
Defenderi uus kaubamärk Wi-Fi HD-videokaamera!  
1 SISSEJUHATUS 
Juhtmeta mitmefunktsiooniline WiFi HD videokaamera võib toimida nagu juhtmeta IP-kaamera (videosignaali edastamine interneti kaudu, aga ka otsejuurdepääsuga), 
videokaamera, videosalvesti, USB-liidesega veebikaamera, fotokaamera ja kaardilugeja. Kaameraga tehtud salvestusi võib vaadata sellesse sisseehitatud juhtmeta 
pääsupunkti (ilma internetti sienemata) kaudu tasuta rakenduse „Unieye“ „Android-i“, „iOS“ jaoks või pilveteenuse „http://www.ustream.tv“ kaudu (kasutades internetti ja 
internetibrauserit, mis toetab „Flash-i“ või tasuta rakendust „Ustream“ kas „Android-i“ või „iOS-i“ jaoks. Rakendus „Unieye“ võimaldab muuta kaamera sätteid, edastada 
mobiiltelefoni häält kaamerasse, samaaegselt vaadata edastust mitmest kaamerast (kuni 4-st), salvestada videoklippe ja fotosid mälukaardile, vaadata mälukaardi videoid ja 
fotosid ükskõik millises mobiiltelefonis. 
Märkus Mõned rakenduse „Unieye“ funktsioonid võivad mõnel seadmel mitte toimida sõltuvalt nende funktsionaalsusest, nt kui telefon ei toeta videokoodekit „h.264“. 
2 KOMPLEKT : 
Kaamera - 1 tk., Mikro-USB-kaabel - 1 tk., Pingeallikas - 1 tk., Sõiduki esiklaasile kinnitamiseks mõeldud iminapp - 1 tk., Kinnitusklamber - 1 tk., Magnetiline kinnitus - 
1 tk., Rihma külge kinnitus - 1 tk., Statiivi külge kinnitus - 2 tk., Statiiv - 1 tk Rihm - 1 tk. 
3 VÄLISVAADE 

 
RECORD button - Nupp RECORD (Salvesta) Speaker - Kõlar Microphone - Mikrofon 
Status indicator - Oleku märgutuli MicroUSB slot -  MicroUSB-pesa Strap Mounting - Rihma kinnitusava 
MicroSD Memory Card Slot   -   Micro-SD-mälukaardi pesa   
 

 
Video indicator- Video märgutuli Access point indicator- Pääsupunkti märgutuli Mounting pin- Kinnitusklamber Power button- Toite nupp 
Photo indicator- Foto märgutuli Cloud Mode indicator- Pilverežiimi märgutuli Mounting for strap- Rihmaklamber  
Mode button- Režiimi nupp Magnetic mounting- Magnetiline kinnitus Mounting to Support- Kinnitustugi  
4 Seadme laadimine 
Kaamera laadimiseks ühendage see toiteallikaga või arvuti USB-pordiga. Kui kaamera oli välja lülitatud ja selle aku täiesti tühjaks saanud, lülitatakse kaamera 
automaatselt režiimi „Charge” (laadimine). Pärast laadimise lõppemist lülitatakse automaatselt välja. Kui laadimist ei alustatud automaatselt, vajutage ja hoidke nuppu  
all, kuni kaamera pole end laadimisrežiimi lülitanud. Režiimis „Charge” hakkavad tagapaneeli märgutuled järjekorras punaselt vilkuma, sünkroonselt nendega vilgub 
punaselt ka oleku märgutuli. 
5 SEADME SISSELÜLITAMINE 
• Kui kaamera on ühendatud toiteallikaga, kuid märgutuled ei põle, tähendab peab enne sisselülitamist kaamera lülitama režiimi „Charge” (laadimine) (vt jaotist 

Seadme laadimine). 
• Kui kaamera pole toiteallika külge ühendatud või on režiimis „Charge“, hoidke nuppu  all, kuni kaamera pole läinud režiimi „Access point“ (pääsupunkt). Selles 

kaamerasse sisseehitatud juhtmeta pääsupunkti initsialiseerimise režiimis hakkab samanimeline märgutuli kiiresti roheliselt vilkuma. Kui pääsupunkt on 
initsialiseeritud ja ühendamiseks valmis, hakkab samanimeline märgutuli roheliselt põlema. Kuni pääsupunti initsialiseerimine toimub, võib kaameta 
nupuvajutustele üldse mitte reageerida või reageerida viivitusega. 

Märkus Kui peaksite nuppu  suruma pikemalt, kui vaja, lülitatakse kaamera sundviisiliselt välja. 
6 SEADME VÄLJALÜLITAMINE 
• Kui kaamera on ühendatud toiteallikaga, suruge nuppu , kuni kaamera lülitatakse režiimi „Charge“ (vt jaotist SEADME LAADIMINE). 
• Kui kaamera pole toiteallikaga ühendatud, suruge nuppu , kuni märgutuled kustuvad. 
6.1 Automaatne väljalülitamine 
• Kui kaamera on režiimis „Charge“, siis pärast laadimise lõppemist lülitatakse ta välja. 
• Kui kaamera peaks sisseehitatud akutoite režiimis 5 min jooksul ilma toiminguta seisma ükskõik millises režiimis v.a „Cloud Mode“ (pilverežiim), lülitatakse 

kaamera automaatselt välja.                                   Märkus Videosalvestamine või edastamine ei tähenda toimimata seismist. 
7 SEADME SUND-VÄLJALÜLITAMINE  JA SÄTETE LÄHTESTAMINE 
• Kui kaamera ei reageeri või reageerib vääralt kasutaja toimingutele, siis lülitage see sundkorras välja. Selleks vajutage pikalt (3–5 sekundit) nuppu , kuni kõik 

märgutuled kustuvad. 
• Kõikide sätete lähtestamiseks tehase vaikimisi säteteks ja süsteemi taaskäivitamiseks peate pikalt (4–5 sekundit) vajutama nuppe RECORD+MODE, kuni seadme 

kõik märgutuled vilguvad samaaegselt mõni kord roheliselt. TÄHELEPANU! Kustutatakse kaamera kõik sätted, k.a paroolid jms. 

8 „DRIVE VIDEO RECORDER“  (videosalvestus) ja „PHOTOCAMERA“  (fotokaamera) režiimid 
Nendes režiimides töötamiseks sisestage kaamerasse micro-SD-mälukaart (mitte suurem kui 64 GB, kiirusklass mitte väiksem kui 6, failisüsteem FAT32). Kaamera 
sisselülitamiseks kasutage nuppu . Video ja fotovõtete tegemiseks vajutage nuppu „RECORD“. Režiimide ümberlülitamiseks kasutage nuppu „MODE“. Probleemide 
korral vt jaotist: Nuppude otstarve  ning Töörežiimid ja märgutuled. 
8.1 Tsükliline videosalvestus (videosalvesti režiim) 
Kui kaamera on režiimis  „Video“, siis tsüklilisse salvestusrežiimi lülitamiseks vajutage pikalt (4–5 sekundit) nuppu „RECORD“, kuni märgutuled „Video“ ja 
olekutuled ei hakka oranžilt vilkuma. Selle funktsiooniga saate salvestada 3-minuti pikkusi videofaile. Kui mälukaart saab täis, eemaldab kaamera salvestamise 
jätkamiseks kõige vanema faili. Selline režiim sobib kõige paremini sõiduki sündmuste registreerimiseks. Salvestatud kujutist keeratakse automaatselt 180°, sest sõiduki 
esiklaasile iminapaga kinnituse abil paigaldatud kaamera salvestab sündmusi „jalgadega ülespoole”. Selleks et maksimaalse täpsusega suunata objektiiv tee pildistamisele, 
kasutage mobiiltelefoni ekraani, mis on režiimis „Access Point“ (pääsupunkt) kaameraga ühendatud (vt jaotist „Juurdepääsurežiim“). 

http://www.ustream.tv


9 REŽIIM „ACCESS POINT“ (pääsupunkt) (kaamera võtete läbivaatus internetiga ühendamata) 
Režiim „Access Point“ on ette nähtud WiFi 802.11n standardi toega mobiiltelefoni või tahvelarvuti ühendamiseks kaameraga sellesse sisseehitatud juhtmeta pääsupunkti 
kaudu. 

 
Selles režiimis toimub juurdepääs kaamerasse tasuta rakendusega „Unieye“ süsteemide „Android“ ja „iOS“ jaoks. Rakendus „Unieye“ võimaldab muuta kaamera sätteid, 
edastada mobiiltelefoni häält kaamerasse, samaaegselt vaadata edastust mitmest kaamerast (kuni 4-st), salvestada videoklippe ja fotosid mälukaardile, vaadata mälukaardi 
videoid ja fotosid ükskõik millises mobiiltelefoni ekraanilt.  
Enne režiimi „Access Point“ kasutamist installige mobiiltelefoni tasuta rakendus „Unieye“, mille saate alla laadida „Google Play'ist“ või „Apple Store'ist“. 

Pääsupunkti rakenduse „Unieye“ allalaadimise lingid: 

  
Google Play Apple Store 

Igale kaamerale on omistatud ainulaadne identifikaator (  U2-xxxxxxxx). Kui kasutate tehase vaikimisi sätteid, siis pole parooli vaja kasutada, sellegipoolest 
soovitatakse kaamerasse juurdepääsuks parool rakenduse „Unieye“ vahekaardilt „Setup“ seadistada. 
Märkus Kui peaksite juurdepääsupunkti parooli unustama, siis soovitame kaamera sätted lähtestada tehase vaikimisi säteteks (vt jaotist Seadme sundväljalülitamine ja 
sätete lähtestamine). Kaamera ühendamistoimingute järjestus sõltub mobiiltelefoni või tahvelarvuti operatsioonisüsteemist, sest „iOS“ ei luba rakendusi iseseisvalt 
juhtmeta võrkudega ühendada, aga „Android“ lubab. 
Võimalik on ka erinevusi allkirjeldatud menüüsuvandite asukoha ja tegeliku asukoha vahel sõltuvalt seadme mudelist ja paigaldatud operatsioonisüsteemist. 
9.1 Kaameraga ühendamine ja videoedastuste läbivaatus 
9.1.1 „iOS“ opsüsteemiga seadmete kasutajatele 
„iOS“ opsüsteemiga seadmete ühendamiseks kaameraga on vaja: 
1. Lülitada kaamera nupu „MODE“ abil režiimi „Access Point“ (roheline 

märgutuli „ “ põleb pidevalt). 
2. Mobiiltelefonis või tahvelarvutis lülitada sisse režiim „Seadistamine“ → 

„Wi-Fi“ ja ühendada seade juhtmeta võrku, mis on kaameraga loodud. 
 

3. Käivitada rakendus „Unieye“ ja vajutada kaamera identifikaatoriga 
nuppu. 

Märkus Kui rakendus oli juba sisse lülitatud, siis on vaja see välja lülitada 
(peatada rakenduse töö) ja pärast seda lülitada see uuesti sisse.  
4. Algab kaamera video edastus. 

 
9.1.2 „Android“ opsüsteemiga seadmete kasutajatele 
„Android“ opsüsteemiga seadmete ühendamiseks kaameraga on vaja: 
1. Lülitada kaamera nupu „MODE“ abil režiimi „Access Point“ (roheline märgutuli „ “ põleb pidevalt). 
2. Lülitada mobiiltelefonis või tahvelarvutis sisse Wi-Fi.  
3. Käivitada rakendus „Unieye“ ja vajutada kaamera identifikaatoriga nuppu.  
Märkus Kui pääsupunktide loendis teie kaamera puudub, vajutage nuppu „Update“, mis asub ekraani alumises osas.  
4. Algab kaamera video edastus. 

 
9.2 Unieye-programmi funktsioonide kirjeldus 
Nupp Otstarve Nupp Otstarve 

 Suuremaks suumimine  Kujutist keeratakse 180-kraadi võrra 

 Väiksemaks suumimine  Samaaegne mitme kaamera (kuni neli) edastuse vaatamine.  

 

Tsükliline salvestus micro-SD-mälukaardile (videosalvesti režiim). 
Kaamera hakkab salvestama 3-minuti pikkusi videofaile. Kui mälukaart 
saab täis, eemaldab kaamera salvestamise jätkamiseks kõige vanema 
faili.   Märkus Micro-SD-kaart tuleb sisestada kaamerasse. 

 
Mobiiltelefonist häälsõnumi edastamine kaamerasse. Seejuures lülitatakse 
kaamera mikrofon välja. 

Rakenduse „Unieye“ vahekaardil „Album“ kaameraga mälukaardile salvestatud videoid ja fotosid vaadata, eemaldada (ikoon ) ja laadida mobiiltelefoni. 
Kaamera sätteid saate muuta rakenduse „Unieye“ vahekaardilt „Setup“. 
 Konfiguratsioon Kirjeldus  Konfiguratsioon Kirjeldus 

 
ID/password Kaamera nimi ja juurdepääsu parool režiimis 

„Access Point“.  
TV-system Video vilkumise kompenseerimine valgustuse 

vilkumissageduse reguleerimisega. 

 
Date and Time Kaamera süsteemi aja seadistamine. 

 
Format SD Card Micro-SD-mälukaardi vormindamine.  

 
Sound Kaamera olekumuutuste või juhtunud 

tõrketeatiste häälsignaali sisse-välja lülitamine.  
By default Võimaldab kõik kaameras tehtud sätete tehase 

vaikimisi säteteks lähtestada. 
Pärast sätete muutmist on vaja vajutada nuppu „Save“ (salvesta) nende kinnitamiseks. 



9.3 Mitmete kaamerate ülekannete samaaegne vaatamine režiimis „Access Point“  (ilma internetiga ühendamata) 
Mitme kaamera ülekande samaaegseks vaatamiseks režiimis „Access Point“ on vaja rakenduse „Unieye“ kaudu luua ühendus ühe kaameraga (vt jaotist Režiim Access 

Point), seejärel lülitada ülejäänud kaamerad (kuni kolm kaamerat) sisse ja pärast nende initsialiseerimist (vt jaotist Seadmete sisselülitamine), vajutada nuppu . Edasi 
on vaja järgida mobiiltelefoni või tahvelarvuti ekraanile kuvatavaid juhiseid. Ühe neljasesse gruppi ühendatud kaamera juhtimiseks vajutage vastavale videovoole, 
avatavas aknas sisestage kaamera juurdepääsuparool (kui parool on seadistamata vajutage nuppu OK, mitte midagi parooli väljale sisestamata). 
10 REŽIIM „Cloud Mode“ (pilverežiim) (video edastamine interneti kaudu) 
Pilverežiim on ette nähtud ülekannete vaatamiseks veebiteenuse „http://www.ustream.tv“ kaudu internetibrauseri abil või tasuta rakenduse „Ustream“ „Androidi“ või 
„iOS-i“ jaoks. Teenus „USTREAM“ ja samanimeline mobiiliseadme rakendus on ette nähtud videoülekannete vaatamiseks interneti kaudu. Kaamera ühendamiseks 
pilveteenusega on vaja kaameras luua juhtmeta pääsupunkt, mis toetab standardit WiFi 802.11n. 

 
Cloud Mode - Pilvereziim Mobile Phone/Computer      - Mobiiltelefon/arvuti 
Access Point - Pääsupunkt Cloud Service    - Pilveteenus 

Enne pilverežiimi kasutamist sisestage kaamera sätetesse juurdepääsupunkt, mida soovite internetti juurdepääsuks kasutada ja kontoteave, mida kaamera saaks kasutada 
teenusele „http://www.ustream.tv “juurdepääsuks. Ka installige mobiiltelefoni tasuta rakendus „Unieye“, mille saate alla laadida „Google Play'ist“ või „Apple Store'ist“. 

Pääsupunkti rakenduse „Unieye“ kiirjuurdepääsu lingid: 

  
Google Play Apple Store 

Märkus Kaamera tarnija ei kanna vastutust rakenduse „Ustream“ ja teenuse „http://www.ustream.tv“ toimimise eest, sest need kuuluvad kolmandatele isikutele. 
Probleemide korral pöörduge selle teenuse tehnilise toe poole. Tulevikus hakkab kaamera toetama ka teisi pilveteenuseid. 
10.1 USTREAM-i serveris registreerimine 
1. Avage internetibrauseris sait „http://www.ustream.tv“. 

 
2. Vajutage väljale „Log in / Sign up“ (sisselogimine/registreerimine). 

 
3. Avanevas aknas vajutage väljale „Sign up“ (sisselogimine). 

 
4. Avanevas aknas „Sign up for Ustream“ (Ustreami sisselogimine) märgistage linnukesega ruut „I accept terms...“ ja vajutage nuppu „Sign in“. 

 
5. Avanevas aknas „E-mail confirmation“ vajutage nuppu „Get Started“. Järgnevalt avage postkast, mille sisestasite aknasse „Sign up for Ustream“, oodake, kuni saate 

vastuse „Ustream“ teenuselt ja vajutage e-posti aadressi kinnitamiseks meiliga saadud lingile. 

http://www.ustream.tv
http://www.ustream.tv
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http://www.ustream.tv


10.2 Kaamera seadistamine 
1. Lülitage kaamera nupule „MODE“ vajutades režiimi „Access Point“. 
2. Ühendage rakenduse „Unieye“ abil kaameraga (vt jaotist „Access Point“) 
3. Liikuge vahekaardile „Setup“. 
4. Sisestage vastavatele väljadele USTREAM-teenuse konto kasutajanimi ja parool. Kui 

soovite, et kaamera looks automaatselt USTREAM-serveris uue konto, vajutage 

nuppu  ja sisestage e-posti aadress, kasutajanimi ning parool ja 
kinnitage parool uuesti (lubatud on kasutada ainult ladina tähestiku sümboleid ja arve 
0 kuni 9). Kui uue konto loomisel leiate, et sisestatud kasutajanimi või e-posti aadress 
on juba mingis muus kontos kasutusel ja kaamera ei saa seetõttu USTREAM-teenust 
kasutada, soovitame konto luua jaotises „USTREAM-serveris registreerimine“. 

5. Vajutage nuppu „Save“ (salvesta). 
Märkus Mitme kaamera režiimis kasutamisel peaksite serveris USTREAM looma iga 
kaamera jaoks eraldi kontod, sest kaameral puudub võimalus kanali valimiseks. 
  

6. Vajutage kirje „Access Point“ all olevale väljale.  
7. Avatavas loendis valige juhtmeta juurdepääsu punkt, mida soovite kasutada internetti 

juurdepääsuks. 

 
8. Sisestage pääsupunkti juurdepääsu parool ja vajutage nuppu „OK“. 
9. Naaske seadistamise vahekaardile ja vajutage nupule „Save“. 

 
Esmakordsel sätete seadistamisel pilverežiimis kasutamiseks kasutage rakenduse „Unieye“ nuppu „Connect the Service“ (teenuse ühendamine). Kaamera hakkab end 
autonoomselt Wi-Fi-pääsupunktiga ühendama, rakendus „Unieye“ lülitatakse aga välja. Kaamera initsialiseerimise ajal pilverežiimi ja oleku märgutuled hakkavad kiiresti 
oranžilt vilkuma. Kui kaamera on pilveteenusega ühenduse loonud ja hakkav videovoogu edastama, hakkavad pilveteenuse ja oleku märgutuled aeglaselt roheliselt 
vilkuma. Järgmisel korral (kui pääsupunkt on ühendatud, konto loodud ja kaamera on vähemalt üks kord edukalt pilverežiimis edastamisrežiimi lülitatud), võite kaamera 
pilverežiimi lülitamiseks vajutada nuppu „MODE“. 
Kui kaamerat ei õnnestunud pääsupunktiga või pilveteenusega ühendada, hakkavad pilverežiimi ja oleku märgutuled aeglaselt punaselt vilkuma ja kaamera annab 
helisignaali. Mõne sekundi pärast lülitatakse kaamera režiimi „Access point“ ja pärast rakenduse „Unieye“ abil sellega ühendamist võite lugeda sõnumit, kus on osutatud 
vea põhjusele. Sõnum ei osuta alati täpselt vea põhjusele, nt kui kaameras on keelatud ühendused väljundportide 80, 443, näitab sõnum, et kas USTREAM-konto 
kasutajanimi või parool on väärad. Sõnumi sisu sellest ei muutu: kaamerat ei saa pilveteenusega ühendada. Võimalikud veapõhjused ja nende eemaldamise viisid on 
toodud jaotises Veaotsing. 
10.3 Kaamerast edastatud sisu Android-opsüsteemiga mobiiliseadmes pilveteenuse rakenduse „Ustream“ abil vaatamine 
Võimalik on ka erinevusi allkirjeldatud menüüsuvandite asukoha ja tegeliku asukoha vahel sõltuvalt seadme mudelist ja paigaldatud operatsioonisüsteemist. Sätete sisu 
sellest ei muutu. 
10.3.1 Autentimine 
1. Käivitage rakendus „USTREAM“ „Androidi“ jaoks. 

 

2. Vajutage nuppu  või  valige avanevas menüüs suvand 
„Settings“. 

 
3. Avanevas aknas liikuge vahekaardile „Account“ (konto). 

 
4. Avanevas vahekaardis vajutage väljale „Login“ või „Sign up“. 
5. Avanevas aknas sisestage teenusesse juurdepääsuks konto „USTREAM“ 

nimi, sisestage väljale „Username“ kasutajanimi, väljale „Password“ 
parool, (täpselt samad nimed olid kaamera sätetes kasutusel) ja vajutage 
nupule „Login“.  

10.3.2 Kanali nime omistamine 

1. Vajutage nuppu  või  ja valige avanevas menüüs suvand 
„Settings“. 

 
2. Sisenege vahekaardile „Broadcast“ (saade) ja vajutage välja „Default 

channel“ (vaikimisi kanal). Ekraanile kuvatakse kanalite loend. Kui 
kaamera lülitamisel pilverežiimi loodi automaatselt konto ja kanal, siis on 
loendis nimega „<konto nimi>’s show“ ainult üks kanal. 

 



10.3.3 Kanali otsing ja edastuse vaatamine 

1. Sisestage kanali nimi väljale . 
2. Avage avaneval vahekaardil aken „Shows“ (esitused). 

 
3. Valige loendist kanal. Ekraanile kuvatakse kanalist 

edastatav sisu. 
Kui ekraanile kuvatakse kirje: „This show is offline“, siis 
tähendab, et edastus on välja lülitatud. 

 
10.3.4 Kanali salvestamine loendisse „Following“ kiirjuurdepääsuks tulevikus 

1. Tulevikus kanalile kiireks juurdepääsuks salvestage see loendisse 
„Following“, vajutades nupule „Follow channel“. 

2. Loendi „Following“ avamiseks vajutage nupule . 
3. Valige avanevalt paneelilt väli „Following“. 

 
4. Avage avaneval vahekaardil aken „Shows“ (esitused). 

 
Märkus Kaamera tarnija ei kanna vastutust rakenduse „Ustream“ ja teenuse „http://www.ustream.tv“ toimimise eest, sest need kuuluvad kolmandatele isikutele. 
Probleemide korral pöörduge selle teenuse tehnilise toe poole. Tulevikus hakkab kaamera toetama ka teisi pilveteenuseid. 
10.4 Kaamerast edastatud sisu „iOS“ opsüsteemiga mobiiliseadmes pilveteenuse rakenduse „Ustream“ abil vaatamine 
Võimalik on ka erinevusi allkirjeldatud menüüsuvandite asukoha ja tegeliku asukoha vahel sõltuvalt seadme mudelist ja paigaldatud operatsioonisüsteemist. Sätete sisu 
sellest ei muutu. 
10.4.1 Autentimine 
1. Käivitage rakendus „USTREAM“. 
2. Avage nupule  vajutades sätete aken. 
3. Liikuge vahekaardile „Account“. 
4. Vajutage väljale  „Login“. 
5. Avanevas aknas sisestage teenusesse juurdepääsuks konto „USTREAM“ nimi, sisestage väljale „Username“ kasutajanimi, väljale „Password“ parool, (täpselt samad 

nimed olid kaamera sätetes kasutusel) ja vajutage nupule „Login“. 

 
10.4.2 Kanali nime omistamine 
1. Liikuge vahekaardile „Broadcast“ sätete  aknas. 
2. Vajutage nupule „Default Channel“ (vaikimisi kanal), ekraanile kuvatakse kanalite loend. Kui kaamera lülitamisel pilverežiimi loodi automaatselt konto ja kanal, siis 

on loendis nimega „<konto nimi>’s show“ ainult üks kanal. 

 
10.4.3 Kanali otsing ja edastuse vaatamine 
1. Sisestage kanali nimi väljale . 
2. Avatavas aknas leidke vahekaart „Channels“ (kanalid). 
3. Valige loendist kanal. 

http://www.ustream.tv


 
Ekraanile kuvatakse kanalist edastatav sisu. 

 
Kui ekraanile kuvatakse kirje: „This content is off-air“, siis on edastus välja lülitatud. 
10.4.4 Kanali salvestamine loendisse „Following“ kiirjuurdepääsuks tulevikus 
1. Rakenduses „Ustream“ „iOS-i“ jaoks puudub võimalus salvestada kanal kiirjuurdepääsuks loendisse „Following“. Võimalik, et selline funktsioon lisatakse tulevikus. 

Praegusel ajal saate kanali salvestada loendisse „Following“, kasutades Androidi rakendust Ustream või internetibrauserit, mis toetab välkmälu tehnoloogiat „Flash“. 
2. Loendi „Following“ avamiseks vajutage nupule . 

 
3. Avanevas aknas liikuge vahekaardile „Favorites“. 

 
4. Avaneval vahekaardil „Favorites“ avage paneel „Channels I follow“ (jälgitavad kanalid). 
Märkus Kaamera tarnija ei kanna mingit vastutust rakenduse Ustream ja teenuse „http://www.ustream.tv“ toimimise eest, kuna need kuuluvad kolmandatele osapooltele. 
Probleemide korral pöörduge selle teenuse tehnilise toe poole. Tulevikus hakkab kaamera toetama ka teisi pilveteenuseid. 
10.5 Edastatud kaamera sisu vaatamine pilveteenuse kaudu arvuti, sülearvuti või mobiiliseadme internetibrauseri abil 
Märkus Vaja on internetibrauserit, mis toetab Flash-tehnoloogiat. Kahjuks paljud mobiiltelefonid ja tahvelarvutid ei toeta Flash-tehnoloogiat. 
Märkus Kaamera tarnija ei kanna vastutust rakenduse „Ustream“ ja teenuse „http://www.ustream.tv“ toimimise eest, sest need kuuluvad kolmandatele isikutele. 
Probleemide korral pöörduge selle teenuse tehnilise toe poole. Tulevikus hakkab kaamera toetama ka teisi pilveteenuseid. 
10.5.1 Autentimine 
1. Avage internetibrauseris sait „http://www.ustream.tv“. 

 
2. Vajutage väljale „Log in / Sign up“ (sisselogimine/registreerimine). 

 
3. Avanevas aknas sisestage teenusesse juurdepääsuks konto „USTREAM“ nimi, sisestage väljale „Username“ kasutajanimi, väljale „Password“ parool, (täpselt samad 

nimed olid kaamera sätetes kasutusel) ja vajutage nupule „Log in“. 
10.5.2 Kanali nime omistamine 

Liikuge hiirega ikoonile . Avanevas aknas pealkirja „MY 
CHANNELS“ all kuvatakse kanalite loend. Kui kaamera lülitamisel 
pilverežiimi loodi automaatselt konto ja kanal, siis on loendis nimega 
„<konto nimi>’s show“ ainult üks kanal. 

 

http://www.ustream.tv
http://www.ustream.tv
http://www.ustream.tv


10.5.3 Kanali otsing ja edastatud sisu vaatamine 
1. Sisestage veebisaidi väljale  kanali nimi ja vajutage nupule 

. Avaneb kanalite loend . 
2. Valige loendist kanal. Ekraanile kuvatakse kanalist edastatav 

sisu. Kui pealkirja  asemel kuvatakse , tähendab 
edastus on välja lülitatud. 

 
10.5.4 Kanali salvestamine loendisse „Following“ kiirjuurdepääsuks tulevikus 
1. Kiireks juurdepääsuks kanalile salvestage see loendisse „Following“, vajutades täisekraanilises režiimis edastamise ajal nupule „Loe“. 

Märkus Praegusel momendil puudub veebibrauseri kaudu võimalus konto kanali salvestamiseks, milles te end loendis „Following“ autentisite. Nende kanalite 
salvestamiseks kasutage Android-mobiili rakendust Ustream. 

2. Loendi „Following“ avamiseks viige hiir ikoonile  ja valige avanevas menüüs suvand Crowds. Avaneb kanalite loend. Sellest loendist „Following“ on näha, 
mitu kontot olete kanali kohta loonud ja mitu inimest seda kanalit vaatab. 

10.5.5 Kanali turvalisus 
1. Teistele kasutajatele kanali vaatamise keelustamiseks viige hiir 

ikoonile  ja valige avanevas menüüs suvand Channel 
Settings. 

2. Avaneval paneelil valige vasakult poolt kanali nimi, millele 
juurdepääsu soovite piirata. 

3. Avage menüü „Channel Privacy“ vahekaart „Advanced  settings“ 
ja alammenüüs „Channel Privacy“ märgistage ruut „Make your 
channel private“ ja kinnitamiseks vajutage nupule Save. Kanali 
olek muudetakse 10 minuti jooksul. 

Märkus Suletud kanaleid ei saa otsingu abil ega loendist „Following“ 
leida, neid tuleb otsida rakenduse „Ustream“ kaudu. Nende kanalite 
vaatamiseks kasutage interneti brauserit, mis toetab Flash-
tehnoloogiat. 

 
10.5.6 Edastuse salvestamine 

1. Kanali salvestamiseks viige hiir ikoonile  ja valige avanevas menüüs suvand „Channel Settings“. 
2. Avanevas menüüs valige vasakult poolt kanali nimi, mida soovite vaatama hakata. 
3. Avage vahekaart Remote (kaugelasuv) ja vajutage alammenüüs „Console“ vajutage nupule „Launch Remote Console“. 
4. Avanevas aknas sisenege alammenüüsse Recorder ja vajutage nupule „Start Record“. 
10.5.7 Videosalvestuste vaatamine 

1. Salvestuste vaatamiseks viige hiir ikoonile  ja valige avanevas menüüs suvand „Channel Settings“. 
2. Avanevas menüüs valige vasakult poolt kanali nimi, mida soovite vaatama hakata. 
3. Avage vahekaart Video ja vajutage nupule „Playback“ videosalvestuse kõrval, mida soovite vaadata. 
10.6 Mitme kaamera samaaegne kasutamine režiimis „Cloud“ (interneti kaudu edastamine) 
Mitme kaamera samaaegseks kasutamiseks pilverežiimis seadistage need vastavalt jaotisele Pilverežiim (interneti kaudu edastamine). Salvestage kanalid, mille kaudu need 
edastavad loendisse „Following“ teatud konto alla, siis on teil võimalik neid vaatamiseks kiiresti ümber lülitada. Üks pilverežiimis kaamera tekitab umbes 60 КB/s voo, 
seetõttu samaaegselt sisselülitatavate kaamerate arv on piiratud interneti kanali kiirusega, mille kaudu neid vaatate. 
11 KAARDILUGEJA JA VEEBIKAAMERA REŽIIMID 
Kaamera lülitamisel arvuti USB-pordiga saab kaamera toimida nii kaardilugejana kui ka veebikaamerana. Kaardilugeja režiimis saab kaamerat kasutada mälukaartide 
lugemiseks. Veebikaamera režiimis ei saa kaamera mikrofoni sisse lülitada. Režiimide ümberlülitamine toimub nupuga „MODE“. Kaardilugeja režiimis põlevad video ja 
oleku märgutuled punaselt. Veebikaamera režiimis põlevad video ja oleku märgutuled roheliselt. 
12 NUPPUDE OTSTARVE 
Funktsioon Nupp Toimimine Helisignaal 

Sunniviisiline väljalülitamine  Hoidke nuppu pikalt (3–5 sekundit) all, kuni kõik märgutuled kustuvad.  

Sisselülitamine  • Kui kaamera on toiteallika külge ühendatud, kuid märgutuled ei põle, hoidke nuppu all, 
kuni kaamera pole läinud režiimi „Charge“ (laadimine). 

• Kui kaamera pole toiteallika külge ühendatud või on režiimis „Charge“, hoidke nuppu all, 
kuni kaamera pole läinud režiimi „Access point“ (pääsupunkt). 

Märkus Kui peaksite nuppu suruma pikemalt, kui vaja, lülitatakse kaamera sunniviisiliselt 
välja. 

Ühekordne 

Väljalülitamine  • Kui kaamera on ühendatud toiteallikaga, suruge nuppu, kuni kaamera lülitatakse režiimi 
„Charge“. 

• Kui kaamera pole toiteallikaga ühendatud, suruge nuppu, kuni märgutuled kustuvad. 
Märkus Kui peaksite nuppu suruma pikemalt, kui vaja, lülitatakse kaamera sunniviisiliselt 
välja. 

Kahekordne 

režiimide ümberlülitamine MODE Lühike vajutus    Märkused: 
• Lülitamiseks režiimi „Charge“ vajutage nupule . 
• Kui mälukaart pole sisestatud, siis pole videosalvesti ja fotokaamera režiimid saadaval. 
• Režiimid „Card Reader“ ja „Web Camera“ on saadaval, kui kaamera on lülitatud arvuti 

külge, sel ajal pole teised režiimid saadaval. 

 

Salvestamise käivitamine 
(Fotokaamera režiimis päästiku 
vabastamine) 

RECORD Lühike vajutus Klõpsatus 

Tsüklilisse režiimi lülitamine RECORD Vajutage pikemalt (4–5 sekundit), kuni video ja oleku märgutuled ei hakka oranžilt vilkuma. 
Märkus Salvestatud pilt on 180-kraadi võrra pööratud. Tsüklilises režiimis töötamise korral 

Klõpsatus 



rakendusega „Unieye“ pole pilt 180-kraadi võrra pööratud. 

Salvestamise peatamine RECORD Lühike vajutus  

Sätete lähtestamine ja tehase 
vaikimisi sätete taastamine 

RECORD+
MODE 

Pikem vajutamine (4–5 sekundit), kuni kõik märgutuled ei vilgu sünkroonis mitu korda 
roheliselt. 

Kahekordne 

Automaatne väljalülitamine  • Kui kaamera on režiimis „Charge“, siis pärast laadimise lõppemist lülitatakse ta välja. 
• Kui kaamera peaks sisseehitatud akutoite režiimis 5 min jooksul ilma toiminguta seisma 

ükskõik millises režiimis v.a „Cloud Mode“ (pilverežiim), lülitatakse kaamera 
automaatselt välja.   

• Märkus Videosalvestamine või edastamine ei tähenda toimimata seismist. 

Kahekordne 

13 TÖÖREŽIIMID JA MÄRGUTULEDE SIGNAALID 
Režiim Alamrežiim Märgutuli 

Laadimine  Kaamera tagaosas asuvad märgutuled vilguvad üksteise järel punaselt, sünkroonis nendega vilgub punaselt ka oleku 
märgutuli. 

Pääsupunkt  • Kui pääsupunkti märgutuli vilgub kiiresti punaselt, siis initsialiseeritakse pääsupunkti. 
• Kui pääsupunkti märgutuli vilgub aeglaselt roheliselt, edastatakse kaamera videovoogu programmi „Unieye“. 
• Kui pääsupunkti märgutuli põleb roheliselt on pääsupunkt initsialiseeritud ja ühendamiseks valmis. 
Märkus Videosalvestuse (DVR-režiim) ja fotokaamera pääsupunkt on sisse lülitatud ja kuni need pole initsialiseeritud, ei 
reageeri kaamera nupuvajutustele või reageerib viitega. 

Pääsupunkt Sõiduki tee 
videosalvestus 
(DVR) 

Märkus Micro-SD-kaart tuleb sisestada kaamerasse. 
• Kui märgutuli Video põleb roheliselt, tähendab kaamera on DVR-režiimis. 
• Kui märgutuli Video ja oleku märgutuli vilguvad aeglaselt roheliselt, siis toimub video salvestamine kaardile. 
• Kui märgutuli Video ja oleku märgutuli vilguvad aeglaselt oranžilt, siis toimub video salvestamine kaardile tsüklilises 

režiimis. 
• Kui märgutuli Video ja oleku märgutuli vilguvad kiirelt kolm korda punaselt, ja kaamera annab helisignaali, tähendab, et 

mälukaart on täis või toimus mälukaardile salvestamise tõrge. 

Pääsupunkt Fotokaamera Märkus Micro-SD-kaart tuleb sisestada kaamerasse. 
• Kui märgutuli Foto põleb roheliselt, tähendab et kaamera on fotokaamera režiimis. 
• Kui märgutuli Foto ja oleku märgutuli vilguvad aeglaselt roheliselt, siis toimub tehtud foto salvestamine kaardile. 
• Kui märgutuli Foto ja oleku märgutuli vilguvad kiirelt kolm korda punaselt, ja kaamera annab helisignaali, tähendab, et 

mälukaart on täis või toimus mälukaardile salvestamise tõrge. 

Pilverežiim  • Kui pilverežiimi ja oleku märgutuled vilguvad kiirelt oranžilt, tähendab, et pilveriimi initsialiseeritakse. 
• Kui pilverežiimi ja oleku märgutuled vilguvad kiirelt roheliselt, tähendab et ühendus pilveteenusega on loodud toimub 

videovoo edastamine. 
• Kui pilverežiimi ja oleku märgutuled vilguvad kiirelt punaselt, ja kaamera annab helisignaali, tähendab et ühenduse 

loomine pääsupunkti või pilveteenusega ei õnnestunud. Mõne sekundi pärast lülitatakse kaamera režiimi Access Point 
(pääsupunkt) ja ühendades sellega rakenduse „Unieye“ kaudu, saate kiiresti lugeda tõrketeadet. 

Kaardilugeja  Kaardilugeja režiimis põlevad video ja oleku märgutuled punaselt. 

Veebikaamera  Veebikaamera režiimis põlevad video ja oleku märgutuled roheliselt. 
Märkus Selles režiimis pole kaamera mikrofon juurdepääsetav. 

14 VEAOTSING 
Probleem Lahendus 
Kaamera sisse-väljalülitamisel puuduvad helisignaalid. See probleem kaob varem või hiljem ise. 
Kaamera ei lülitu sisse Kui aku pole laetud, laadige see täis 
Kaamera ei reageeri või reageerib vääralt kasutaja 
toimingutele Lülitage kaamera sunniviisiliselt välja 

Kaamera ei salvesta videot/fotot • Puudub mälukaart või mälukaart on täis Kõrvaldage probleem. 
• Kui kaamera ei tuvasta mälukaarti, vormindage see rakenduse „Unieye“ vahenditega. 

Olete unustanud kaamerasse sisseehitatud pääsupunkti 
juurdepääsuparooli Lähtestage kõik kaamera sätted tehase vaikimisi säteteks. 

On tekkinud probleemid videovoo taasesitusega 
pääsupunkti režiimis Viige mobiiltelefon kaamerale lähemale 

Kaamera pilt vilgub Suvand „ТV-System“ on vääralt seadistatud. 
Ühendamiskatsel kaameraga annab rakendus „Unieye“ 
teate, et kaamera juba kasutab mõnda teist telefoni. 

Lülitage kaamera ja telefon välja, lülitage telefon sisse ja järgides rangelt käesolevat juhendit 
proovige uuesti kaameraga ühendus luua. 
Pääsupunkt, mida kasutati internetti juurdepääsuks on välja lülitatud. Lülitage see sisse. 
Juhtmeta võrgu nimi (SSID) või parool on vääralt sisestatud. Sisestage õiged andmed. 
Kaamera asub pääsupunktist liiga kaugel. Teisaldage kaamera pääsupunktile lähemale. 
Pilveteenusele juurdepääsukonto andmed on sisestamata või on vääralt sisestatud. Sisestage õiged 
andmed. 
Puudub juurdepääs internetti või pilveteenus pole saadaval. Kõrvaldage probleemid juurdepääsuga 
internetti, oodake kuni pilveteenus muutub juurdepääsetavaks. 

Tõrge pilveteenusega ühenduse loomisel 

Kui pilveteenus on võrkudevahelise tulemüüriga blokeeritud, lubage kõik väljuvad ühendused või 
lülitage võrkudevaheline tulemüür välja. 

 
 
 
 


