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1.0  Videokursuste etikett: 

 Kui Zoom või Skype on võõras, siis tasuks nende programmidega tutvust teha enne kursuse 
algust ja võimalusel teha proovikõne tuttavaga kes oskaks täpsemalt infot ja nõu anda. Ise 
proovimine on kõige õpetlikum!

 Kindluse mõttes liituge võimalusel videokursusega või esimese tunniga 15 minutit enne 
kursuse algust. Zoom ja Skype lasevad ka programmisiseselt vajadusel kontrollida mikrofoni, 
veebikaamerat ja kõlareid(vaadake juhendi punkte 3.2 ja 3.3). 

 Palume Teil koolitajatele või teistele kursuslastele ise kutseid mitte saata! Kutse saadab 
ainult koolitaja või koolitusjuhendaja. 

 Kui Te parasjagu ei räägi, siis on parem mikrofon “Mute” nupust välja lülitada(vaadake 
juhendi punkti 2.3). See väldib taustamüra, mis võib teisi osalejaid segada. Soovitav on 
osaleda võimalikult vaikses kohas või kasutada mikrofoniga kõrvaklappe, mis vähendavad 
taustamüra.  

 Kui Teil tekib koolitajale küsimusi, siis kirjutage need pigem tekstivestlusesse(vaadake 
juhendi punkte 2.3) kui ei ole teisiti kokku lepitud. 

 Kui registreerite Zoomi kontot(vaadake juhendi punkti 2.1), siis kasutajanimi peaks 
sisaldama Teie pärisnime, et Teid ära tuntaks!

 Enne Skype’i või Zoomi käivitamist sulgege oma arvutis kõik mittevajalikud brauseriaknad või
programmid. Kui samaaegselt töötab liiga palju nõudlikke programme võib kannatada video-
või helikvaliteet.

 Kui kasutate aku peal töötavat seadet, näiteks sülearvutit või nutitelefoni, siis veenduge, et 
Teie seadme akulaadija on käepärast.

 Kaamera ülesseadmisel kontrollige, et Te oleks ilusti kaadris ja et kaamera ei oleks viltu. 
Kaamera peaks olema Teie silmadega umbes samal kõrgusel, et kaadris paistaks Teie nägu 
otsevaates, ning olema ka piisavalt kaugel et Teie nägu oleks tervenisti näha. Toa 
valgusallikas sättige võimalusel kaamera taha või küljele, mitte enda selja taha. Veenduge ka 
et olete oma taustaga rahul, sest kaamera lindistab ka Teie seljatagust.  



2.0 Zoom

 Zoom on tasuta programm. 

 Videokoolitustest saab osa võtta ka ilma kasutajakonto loomiseta, mis on kõige lihtsam viis 
videokoolitustest osa võtta, kasutades videokoolituse linki, mida koolitusjuhid ja koolitajad 
Teile meili peale saadavad. Konto tegemine avab rakenduses rohkem võimalusi.

2.1 Zoomi kasutajakonto loomine

 NB! Registreerimiseks on vaja olemasolevat meilieaadressi! Esiteks avage oma valitud 
veebibrauser ning toksige aadressiribale veebiaadress https://www.zoom.us/. Avaneb 
Zoom’i koduleht. Kasutajakonto loomiseks vajutage üleval paremas nurgas olevat nuppu 
“Sign up, It’s free”.

 Järgmiseks avaneb lahter kuhu on vaja sisestada oma sünnipäev. Klõpsake lahtrite peale, 
valige hiirega oma sünnikuupäev ning vajutage nupul “Continue”.

https://www.zoom.us/


 Järgmisena kirjutage oma meiliaadress lahtrisse ning vajutage nupul “Sign up”. Kui Teil on 
Google’i või Facebooki konto olemas, siis saab ka neid registreerimiseks kasutada kui 
vajutate alumiste nuppudele. Sel viisil registreerides ilmub lisaks aken, kus palutakse Teil 
oma Facebooki või Google’i konto kasutajanimi ja parool sisestada.

 Teile saadetakse meilile hetke pärast kirjaga kasutajakonto aktiveerimislink. Avage see kiri 
ning vajutage sinisele nupule. NB! Osadele meiliaadressidele võib kiri saabuda kauem kui 
teistele.



 Avaneb aken, mis küsib teilt kas registreerite ennast kooli eestkostjana. Valige “No” ehk ei 
ning klõpsake nupul “Continue”.

 Avaneb aken kuhu on vaja sisestada oma kasutajakonto nimi ning parool. Palun valige oma 
kasutajakonto nimeks oma pärisnimi kuna võltsnimedega võib tekkida koolitustel 
segadusi. Parooli kirjutamisel võtke arvesse seda et Zoom nõuab, et parool oleks 8-kohaline 
ning et selle hulka kuuluks vähemalt üks suur- ja väike täht ja üks number. Paroolis ei tohi 
olla ka selliseid jadu nagu 12345678 või abcdefgh. Jätke oma andmed kindlasti meelde! 
Valige “Continue” kui andmed on kirjutatud. 



 Viimaseks sammuks võite soovi korral saata tuttavatelt emaili kutseid Zoomiga liitumiseks. 
Saatmiseks vajutage “Invite”. Selle sammu võib ka vahele jätta kui seda teha ei soovi 
vajutades nupule “Skip this step”.

 Teie konto on nüüd registreeritud ning saate sellega Zoomi sisse logida.

2.2 Zoomi allalaadimine, installimine ning sisselogimine

 Külastage esmalt Zoomi kodulehte https://www.zoom.us/. Kodulehel leidke ülevalt 
paremast nurgast nupp “Resources” ning liikuge hiirega selle peale ning avaneb alamenüü. 
Alamenüüst klõpsake esimese nupu peale “Download Zoom client”.

https://www.zoom.us/


 Arvutile Zoomi allalaadimiseks vajutage nupule “Download”. 

 Olenevalt Teie veebibrauserist ilmub allalaadimisprotsess erinevalt. Näiteks Internet 
Explorer ja Google Chrome näitavad allalaadimisi ekraani all kuid Mozilla Firefoxi puhul 
ilmub uus aken NB! Failide allalaadimiseks või installimiseks võib Teil vaja minna arvuti 
administraatorikontot . 

Internet Explorer:

 Allalaadimine ilmub ekraani all. Oodake paar minutit. Kui allalaadimine on lõpetanud 
vajutage nupule “Käivita”.



Google Chrome:

 Allalaadiv fail ilmub alla vasakusse nurka. Oodake paar minutit ning klõpsake lihtsalt faili 
nimel. 



Mozilla Firefox:

 Avaneb uus aken, millel tuleb valida nupp “Salvesta” ehk “Save file”. 



 Peale selle vajutamist ilmub ülesse paremasse nurka noole märk. Klõpsake sellele noolele 
ning vajutage failinime peale.

 Peale allalaaditud faili avamist ilmub installimisaken. Oodake minut kuni installimine on 
lõpetatud ning avaneb sisselogimisaken mille kaudu saate Zoomi sisse logida. Kui 
sisselogimisakent ei ilmu, siis leidke ekraani alt tööribalt selline ikoon  ning klõpsake 

sellel. Zoomi saate ka üles leida ”Start” menüü rakenduste nimekirjast(vaadake juhendi 
punkti 2.2).



  Kui Teil on konto loodud (konto loomiseks vaadake punkti 2.1), siis saate oma loodud 
konto andmeid kasutada sisselogimiseks. Zoomi sisselogimiseks vajutage nupule “Sign in” 
ning ilmub menüü kuhu saate sisestada oma sisselogimisandmed. Sisestage oma 
meiliaadress ja parool ning vajutage veelkord nupule “Sign in”.  

 Sisselogimisel avaneb Zoomi programmi pealeht. 



2.3 Zoomi kõnega liitumine 

 Kõnega liitumine

 Kõnega liitumiseks peab keegi teine saatma Teile kõigepealt kutse või peate teadma 
koosoleku ID-d ja parooli, mida saab anda ainult koosoleku looja. 

A: Peamiselt kasutatakse kursuste läbiviimisel just seda varianti. Sellel viisil liitumiseks 
Zoomi kontot vaja ei ole. Esmalt saadetakse Teile meilile kiri koos sinise veebiaadressiga 
Zoomi koosolekule, millele tuleb klõpsata. NB! Kontrollige ka oma meiliaadressi rämpsposti 
kui Te kutset oma kirjakastis ei näe! See näeb välja selline:

  



 Sellele lingile klõpsates ilmub aken kuhu kirjutate oma nime. Palun kasutage oma pärisnime,
võltsnimedega võib kursusega liitudes segadusi tekkida. Kirjutage oma nimi lahtrisse, soovi 
korral võite ka allolevasse kasti klõpsates linnukese teha, et Zoom Teie nime meelde jätaks. 
Kui nimi on kirjutatud vajutage nupul “Join meeting”.

 Järgmisena ilmub veebikaamera kontrollaken, mis näitab kas Teie veebikaamera töötab või 
mitte. Veebikaameraga koosolekuga liitumiseks vajutage nupule “Join with Video” ja kui 
kaamerat kasutada ei soovi vajutage selle kõrval olevale nupule “Continue”.



 Järgmisena ilmub üks kahest: 

1. Ilmub ootetuba, mil puhul peate ootama kuni koosoleku looja teid koosolekule 
lubab.



2. Ilmub kohe koosoleku aken kust näete/kuulete Teisi osalejaid. Siit saate ka oma 
kaamerat ja mikrofoni vajadusel sisse või välja lülitada. Kriips mikrofoni või 
kaameraikooni peal tähendab, et see seade on välja lülitatud. Kui Te parasjagu ei 
räägi, siis palume Teil hoida oma mikrofon kinni, et taustamüra vältida. Kui Te neid
nuppe ei näe, siis liigutage oma hiirt Zoomi akna kohal ning nad ilmuvad.

        

 All keskel on viis nuppu, mis võivad kasulikuks osutuda:

1. "Participants” nupp kuvab akna paremal äärel osalejate nimekirja, mis näitab nende 
nimesid ning näiteks kas neil on kaamera sees või väljas. Selle nupu juures olev 
number näitab mitu osalejat hetkel koosolekul on. Nimekirja kinni panemiseks 
kasutage sedasama nuppu, mitte ülevas paremas nurgas olevat risti. 

2. "Chat” nupp avab tekstivestluse. Seda on hea kasutada küsimuste küsimiseks ilma 
mikrofonita. Avaneb paremal äärel jälle aken. Teksti kirjutamiseks kasutage selle 
akna all olevat tekstiriba ning vajutage klaviatuuril “Enter” klahvile. Erasõnumeid 
saab inimestele saata vajutades nupule 1. ja klõpsates inimese nime peale. Uuesti 
kõigile kirjade saatmise valige “Everyone” ning 2. “File” nupust arvutifaile saata.



3. Jagab Teie ekraani teiste osalejatega. Ekraani jagamiseks on kolm viisi:
1. Jagab Teie arvutiekraani ennast. See tähendab, et kõike mida Teie oma 

arvutiekraanilt näete, näevad ka Teised koosolekul osalejad.
2. Saate luua tahvli, kuhu saate kirjutada/joonistada, ning seda näevad ka 

teised osalejad.
3. Saate jagada iPhone’i või iPad’i ekraani.



 Kui ekraanijagamist alustate ilmub Teie arvutiekraani ümber roheline äär ning 
ekraani üles keskele ilmuvad juhtnupud. Kui soovite ekraanijagamist lõpetada, siis 
vajutage punasele nupule “Stop Share”. “Pause Share” ekraanijagamist ei lõpeta 
vaid paneb pausi peale. Nupule “Annotate” saate ekraani peale 
kirjutada/joonistada.

4.   Selle nupuga saab koosolekut salvestada kuid üldiselt kursustel koosoleku salvestamist 
kursuslastel lubatud ei ole. Kui Teil luba pole ilmub lihtsalt ekraanile sõnum, et peate 

koosoleku korraldajalt enne luba taotlema.
5.  See nupp avab lihtsalt paar emotikoni, mida vestluses saate kasutada. 

 Kui koosolek läbi on, siis lahkuda saab koosolekuakna alt paremast nurgast vajutades 
nupule “Leave meeting”.

 B: Käsitsi liitumine ID ja parooliga. Ka selle viisiga liitumise jaoks ei ole Zoomi kontot vaja 
luua. Samamoodi nagu A viisil liitumisel saadetakse Teile meili peale kiri kus on kirjas 
koosoleku ID ja parool. Need tuleb sisestada Zoomi sisselogimisekraanil. Zoomi käivitamiseks
leidke oma arvuti töölaualt selline ikoon  ning klõpsake sellel. Kui seda ei leia, siis 

avage ”Start” menüü ja leidke Zoom programmide nimekirjast ("Start" menüü ja 
programminimekirja avamiseks vaadake punkti 3.2)

 Ilma sisse logimata koosolekuga liitumiseks vajutage nupul ”Join a meeting”.



 Järgmiseks palutakse Teil sisestada koosoleku ID/number ning oma nimi. Koosoleku ID koos 
parooliga peaks olema Teile meili peale kirjaga saadetud. Sisestage ID number ja kirjutage 
oma nimi. Edasi minemiseks vajutage nupule “Join”.

 Ilmub aken kuhu peate sisestama meiliga saabunud koosoleku parooli. See peaks olema 
suvaline numbri- ja tähejada. Kirjutage see ilmunud lahtrisse ning klõpsake nupul “Join 
meeting”.

 Kui ilmub video kontrollaken, siis klõpsake nupul “Join with Video” ning olete koosolekuga 
liitunud.

2.5 Zoomist väljalogimine ning profiili- ja programmisätted

 Sätted on kõik ingliskeelsed kuid toome mõned välja, mida võib vaja minna.

 Heaks kombeks on ennast enne sulgemist Zoomist korralikult välja logida. Teie kontaktid 
näevad siis, et Te pole saadaval ning see kaitseb ka Teie privaatsust uudishimulike 
toakaaslaste eest. Välja logimiseks klõpsake Zoomi peaakna ülemises paremas nurgas oma 
profiilipildi peale. Ilmub menüüriba, mille lõpus klõpsake nupul “Sign out” ning olete välja 
logitud ja võite nüüd rahuliku meelega Zoomi sulgeda.



 “Available” ehk saadaval, “Away” ehk arvutist eemal ja “Do not disturb” ehk mitte häirida 
näitavad Teie kontaktidele, et kas olete vestluseks valmis või mitte. 

  “Settings” ehk programmisätete menüü avab akna, kust saate kontrollida mitmeid valikulisi 
programmisätteid. Enamus neist on väga spetsiifilised ning üldiselt neid muuta pole vaja kuid
siit tasuks uurida video- ja helisätteid.

 Kõigepealt vaatame videosätteid. Selleks klõpsake nupul vasakul küljeribal nupule “Video”. 
Paremas aknas ilmub Teie veebikaamera pilt. Kui veebikaamera ei ilmu, siis see tähendab, et 
Teie veebikaamera ei tööta. 



 Videopildist allpool on käputäis sätteid, mida võite soovi korral sisse/välja lülitada.

1. Kuvab veebikaamera nime. Kui vajutate nime kõrval oleval noolele, saate 
veebikaamerat vahetada kui Teil on mitu tükki korraga arvutisse ühendatud.

2. Saate vahetada laiekraanvaate ning originaalvaate vahel.

3. Lülitab sisse kõrgkvaliteediga pildi kui Teie kaamera seda lubab.

4. Paneb Teie videolindistuse peegelvaatesse.

5. Muudab videopildi pisut pehmemaks.

6. Alati näitab koosolekutel osaleja nime nende video peal.

7. Lülitab välja Teie video koosolekuga liitumisel. Selle saab alati, koosolekul uuesti 
lülitada.

8. Alati näitab veebikaamera eelvaadet kui koosolekuga liitute.

 Vaatame ka helisätteid. Vajutage nupule “Audio” ning paremas aknas ilmub menüü 
sätetega.



1. Katsetab kõlareid. See nupp mängib lühikese helifaili, mida kuulates saate kontrollida kas 
kõlarid töötavad. 

2. Saate vahetada, mis kõlareid või kõrvaklappe Te kasutada soovite kui Teil on arvutis mitu 
korraga ühendatud.

3. Sinist nuppu lohistades saate muuta kõlarite helitugevust.

4. Katsetab mikrofoni. Peale nupule vajutamist rääkige midagi, tehke paus ning kuulake. Kui te 
ennast kuulete, siis Teie mikrofon töötab.

5. Saate valida, mis mikrofoni kasutada kui Teil on arvutis mitu korraga ühendatud.

6. Kui rääkimise ajal see riba liigub, siis see tähendab, et Teie mikrofon võtab heli vastu.

7. Sätib Teie mikrofoni helitugevust. Selle all oleva nupu linnukesega märkimine tasakaalustab 
automaatselt Teie mikrofoni helitugevuse.

8. Saate mitut heliseadet korraga katsetada kui Teil need arvutisse on ühendatud.

9. Linnukene lülitab automaatselt heli sisse kui koosolekuga liitute.

10.  Lülitab automaatselt mikrofoni välja kui koosolekuga liitute. Seda saab alati koosolekul 
muuta.

11. Lülitab sisse klaviatuuril “Space” nupu funktsiooni koosolekul, mis tähendab, et kui 
koosolekul hoiate “Space” nuppu all, siis niikaua kui seda all hoiate on Teie mikrofon avatud.
Sarnaneb pisut raadiosaatjale.

12. Kui Teie kõrvaklappidel on nupud, millega saate neid välja lülitada, siis see nupp 
automaatselt sünkroniseerib Teie kõrvaklapid Zoomiga.



3.0    Riistvara ühendamine:

3.1  Juhtmetest, portidest ja draiveritest

 Kõlarite ja mikrofonide puhul on juhtmeotsi kõige levinumalt kahte liiki – allpool oleval 
esimesel pildil on USB ots, mis on ka kõige levinum ots väliste veebikaamerate puhul, ning 
teisel 3.5mm otsaga juhe. Nende all oleval pildil on vastavad augud ehk pordid kuhu nad 
tuleks sisestada. 3.5mm juhtmeid võib olla teatud kõlarite puhul kaks tükki (näiteks üks 
roosa ja üks roheline). Sel puhul peaks rohelise otsaga 3.5mm juhe minema rohelisse 
kõrvaklappide ikooniga märgitud porti ning roosa otsaga juhe minema roosasse mikrofoniga 
märgitud porti. Alati pole pordid või juhtmeotsad värviga märgitud, mille puhul pange tähele
mis ikoonid nende juures on. Kui pordi ikooniks on mikrofoniga kõrvaklapp, siis sinna saab 
sisestada nii mikrofoni kui kõlari või mikrofoniga kõrvaklapid. Kui on ainult üks 3.5mm juhe, 
siis kõlarite puhul käib see rohelisse kõrvaklappide ikooniga märgitud porti ning mikrofonide 
puhul käib juhe roosasse mikrofoniga märgitud porti. 

 USB otsi saab sisestada ainult ühtepidi. Kui esimese korraga ei õnnestu, siis pöörake ots 
ümber ja proovige uuesti. Pordid võivad olla arvuti taga, ees või kõrval. USB otsi on ka mitu 
versiooni (USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0). Enne mikrofoni, kõlari või veebikaamera ostmist 
kontrollige alati, et teie arvutil oleks seadme otsale vastav sisend olemas kuna vanemad USB
versioonid ei pruugi uuemate versioonide portidega töötada. Ostes saab seadmega kaasas 
olevat USB juhtme versiooni kontrollida seadme pakendilt või küsida elektroonikapoe 
klienditöötajalt ning arvutil olevate portide versioonid on märgitud pordi juurde ja arvuti või 
arvutiosa kasutusjuhendis. USB portide versioone on võimalik eristada ka pordi sisemuse 
värvi järgi kuid need ei pruugi ka alati värvitud olla. USB 1.0 ja 2.0 pordid ning juhtmeotsad 
on seest peamiselt mustad või hallid ja USB 3.0 pordid ning juhtmeotsad on seest sinised. 
USB 3.0 puhul võib pordi juures olla ka kahe s-iga märk.

 On võimalik, et mikrofoni, kõlari või veebikaameraga on kaasas plaat. Plaadi arvutisse 
sisestamise järel ilmuvad ekraanile juhised, mida tuleks järgida, et arvutisse installida 
tarkvara ja draiverid, mis seadme tööle panevad. Vahel käivituvad sellised juhised ka kohe 
peale seadme arvutisse sisestamist ilma plaadita, mil puhul peaks neid samamoodi järgima. 
Kaasaegsemate riistvarade puhul aga peaks arvuti automaatselt vajalikud draiverid installima
ilma Teie sekkumiseta. 



3.2 Mikrofon ja kõlarid

 Arvuti teel teistega suhtlemiseks on vaja mikrofoni ning kuulmiseks kõlareid. Soovitav oleks 
kasutada mikrofoniga kõrvaklappe, mida saab osta enamikest elektroonikapoodidest kuid 
saab ka harilike kõlarite ja mikrofonidega hakkama. Mikrofone ja kõlareid arvutitele on 
üldiselt rääkides kahte varianti – kas sisseehitatud kujul või seadmevälisel kujul.

 Kui kasutate seadmeväliseid mikrofone või kõlareid, siis esimese sammuna kontrollige et 
juhtmed oleks õigesti arvutiga ühendatud (vaadake juhendi punkti 3.1).

 Kui Te ei ole kindlad kas Teie arvutil on sisseehitatud mikrofon ja kõlar või kas arvuti tunneb 
ära Teie väliseid heliseadmeid, siis soovitav oleks enne kontroll teha. Kõlarite puhul on 
piisavaks kontrolliks see et kuulate internetist muusikat või vaatate videot.

 Täpsemaks kontrollimiseks avage esmalt oma arvutis “Start” menüü, mis on märgitud akna 
ikooniga ning mille leiab üldiselt arvutiekraani alt vasakult nurgast pildil punase noolega 
märgitud kohast. Kui seda näha ei ole, siis liigutage hiire kursor ekraani alla ning akna 
ikooniga riba peaks ennast ilmutama. 



 Klõpsake selle ikooni peal vasaku hiireklahviga ning avaneb “Start” menüü. Peale menüü 
avamist otsige üles hammasratta ikoon ning klõpsake ka selle peale, mis avab Windowsi 
sätete menüü.

       

 Peale hammasrattale klõpsamist avaneb Windowsi sätete menüü, mille kaudu on võimalik 
kontrollida mitmete seadmete olemasolu ning sätteid. Keskendume aga hetkel helisätetele, 
mille jaoks oleks vaja vajutada nupule “Süsteem” peale millele vajutamist avaneb 
süsteemisätete menüü. 



 Järgmiseks vajutage vasakust nimekirjast nupule “Heli” ning avaneb uus menüü kust saab 
kontrollida kõlari ja mikrofoni olemasolu. Kui mikrofon või kõlar on olemas, siis on nende 
nimed kirjas nooltega märgitud kohtades ning kui arvuti mikrofoni või kõlarit arvuti ei leia, 
siis on samades kohtades kirjas et sisend- või väljundseadet ei leitud. 

 Kui Teil on mitu heliseadet (näiteks sisene ja väline) samal ajal arvutiga ühendatud, siis 
seadme nime kõrval olevale noolele vajutades saab muuta milliseid seadmeid Te kasutada 
soovite. 

 Samas aknas saab ka kontrollida kas mikrofon võtab heli vastu ja kas kõlarid on sees.     
Põhihelitugevuse all sinist nuppu lohistades saab kõlari tugevust muuta (NB! Sama saab 
teha ka alt paremast nurgast kellaaja juurest kõlari ikooni peale vasaku hiireklõpsuga 



vajutades) ning kui Te seda teha saate, siis tähendab see samaaegselt seda et arvuti on 
kõlaritega ühendatud. Kui kõlariikooni peal on rist, siis kõlarist heli ei tule. 

 Pööraks tähelepanu ka sellele, et kõlaritel endil on tihti ka eraldi sisse- ja väljalülitusnupud 
ning ka helitugevuse nupud küljes, mis tuleks samuti sisse lülitada et heli oleks kuulda.

 Ekraani allapoole liigutades leiate veel ühe sarnase riba “Testige oma mikrofoni” alt. 
Proovige midagi rääkida. Kui sinine riba liigub vasakult paremale, siis see tähendab et 
mikrofon võtab heli vastu. 

 

 Arvutis on võimalik ka enne Skype’i või Zoomi kasutamist teha mikrofoniga soovi korral 
proovilindistus. Esmalt avage jälle “Start” menüü nagu eelnevalt juhendis kirjeldatud. Sellele 
vajutades avaneb nimekiri programmidest Teie arvutis.  Liikuge selles nimekirjas allapoole K -
tähe juurde, mille alt leiate nupu nimega “Kõnesalvesti”. 



 Kui programmide nimekirja asemel ilmub midagi muud, siis vajutage nupule “Kõik 
rakendused”, mis on tavaliselt menüü ülevalt vasakult otsast kolmas nupp.

 Kui vajutate “Kaamera” nupule, siis peaks avanema valge aken helesinise mikrofoni nupuga. 
Salvestuse alustamiseks vajutage mikrofoniga nupule ning lindistus algab kui sekundid 
hakkavad ekraanil jooksma. Lindistuse lõpetamiseks vajutage samal helesinisel nupul, mille 
keskel on nüüd ruut. Oma lindistuse kuulamiseks valige lindistus vasakust nimekirjast ning 
vajutage kolmnurkset “Play” nuppu. Kui kõik toimis ilusti, siis peaksite oma häält kuulma.



3.3 Veebikaamera

 Veebikaamerat on vaja ennast teistele näitamiseks. Veebikaameraid on samalaadselt 
mikrofonide ja kõlaritega samuti sisseehitatud kujul ning seadmevälisel kujul. Paljudel 
sülearvutitel on veebikaamera juba sisse ehitatud ning kui see olemas on, siis selle ümarat 
läätse näeb sülearvuti ekraani keskel ülemisel äärel.

 Enamik väliseid veebikaameraid kasutavad USB otsi. Kontrollige ikka alati, et juhtmed oleks 
õigesti ühendatud (vaadake punkti 3.1).

 Veebikaamera kasutamist saab arvutis enne Skype’i või Zoom’i kasutades proovida. Esmalt 
avage jälle “Start” menüü ning vajutage nupule “Kõik rakendused”.



 Sellele vajutades avaneb nupu kõrval nimekiri programmidest Teie arvutis.  Liikuge selles 
nimekirjas allapoole K - tähe juurde, mille alt leiate nupu nimega “Kaamera”. Kui Te sellele 
nupule vajutate ja kõik ilusti toimib peaks arvutisse ühendatud kaamera käivituma ning 
näete ennast kohe arvutiekraanilt.  

 4.0 Murelahendused

 Aeg-ajalt võib elektroonikaga müstilisi muresid tekkida. Mure lahendamise üldine esimene
samm on elektroonika väljalülitamine, pistikust eemaldamine ning seadme paari minuti 
pärast uuesti sisselülitamine. Kui see muret ei lahenda, siis võib viga olla arvuti või 
programmide tarkvarasätetes või kõige äärmisel juhul on Teie elektroonika lihtsalt liiga 
vana, et korralikult edasi töötada.

 Kontrollige oma antiviiruse sätteid, et need ei blokeeri Zoomi või Skype’i käivitamist. Zoomil 
näiteks võib probleeme tekkida Kaspersky antiviirusega.

 Kui veebikaamera, mikrofon või kõlar ei tööta, siis kontrollige üle Skype’is või Zoomis nupud, 
mis neid sisse lülitavad kui ka rakenduse heli- ja videosätted. Vaadake üle ka oma arvuti 
sätted ning katsetage heli ning videot, mida saab teha nii arvutis, Skype’is kui ka Zoomis.



 Kontrollige üle mikrofonil, kõlaritel või veebikaameral olevad nupud, et seadmed ise ei oleks 
välja lülitatud ning et juhtmed oleks korralikult seadmete vahel ühendatud. Kui Teil on 
juhtmete sisestamiseks arvutil mitu porti, siis proovige kõik läbi. Asi võib olla vigases pordis.

 Proovige võimalusel oma mikrofone, kõlareid või veebikaamerat mitmete arvutitega ja 
proovige ka uusi juhtmeid. Kui seadmed ühegi arvutiga ei tööta, siis võib üsna kindlalt öelda, 
et seade on oma eluea ära elanud.

 Kui mikrofon või veebikaamera ei hakka tööle, ükskõik mida proovite, siis võib mure olla ka 
arvuti privaatsussätetes, mis võivad takistada programmidel kaamerale või mikrofonile 
ligipääsu. 

 Privaatsussätete avamiseks avage kõigepealt Windows’i sätete menüü. 

 Windowsi sätete menüüs vajutage nupule “Privaatsus”.



 Privaatsussätete vasaku poole menüüst valige kas kaamera või mikrofon, olenevalt sellest 
milline seade Teile muret tekitab. 

 Edasi toome näiteks kaamera privaatsussätete muutmise kuid mikrofoni privaatsussätete 
muutmine toimib samamoodi, sest mõlemate seadmete menüüd on identsed. 

 Kaamera või mikrofoni privaatsussätete nupule vajutades avaneb järgnev menüü.

 Allapoole liikudes ilmub veel sätteid mida tuleks kontrollida.



 Te saate ka oma heli- ja videoseadme olemasolu kontrollida seadmehaldurist, mis kuvab 
arvutiga ühendatud seadmeid.

 Klõpsake parema hiireklahviga "Start" menüü nupu peal(vaadake juhendi punkti 3.2) ning 
klõpsake nupul “Seadmehaldur”.

 Avaneb seadmete nimekiri. Esmalt värskendame seda nimekirja, et arvuti prooviks uuesti 
Teie seadet üles leida. Esmalt klõpsake ülemises vasakus nurgas nupul “Toiming” ning 
rippmenüüst “Otsi riistvaramuudatusi”.



 Vaadake, kas näete alamenüüdes “Heli, video ja mängukontrollerid” ning “Kaamera” oma 
seadme nime. Kui jah, siis kontrollige kõigepealt, et Teie seade ei ole ära keelatud. Klõpsake 
seadme nimel parema hiireklõpsuga. Kui mõni menüü ilmub nupuga “Luba seade”, siis 
vajutage sellel vasaku hiireklõpsuga, et arvuti selle kasutamise lubaks. Kui Te seadmete 
nimetusi ei näe proovige arvutit sisse/välja lülitada ning seadme küljest juhtmed ära võtta 
ning tagasi panna.

 Proovige ka otsida internetist ja arvutist draiveri värskendusi klõpsates vasaku hiireklahviga 
nupul “Draiveri värskendamine”. Ilmub uus aken. Klõpsake edasi minemiseks nupul “Otsi 
värskendatud draiveritarkvara automaatselt”. Kui leitakse, et Teie draiverid on aegunud, 
siis installitakse need automaatselt Teie arvutisse. 


