné merania segmentu.
Poznámka: Mnohé monitory SeeSnake zahŕňajú možnosť kontroly informácií, ktoré sa
zobrazujú na monitore a zaznamenávajú sa na médiá. Informácie o tom, či je táto funkcia prítomná, nájdete v príručke operátora vášho monitora.
Odporúčame ovládať displej prostredníctvom rozhrania monitora namiesto CountPlus,
ak váš monitor má túto možnosť.

Online podpora
Podrobné pokyny týkajúce sa tém, ako je napríklad inštalácia, prevádzka a výmena
batérií CountPlus, nájdete na support.seesnake.com/countplus alebo po naskenovaní QR kódu.
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Klávesnica

Klávesy a funkcie
Otvorte ponuku. Stlačením tlačidla opustíte obrazovku
a ponuky.
Upraviť snímku
Informácie
Nástroje

Ponuka

Nastavenia času
Nastavenia dátumu
Nastavenia jednotiek
Nastavenia navijaka a kábla

2

–

Vybrať

Vyberte zvýraznené položky.

Nula

Začnite a zastavte dočasné merania segmentu.
Stlačením a podržaním obnovíte meranie systému na
nulu.

Slovenčina

– CountPlus

Klávesy a funkcie
Umožňujú prechádzať cez ponuky a textové znaky.
Umožňujú premiestňovať snímky na obrazovke
rozloženia prezentácie.
Šípky

Dole

Vytvorte novú snímku alebo vyberte z
uložených snímok.

Vľavo/vpravo

Prepínanie medzi uloženými snímkami.

Hore/upraviť

Upraviť aktuálnu snímku.

Textová
snímka

Zobraziť a skryť textovú snímku. Pri vytváraní novej
textovej snímky prepínajte medzi rozložením snímok a
obrazovkami s textovými vstupmi.

Počet

Zobraziť a skryť počet.

Dátum/Čas

Prepínanie možností dátumu/času: zobrazenie dátumu,
času, obidvoch údajov alebo žiadnych.
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