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0 Muistikortin asennus

VideoVahti V900 Q2-valvontakamerassa on vakiona muistikortti, joten sinun ei tarvitse 
tehdä tätä toinenpidettä käyttöönottovaiheessa! 

Avaa akun  suojakansi  ja  nosta  akkua  ylös,  jonka  jälkeen  löydät  muistikorttipaikan 
kuvan  osoittamasta  paikasta.   Kun  laitat  muistikorttia  paikoilleen  varmista,  että 
muistikortin tekstit ovat yläpuolella. Kun muistikortti  työnnetään korttipaikkaan kuuluu 
siitä naksahdus-ääni, jolloin kortti lukittuu paikoilleen.
Muistikortin irroitus: Paina muistikorttia varovasti, jonka jälkeen se ponnahtaa ulos 
korttipaikastaan.

1 Kytke laitteen virta päälle

Laitteen virta saadaan kytkemällä virtakytkin “ON” -asentoon.

2 Videokuvan nauhoitus

Kun  VideoVahti  V900-Q2  laite  on  kytkettynä  päälle,  se  tallentaa  jokaisesta  PIR-

liikkeentunnistuksesta 30 sekunnin mittaisen videon laitteen muistikortille. 30 sekunnin 

kuluttua nauhoitus päättyy ja V900-Q2 siirtyy valmiustilaan, jossa se on kunnen tulee 

seuraava liikkeentunnistus ja siitä seuraava nauhoitus. 

Viiveaika nauhoituksessa: Kun VideoVideovahti V900-Q2 toimii ulkoisella virtalähteellä, 

kertää  PIR-liikeanturin  tunnistuksesta  videonnauhoituksen  noin  2  sekuntia. 

Virransäästösyistö  johtuen  akkukäytössä  laitteella  voi  kulua  5  sekuntia 

videonauhoituksen aloitukseen.

http://www.iciba.com/open/
http://www.iciba.com/open/
http://www.iciba.com/open/


Kun  laitteen  muistikortti  tulee  täyteen,  laite  automaattisesti  poistaa  vanhimmat 

videotallenteita, jotta uudet videot saadaan tallennettua.

LED-merkkivalot

Väri Toiminto Tila
Punainen Jatkuva valo Käynnistysvaihe tai tiedoston tallennus.

Vihreä Vilkkuva Tallentaa videota

3 Videoiden katselu

Vaihe 1: Sammuta laite virtakytkimellä “OFF” -asentoon.

Vaihe 2: Kytke V900-Q2 tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Vaihe 3: Paina ja pidä pohjaan painettuna “SET” -painiketta ja käynnistä laite 

virtakytkimellä “ON” -asentoon. Jatka “SET” -painikkeen painamista kunnes 

merkkivalo palaa kiinteästi vihreällä. 1-3 sekunnin jälkeen tietokone ilmoittaa: 

“Uusi laite löydetty”, joka on merkki siitä, että laite toimii USB-tilassa. 

Vaihe 4: Etsi  hakemisto V900-Q2 “Siirrettävältä levyltä”, tuplaklikkaa 

hakemistoa laajentaaksesi näkymää: 

Videot ovat tallennettuina alihakemistoihihin kuten:  . 

Hakemistot ovat nimetty päivämäärän ja järjestyksen mukaan. Kaksi 

ensimmäistä numeroa tarkoittaa vuotta, kaksi seuraavaa kuukautta, 2 seuraavaa 

päivää ja kaksi viimeistä numerojärjestystä. Yhteen hakemistoon voidaan 

tallentaa max. 180 videotiedostoa.

Esim.  tiedosto  10012700 tarkoittaa,  että  video on tallennettu  Tammikuun 27. 
vuonna  2010  ja  se  sijaitsee  “00”  -kansiossa.  Jos  tiedostojen  määrä 
hakemistossa  nousee  yli   180,  laite  luo  automaattisesti  hakemiston  nimeltä 



10012701. Tällöin tiedostot saman päivän tiedostot 181. - 360. tallentuvat “01” 
-hakemistoon. Tiedostot 361. - 540. tallentuvat hakemistoon 10012702 jne.

Vaihe 5: Tuplaklikkaa hakemistoa  nähdäksesi vieotiedostot: .  

Videot ovat nimetty tallennusajan mukaan. Esim. “07-41-23.AVI” tarkoittaa, että 
video on tallennettu kello 07:41:23. Tuplaklikkaamalla tiedostoa saat katsottua 
videon.

4 Ajan muuttaminen kamerassa

VideoVahti  V900-Q2 laitteen kello on asetettu tehtaalla.   Sisäinen akkuvarmistettu 

kello nollautuu päivämäärään Tammikuu 1. 2008, mikäli laitteen virransyöttö sekä 

akun virta loppuu. Tällöin laitteen päiväys ja kellonaika tulee asettaa uudestaan alla 

mainituilla tavoilla.

Tapa 1: Ohjelmiston avulla
Vaihe 1: Siirry USB-toimintatilaan.(Katso kappale 4. Videoiden katselu, Vaiheet 1-3.).

Vaihe 2: Kopioi  päähakemistoon. 

Vaihe 3: Tuplaklikkaa  -tiedostoa, jonka jälkeen avautuu ikkuna:

Vaihde 4: Tuplaklikkaa【Synchronize Time】, jonka jälkeen aukeaa ikkuna:

Vaihe 5: Paina  【OK】 , jolloin ohjelma sulkeutuu ja tiedosto   luodaan 

tietokoneen kellon ajalla päähakemistoon. 



Vaihe 6: Irroita laite tietokoneesta, sammuta se virtakykimestä “OFF” -asentoon ja 

käynnistä se uudelleen 20 sekunnin kuluttua. Laitteen kellonaika määrittyy 

tiedostosta   ,  jonka jälkeen tiedosto poistetaan automaattisesti 

päähakemistosta. Mikäli tiedosto edelleen sijaitsee hakemistossa, käynnistä 

laite uudelleen ja tarkista kohdat 1-6 uudestaan.

Tapa 2：Muokkaa asetustiedostoa
Vaihe 1: Kytke laite USB-toimintatilaan. (Ks. Kappale 3, Vaiheet 1-3)

Vaide 2: Luo tekstitiedosto “TIMECFG.TXT” Q2 siirrettävälle levylle. Paina hiiren oikeaa 

näppäintä ja valitse “Uusi – Tekstitiedosto”, jolloin saat luotua uuden tiedoston. 

Määrittele tiedoston nimeksi “TIMECFG.TXT”. 



Vaihe 3: Tuplaklikkaa “TIMECFG.TXT” tiedostoa. Muokkaa nykyinen aika seuraavassa 

muodossa: TEME,YYYY/MM/DD/hh:mm:ss;

Esim.: Heinäkuun 15. 2009 18:20:30 (tunti:minuutti:sekunnit), kirjoita: 

TIME,2009/07/15/18:20:30; 

Huom: Rivillä ei saa olla yhtään välilyöntejä! Ja kirjatimet tulee olla ISOINA!



Vaihe 4: Tallenna tiedosto ja sulje siirrettävä levy. 

Vaihe 5: Sammuta laite ja käynnistä se uudestaan. 

Vaihe  6:  Liikuta  kättä  laitteen  edessä,  jolloin  liiketunnistus  aktivoituu.  Uusi  aika 

aktivoituu  samalla,  kun  liiketunnistuksessa  aktivoitu  video  tallentuu. Mikäli 

aikatiedosto  ei  ole  automaattisesti  poistunut,  palaa  kohtaan  2  ja  yritä 

uudestaan.

5 Ohjelmistopäivitys

Vaihe 1: Kytke laite USB-toimintatilaan. (Ks. Kappale 3, Vaiheet 1-3)

Vaihe 2: Kopioi “ASHERJRM.bin” tiedosto Q2 siirrettävälle levylle.

Vaihe 3: Sulje Q2 siirrettävä levy. 

Vaihe  4:  Sammuta  ja  uudelleenkäynnistä  laite,  jolloin  ohjelmisto  pävitetään 

automaattisesti.  Päivityksen  alussa  laitteen  LED-merkkivalovilkkuu  oranssina. 

Päivityksen  aikana  merkkivalo  vilkkuu  hitaasti  vihreänä-  Päivityksen  loputtua 

merkkivalo sammuu.

Vaihe 5: Sammuta ja uudelleenkännistä laite.

Huom:  Tämä  on  vaarallinen  toimenpide  ja  epäonnistuessaan  saattaa  vahingoittaa 
laitetta. Ota tarvittaessa yhteyttä laitteen maahantuojaan, mikäli tarvitse apua.

6 Tuotteen käyttöehdot

Viimeisin tuotetieto ja mahdolliset ohjelmistopäivitykset saat tarkistettua internetistä: 
http://www.vision900.com tai laitemaahantuojalta. 
Tämä ohje ei välttämättä vastaa täysin tuotteen toimintoja sen ohjelmistoversiosta 
riippuen.
Laitteen käytössä tulee noudattaa paikallista lainsäädäntöä.
Laitevalmistaja,  maahantuoja  eikä  jälleenmyyjä  vastaa  tuotteen  käytöstä 
mahdollisesti aiheutuneita välillisiä menetyksiä tai kustannuksia.

http://www.vision900.com/
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