
Kasutusjuhend   Defenderi täis-HD videosalvesti Car vision 5015FullHD 
VÄLISVAADE 

 
1. Nupp POWER (toide)       6. Nupp  
2. Nupp ▼                     7. Nupp   
3. Nupp ▲                     8. Nupp SOS 
4. Nupp MENU              9. Laadimis märgutuli 
5. Mini-HDMI pistmik 10. Märgutuli REC 
NUPPUDE OTSTARVE 
Nupp                                            Otstarve 
1-  • Pikk vajutus – läbivaatuse režiimi lülitumine/väljalülitumine. • Lühike vajutus menüüle – valiku kinnitus. 

Kehtiva kellaaja ja kuupäeva seadistamise aknas: • Lühike vajutus – järgmisele sisestusväljale liikumine. 
Videosalvesti režiimis: • Lühike vajutus – videosalvestuse käivitamine/peatamine. 
Fotokaamera režiimis: • Lühike vajutus – lülitumine salvestamise režiimi.  
 Taasesitusrežiimis: • Lühike vajutus – taasesitus/paus. 
Mastaabi žiimis: • Lühike vajutus -lülitumine vertikaalse kerimise režiimi. 

2 -  Videosalvesti/taasesituse režiimis: • Lühike vajutus – lülitumine fotokaamera režiimi. 
Fotokaamera režiimis: • Lühike vajutus – katiku käivitamine. 

3 - SOS Videosalvesti/taasesituse režiimis: • Lühike vajutus – mikrofoni sisse/välja lülitamine.  
• Lühike vajutus (video salvestamise ajal) – salvestatavale failile atribuudi „Ainult lugemine” lisamine. 
Videosalvesti/fotokaamera režiimis: 
Pisipiltide režiimis: • Lühike vajutus – lülitumine täisekraanilisse režiimi. 
Täisekraanilises režiimis: • Lühike vajutus –  lülitamine mastaapimise režiimi. 
Mastaabi žiimis- vertikaalse kerimine: • Lühike vajutus –  digirežiimis mastaabi suurendamine. 

4 -
MENU 

• Lühike vajutus – menüüsse sisenemine / menüü järgmisse vahekaarti sisenemine / menüüst väljumine, allmenüü / taasesituse peatamine, 
slaidisõu esitamine. Pisipiltide režiimis: • Lühike vajutus – lülitumine täisekraanilisse režiimi. 

5- ▲ Videosalvesti/fotokaamera režiimis: • Pikk vajutus – digirežiimis mastaabi suurendamine. 
Menüüs ja taasesituse režiimis: • Lühike vajutus – loendis üles/alla kerimine. 
Taasesitamise ajal: • Lühike vajutus – tagasisuunas kerimine. 
Vertikaalse kerimise režiimis: • Lühike vajutus –  kerimine üles 

6- ▼ Videosalvesti/fotokaamera režiimis: • Lühike vajutus või pikk vajutus - mastaabi digitaalne vähendamine. 
Taasesituse režiimis: • Lühike vajutus –  loendis üles/alla kerimine. 
Taasesitamise ajal: • Lühike vajutus – edasisuunas kerimine. 
Vertikaalse kerimise režiimis: • Lühike vajutus –  kerimine alla 

7- 
POWER 

• Pikk vajutus – videosalvesti sisse/välja lülitamine. 
Videosalvesti/fotokaamera režiimis:   
• Lühike vajutus – öise režiimi sisse/välja lülitamine (stseeni taustavalgustus valgusdioodidel). 
•Taasesitusrežiimis: • Lühike vajutus – lülitumine pisipiltide režiimi. 
Mastaabi žiimis– vertikaalse kerimine: • Lühike vajutus –  digirežiimis mastaabi vähendamine. 

TÖÖREŽIIMID 
Seade toimib viies režiimis: • videosalvesti režiim, • fotokaamera režiim, • taasesitusrežiim, • veebikaamera režiim, • kaardilugeja režiim. 
Igas režiimi kuvatakse ekraanile vastavad teavitavad piktogrammid. Nupuga MENU ekraanilekuvatav menüü esimene vahekaart on igas režiimis erinev. 
Nuppude otstarve on muutuv ja sõltub režiimist. Esmalt lülitatakse seade alati videosalvesti režiimi (ühendamisel USB-pordiga kuvatakse menüü, kust 
saate režiimi valida). 
AKU PAIGALDAMINE 
• Lükake eemale, seejärel eemaldage akupesa kaas. • Sisestage aku vastavalt graveeritud märgistele. • Sulgege kaas. 
MÄLUKAARDI SISESTAMINE JA VÄLJUTAMINE 
• Mälukaardi (ei ole komplektis kaasas) toimingud peate tegema ainult väljalülitatud seadmega. 
• Lükake joonisel näidatud asendis mälukaart pessa, kuni kuulete klõpsatust. 
• Veenduge, et sisestate mälukaardi õiges poolega, vastasel juhul võite nii kaardi kui ka seadme kahjustada. 
• Kaardi väljutamiseks vajutage selle serva, kuni kuulete iseloomulikku klõpsatust. 
• Kui kaardile salvestamise kiirus pole piisav, muutub LCD-ekraanile kuvatud piktogramm (videosalvesti režiimis) oranžiks. Tavapärasel kiirusel on 
piktogramm valget värvi. 
VIDEOSALVESTI SISSELÜLITAMINE 
Videosalvesti saate lülitada sisse kahel viisil. 
• Käsitsi Vajutage alla nupp POWER (toide). Kui videosalvesti on lülitatud välisele toiteallikale, siis pärast videosalvesti sisselülitamist hakatakse videot 
automaatselt salvestama. Video salvestamise ajal hakkab nuppu  sisseehitatud märgutuli siniselt vilkuma. 
• Automaatselt Lülitage videosalvesti USB-kaabli abil välise toiteallikaga. 
Välise toiteallikana võite kasutada videosalvesti komplektis olevat pingeallikat või arvuti USB-porti. Videosalvesti lülitatakse sisse automaatselt. Juhul 
kui olete videosalvesti ühendanud arvutiga, siis peate käsitsi valima režiimi, vastasel juhul hakatakse videoid automaatselt salvestama (salvestamise 
märgutuli hakkab siniselt vilkuma). 
Märkus: kui kaardil on vähe mälumahtu või mälu on täis, siis kuvatakse tsüklilises režiimis salvestuskatsel videosalvesti LCD-ekraanile vastav hoiatus. 
Kui aga videosalvesti lülitati tsüklilisse salvestusrežiimi edukalt, siis seda ei lülitata mälu puudumise tõttu välja. 
VIDEOSALVESTI VÄLJALÜLITAMINE 
Videosalvesti saate lülitada välja kahel viisil. 
• Käsitsi Vajutage nuppu POWER (toide) pikalt alla. Videosalvesti lülitatakse välja. Videosalvestust pole tingimata vaja välja lülitada. 
• Automaatselt Kui lülitate videosalvesti komplekti kuuluva välise toiteallika välja ja toidet ei rakendata uuesti või toide lülitatakse rohkem kui üks kord 
välja, siis lülitatakse videosalvesti umbes 20 sek jooksul automaatselt välja. 
AKU LAADIMINE 
Akut saate laadida nii videosalvesti komplekti kuuluvast toiteallikast kui ka arvuti USB-pordi kaudu. Videosalvesti komplekti kuuluva välise toiteallikaga 
ühendamisel laetakse akut kõikides režiimides. Laadimise ajal hakkab nuppu ▲ sisseehitatud märgutuli punaselt põlema. Pärast laadimise lõppemist 
märgutuli kustub. LCD-ekraanile kuvatav piktogramm, mis kuvatakse kui videosalvestit ei toideta välisest toiteallikast näitab aku laetust käesoleval 
hetkel. 



Arvutist laadimisel tuleb arvestada, et sisselülitatud olekus tarbib videosalvesti (sisselülitatud kaameraga) rohkem kui 0,4 А voolu, aga salvestusrežiimis 
kuni 0,6 А. Vool arvuti USB-pordi kaudu on 0,5 А. Järelikult arvutiga ühendatud videosalvestit laetakse väga aeglaselt ja salvestav videosalvesti 
tühjendab aku. 
TELERIGA ÜHENDAMINE 
Ühendage videosalvesti teleriga HDMI-kaabli või AV-kaabli kaudu. Lülitage videosalvesti sisse. Sellisel juhul videosalvesti LCD-ekraan lülitatakse 
automaatselt välja. Lülitage teler sisse ja veenduge, et selle menüüs on sisendina seadistatud pistmik, mille külge on videosalvesti ühendatud. HDMI-
kaabliga ühendamisel lülitatakse videosalvesti automaatselt taasesitusrežiimi, teised režiimid pole siis juurdepääsetavad. Videosignaali edastatakse 
eraldusvõimega 1280 x 720, koos heliga, video kerimise režiim ei toimi. 
VIDEOSALVESTI REŽIIM 
Menüüsuvandid Sharpness (Teravus), White Balans (Valge tasakaal), Digital Efect (Digiefekt) ei avalda kujutisele videosalvesti režiimis mingit mõju. 
TAASESITUSREŽIIM 
Selles režiimis on viis olekut: faili vaatamine täisekraanilt, faili taasesitamine, kuni 9 faili samaaegne läbivaatus pisipiltidena. Erinevates olekutes on 
erinevatel klahvidel erinevad funktsioonid. 
VEEBIKAAMERA REŽIIM 
Selles režiimis määratletakse digitaalne videosalvesti kui UVC-ühilduv veebikaamera. Selles režiimis pole videosalvesti mikrofon juurdepääsetav ning 
eraldusvõime on kuni 1280 x 720 pikslit. 
KAARDILUGEJA REŽIIM 
Selles režiimis määratletakse videosalvestisse sisestatud mälukaart arvutis kui eemaldatav kettaseade. Videosalvestuste otsimiseks mälukaardilt kasutage 
maski „*.MOV“. Fotode otsimiseks kasutage maski „*.JPG“. 
FAILIDE (VIDEOSALVESTUSTE) KUSTUTUSKAITSE REŽIIM 
Funktsioon kaitseb faile (videosalvestusi) kustutamise eest, k.a tsüklilises režiimis mälukaardi mälupuuduse korral. Seadistage soovitud failide jaoks 
nupuga SOS või vastavast menüüst atribuut olekusse „Only reading” (ainult lugemine). 
MENÜÜ KIRJELDUS 
Video 
Resolution 
(eraldusvõime) 

Videosalvestuse eraldusvõime. Suvandid: 1080P 1920 x 1080 24 kaadrit/s, 1080P 1440 x 1080 30 kaadrit/s, 720P 
1280 x 720 50 kaadrit/s, 720P 1280 x 720 30 kaadrit/s. 

Repeated recording 
(tsükliline salvestamine) 

Kui tsüklilise salvestamise funktsioon on sisse lülitatud, hakkab videosalvesti videoid teatud pikkusega 
fragmentidena (failidena) salvestama. Mälukaardi täitumisel eemaldab videosalvesti salvestamise jätkamiseks kõige 
vanema kustutuskaitseta faili. 
Kui tsükliline salvestus on välja lülitatud, salvestab videosalvesti 10-minutiliste fragmentidena faile, kuni 
mälukaardi täitumiseni. Suvandid: Off (väljas), 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min. 

Exposure Compensation 
(särikorrektsioon) 

võimaldab kõrvaldada automaatse särimõõtmise vead. 
Suvandid: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0. 

Motion detection sensor 
(liikumisandur) 

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, hakkab videosalvesti automaatselt salvestama, kui kaadris tuvastatakse mingi 
liikumine. Kui 10 sekundi jooksul ei toimu mingit liikumist, peatatakse salvestamine kuni liikumise tuvastuseni. 
Kui liikumisandur on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile vastav piktogramm. Kui salvestus peatatakse nupust 
käsitsi, siis lülitatakse liikumisandur automaatselt välja. 
Suvandid: Off (väljas), On (sees) 

Microphone Mikrofoni sisse/välja lülitamine. Suvandid: Off (väljas), On (sees) 
Mark the date/time 
(kuup./kellaaja märge) 

Kujutisele kuupäeva ja kellaaja märgistuse kandmine. 
Suvandid: Off (väljas), On (sees) 

Režiim Foto 
Auto start (autom. 
käivitus) 

Võimaldab etteantud ajavahemike tagant katiku automaatselt käivitada. 
Suvandid: Off (väljas), 2 s, 5 s, 10 s. 

Resolution 
(eraldusvõime) 

Fotode eraldusvõime. Suvandid: 1,3 M 1280 x 960, VGA 640 x 480, 2 M HD 1920 x 1080, 3 M 2048 x 1536, 5 M 
2592 x 1944, 8 M 3264 x 2448, 10 M 3648 x 2736, 12 M 4000 x 3000. 

Burst Mode (sarivõte) Sarivõte 5-kaadriste sarjadena. Suvandid: Off (väljas), On (sees) 
Quality (kvaliteet) Kujutise kvaliteet Suvandid: High (kõrge), Middle (keskmine), Low (madal). 
Sharpness (teravus) Kujutise teravus. Suvandid: High (kõrge), Middle (keskmine), Low (madal). 
White Balance (valge 
tasakaal) 

Võimaldab edastada objektide värvuse sellisel viisil, et need tunduksid kaadril valgetena. Suvandid: Auto (autom.), 
Sun (päiksep.), Cloud (pilvine), Tungsten (hõõglamp), Fluorescent (luminestsentlamp) 

Digital Effect (digiefekt) Võimaldab valida kujutisele rakendatava digitaalse efekti. 
Suvandid: Off (väljas), Black and White (must-valge), Sepia (seepia) 

ISO ISO-tundlikkus. Suvandid: Auto, 100, 200, 400. 
Exposure Compensation 
(särikorrektsioon) 

võimaldab kõrvaldada automaatse särimõõtmise vead. 
Suvandid: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0. 

Taasesitamine 
To delete (kustutamine) Vaadatava faili või kõikide failide eemaldamine. Suvandid: Current (vaadatav), All (kõik). 
File Locking 
(kirjut. kaitse) 

Vaadatavalt faililt või kõikidelt failidelt kirjutuskaitse atribuudi lisamine/eemaldamine. Suvandid: Lock (kaitse), 
Unlock (kaitse eemald.) Unlock All (kõik failid kaitstud), Unlock All (kõikide failide kaitse eemald.) 

Slideshow (slaidiesitus) Mälukaardile salvestatud fotode vaatamine slaidiesitusena. Suvandid: 2 s, 5 s, 8 s. 
Miniature view 
(pisipildi vaade) 

Salvestatud failide vaatamine pisipiltidena. 
Suvandid: Cancel (tühista), ОК. 

Seadistamine (menüü teine vahekaart) 
Date and Time (kuupäev 
ja kellaaeg) 

Kujutisele kantavate kuupäeva, kellaaja vorming. 

Auto Power Off (autom. 
toide välja) 

Seadme ooterežiimis teatud ajavahemiku tagant sisseehitatud akutoite automaatne väljalülitamine. Videosalvestus 
ei ole ooterežiim. Suvandid: Off (väljas), 1 min, 3 min 

Button sound (nupuvajut. 
heli) 

Nupuvajutusega kaasnevate helide, sisse/väljalülitamise helide seadistamine. 
Suvandid: Off (väljas), On (sees) 

Language (keel) Kasutajaliidese keel. Suvandid: Русский, Cesky, English, Polski, Deutsch. 
Light Frequency 

(valguse sagedus) 
Valgusallika sageduse muutmine videosalvestuse vilkumise vältimiseks. 
Suvandid: 50 Hz, 60 Hz. 

Volume (helitugevus) Seadmesse sisseehitatud kõlari helitugevuse muutmine. Kui peaksite helitugevust muutma taasesituse ajal, siis 
helitugevuse sätete muutuste salvestamiseks peate kohe taasesituse režiimist väljuma. 
Suvandid: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Screen Auto Off (ekraani 
autom. väljalülit.) 

Kui kasutaja ei sooritanud 3 min jooksul mingit toimingut, siis akuenergia säästmiseks lülitatakse ekraan 
automaatselt välja. Suvandid: Off (väljas), On (sees) 

Format (vormindamine) Mälukaardi vormindamine (kõik kaardil olevad failid kustutatakse). Suvandid: Cancel (tühista), ОК. 
Configuration Reset 
(sätete lähtestamine) 

Võimaldab kõik tehtud sätted lähtestada tehase vaikimisi säteteks. 
Suvandid: Cancel (tühista), ОК. 

Software version 
(tarkvara versioon) 

Seadmesse installitud tarkvara versioon (nt AONI.404.20121114.001). 



 


