Sklicujte se na navodila za uporabo mape kamere in
monitorja, ki ga uporabljate, za varnostne informacije,
povezane z upravljanjem sistema.

Opis
RIDGID® SeeSnake® CountPlus je naprava za merjenje razdalj med kabli in osnov-

ni urejevalnik besedil za diapozitive, ki jih je mogoče namestiti na vsak SeeSnake
Standard ali Mini kamera sistem. CountPlus vam omogoča nadzor nad tem, kaj je prikazano na vašem SeeSnake monitorju in vključeno v zajeti medij. CountPlus lahko
uporabite, da:
• Preklopite med datumom, časom in razdaljo.
• Ustvarite diapozitive z besedili po meri.
• Ponastavite meritveni sistem na ničlo.
• Zajamete začasne mere segmentov.
Opomba: Mnogi SeeSnake monitorji imajo možnost izbire, katere informacije so prikazane na monitorju in posnete na medij. Sklicujte se na navodila za uporabo vašega
monitorja in odkrijte, če vsebuje to funkcijo.
Priporočamo, da zaslon nadzirate prek vmesnika monitorja in ne prek CountPlus, če
ima vaš monitor to zmogljivost.

Spletna podpora
Za podrobna navodila o temah, kot so namestitev, uporaba in zamenjava baterij pri
CountPlus, obiščite support.seesnake.com/countplus ali optično preberite QR kodo.
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Tipkovnica

Tipke in funkcije
Odpre meni. Pritisnite za izhod iz zaslonov in menijev.
Uredi diapozitiv
Informacije
Orodja

Meni

Nastavitve časa
Nastavitve datuma
Nastavitve enote
Nastavitve mape kamere in
kabla
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Izberi

Izbere označene predmete.

Nič

Zažene in ustavi začasne meritve segmentov. Pritisnite
in držite, da ponastavite sistem meritev na ničlo.
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Tipke in funkcije
Krmarite po menijih in besedilnih znakih. Prestavite
diapozitive na zaslonu z razvrstitvijo diapozitivov.

Puščice

Dol

Ustvarite nov diapozitiv ali izbirajte med
shranjenimi diapozitivi.

Levo/Desno

Preklopite med shranjenimi diapozitivi.

Gor/Uredi

Uredite trenutni diapozitiv.

Diapozitiv z
besedilom

Prikaže in skrije diapozitivi z besedilom. Pri ustvarjanju
novega diapozitiva z besedilom, preklopite med
postavitvijo diapozitiva in zasloni za vnos besedila.

Število

Prikaže in skrije število.

Datum/Čas

Preklopi med možnostmi datum/čas: prikaže datum,
čas, oboje ali nič.
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