Nopeudenvalvontakameroiden tietokannan päivitysohje
Saat ajaessasi tallennettua kohteita ActiveGPS –laitteeseen painamalla näytön
vieressä olevaa nappia n. 2 sek ajan. Laite piippaa merkiksi tallennuksesta.
HUOMIOI, että laitteeseen tallentuu se sijainti joka PIIPPAUShetkellä on. Eli
tolpan kohdalle on hyvä opetella ottamaan ennakkoa sen verran että PIIP
kuuluu juuri tolpan kohdalla.
Hälytystoiminnon kannalta kohta EI OLE aivan tarkka eli +- 10 jopa 20 metrin
heitolla ei ole merkitystä.
Tallennushetkellä muistiin jää sijainti, nopeus ja ajosuunta.
Täydennä Päivityspöytäkirjaan tekemisesi tallennusten järjestyksessä kohteiden nimitys. Jos ole tehnyt
testejä tai harjoitellut sijainnin tallettamista, merkitse kohtaan vain ”TESTI”. Näin tiedämme päivitystä
purkaessamme, mitkä pisteistä ovat tosia, mitkä harjoittelua.

Tässä on esimerkiksi tehty ensin kolme testitallennusta ja sitten ensimmäinen varsinainen piste.
Selitykset:
VT / KT / MT (Valtatie / Kantatie / Maantie)
Tieluokituksen ja koodituksenmukainen tieosuus jonka varrella tallennus on tehty (tieluokalla ei niin väliä,
tärkeintä on oikea tienumero)
Kohteen nimitys
Anna tallentamallsei kohteelle nimi sijaintipaikan mukaan, katso minkä kylän, risteyksen tms. kohdalla paikka
on. Joskus nimiä on vaikea määritellä, käytä silloin vain ? –merkkiä, katsomme sopivan nimityksen kartala.
(Nimitys on helpompi päivityksen kannalta kun haemme tiettyjä kohteita kannasta kuin vain juokseva
numerointi).
Rajoitus
Merkitse mikä rajoitus ko. kohdalla on voimassa. ”Muuta” –alueelle voit merkitä jos tiedät että talvi/kesänopeus on eri.
Ajosuuntaan / vastasuuntaan
Merkkaa rasti sijaitsiko ko. kohde ajosuuntaan mentäessä vai vastapuolella. Näin voit kerätä kohteet
ajessasi vain yhteensuuntaan, mutta saamme käännettyyä kohteen ajosuunnan hallintasovelluksessä.
Muuta
Tähän voit merkitä muita ohjeita tai huomioita. Esimerkissämme (siirrä -10) on tallennus mennyt hieman
”pitkäksi” ja kohdetta saa siirtää 10 metriä tulosuuntaan.
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Kun olet kohteen ajanut ja tallettanut haluamasi pisteet, kytke ActiveGPS tietokoneeseen. Avaa
Hallintasovellus ja varmistu, että ohjelma löytää laitteen Ohjelma-asetukset sivun Automaattihaku –
toiminnolla. Ohjeet asennukseen on Activen varsinaisessa ohjekirjassa.
Siirry Lataa/Tallenna välilehdelle ja lataa koko kanta laitteesta toiminolla ”Lataa kohteesta – ActiveGPS”
jonka jälkeen ohjelma ilmoittaa alapalkissa vihreällä ”xxx kohteet haettu onnistuneesti ActiveGPStä”
Sen jälkeen tallenna kohteet kohdasta ”Vie … tiedostoon”, valitse tallennuskohde ja anna nimeksi esim.
tallennuspäivä (ppkkvv.ActiveGPS).

Lähetä tallentamasi tietue sähköpostilla osoitteeseen myynti@activegps.fi .
Kun saat meiltä paluupostissa uusimman tietokannan, tallenna se koneeseesi haluamaasi kansioon, liitä
Active koneeseen ja avaa hallintasovellus. Ota uudet tiedot ”Lataa kohteesta …Tiedosto”, valitse tallettama
uusi päivitystiedosto ja lataa se Activeen ”Vie … ActiveGPS”.
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