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Technical Support
If you need help, please contact Reolink before returning your product. Most questions can be 
answered through our online support center at https://support.reolink.com.

Technische Unterstützung
Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre 
Bestellung zurücksenden.Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support 
Center beantwortet und gelöst werden: https://support.reolink.com.

Support technique
Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La 
plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse 
https://support.reolink.com.

Supporto Tecnico
Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il 
prodotto.La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di 
assistenza online all'indirizzo https://support.reolink.com.

Soporte técnico
Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las 
preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en 
https://support.reolink.com.

Shenzhen Reo-link Digital Technology Co, Ltd.
11th floor, Building C, Unisplendour Information Harbour, North High-Tech Zone, Nanshan 
District, Shenzhen, China, 518057

https://reolink.com
https://support.reolink.com

tolomeoeu@gmail.com
Pettenkoferstraße 18,10247,Berlin,Germany

BellaCocool GmbH REP

Norsk importør: Støk Handel AS
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* Kameraet og det oppladbare batteriet er pakket separat i samme pakke.
* Ta på utendørsdekselet for bedre værbestandighet når du installerer kameraet utendørs.
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Innehold i pakken

Argus 2/Argus Pro-kamera x1      
Veggfeste (bare for Argus 2) x1 Utendørs 
sikkerhetsfeste x1 Oppladbart batteri * x1    
Hurtigstartguide x1
Utendørsdeksel * x1

Strømkabel x1
Reset-nål x1
Overvåkingsskilt x1
Skruer (i pakken) x1 (x2 for Argus 2) 
Skruehullsmal x1 (x2 for Argus 2) 
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   LED blå (WiFi-tilkobling lykkes) 
Blinker: Standby
På: Aktiv

Generell introduksjon
Micro-SD-kortholder

Reset-hull
Trykk på reset-knappen med den medfølgende 
nålen for å nullstille kameraet til 
fabrikkinnstillinger.
Dagslyssensor

Linse

Status-LED

Innebygd mikrofon

Innebygd PIR-bevegelsessensor

Høyttaler

Veggfeste
bare for Argus 2

   LED rød (WiFi-tilkobling mislyktes) Blinker: 
Standby
På: Aktiv

Installere det oppladbare batteriet i kameraet

! • Trykk ned knappen på toppen av kameraet og før dekselet ned for å feste batteriet. Knappen må 
også stenges igjen for å beholde værbestandigheten.

• Sørg for å alltid dekke over USB-kontakten med plastpluggen for å beholde værbestandigheten.

32



1.  Trykk på knappen + i høyre 
hjørne for å legge til kameraet.

2. Skann QR-koden på baksiden 
av kameraet.

3. Klikk på "Connect to Wi-Fi" for 
å konfigurere de trådløse 
innstillingene.

OBS: 

• Reolink Argus 2/Argus Pro 
støtter bare 2.4 GHz WiFi. 

•
Kameraene støtter ikke 5 GHz. 
Access Camera for live-
visning etter at kameraet har passert 
startup Famiemedlemmer kan klikke 
på 

Available on the Get it on

Innstilling i Reolink-appen (for smartphone)
Last ned og installer Reolink-appen på App Store (for iOS) og Google Play (for Android).

Følg trinnene nedenfor for å konfigurere kameraet.

4. En QR-kode blir generert i telefonen. Plasser QR-koden foran kameralinsen med en avstand på ca. 20 cm,
slik at kameraet kan lese av koden. Husk å fjerne den beskyttende plastfilmen fra linsen på forhånd.

5. Følg trinnene for å fullføre wifi-innstillingene.

6. Når du har opprettet et passord, følger du trinnene for å synkronisere tiden. Du kan deretter se live-visning 
eller endre innstillinger under Device Settings.

20 cm ( 8 inches )
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r

≈30cm(12 inch)

Meny

Legg til ny enhet

Aktiver/deaktiver PIR-
bevegelsessensor 
(standardmodus 
er "aktivert")

 Enhetsinnstillinger

Se live-visning

Batteristatus



• I annet nettverk (WAN)

    OBS:    För att spara batteri så 
loggar kameran ut från 
mjukvaran om inga handlingar 
utförs. Du loggar enkelt in på 
kameran igen genom att trycka 
på fönsterknappen.

1. Klikk på Add Device i menyen til høyre.
2. Velg UID som register mode.
3. Skriv inn kameraets UID.
4. Velg et navn for kameraet.
5. Skriv inn passordet du opprettet i appen.
6. Klikk på OK for å logge på.

1. Klikk på Add Device i menyen til 
høyre.

2. Trykk på Scan Device in LAN.
3. Dobbeltklikk på kameraet du vil 
legge til, informasjonen fylles ut 
med en gang.
4. Skriv inn passordet du 
opprettet i appen.

5. Klikk på OK for å logge på.

• I samme
nettverk (LAN)

Innstilling i Reolink-programvaren (PC)

Last ned programvaren fra Reolinks hjemmeside på lenken nedenfor:
https://reolink.com/software-and-manual/
     OBS:    Det anbefales å først installere kameraet i appen før du legger det til i 
programvaren.

Start programvaren og legg manuelt til kameraet ved å følge trinnene nedenfor:
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• PIR-sensors aktiveringsavstand

    OBS: 

1. Justering av avstand i App: Device settings - PIR settings

2. Justering av avstand i programvaren: Device settings - RF Alarm

3. Høyere følsomhet øker aktiveringsavstanden, men det kan også føre til falsk alarm. Det anbefales å stille 
følsomhetsnivået på Low eller Mid hvis du installerer kameraet utendørs.

Følsomhet Aktiveringsavstand (for 
bevegende, levende 
ting)

Aktiveringsavstand 
(for kjøretøy i bevegelse)

High

Mid

Low

Opptil 9 meter (30 fot)

Opptil 6 meter (20 fot)

Opptil 4 meter (13 fot) Opptil 10 meter (33 fot)

Opptil 12 meter (40 fot)

Opptil 15 meter (50 fot)

PIR-sensoren har 3 følsomhetsnivåer: Low/Mid/High. Høyere følsomhet øker 
aktiveringsavstanden. Standardinnstillingen for sensoren er Mid.

!
For å redusere risikoen for falsk alarm:

• Ikke rett kameraet mot solen, sterke lys eller lamper.

• Ikke rett kameraet mot steder med mye trafikk. Hvis det peker ut mot en vei, prøv 
å holde avstand på 15 meter (50 fot) mellom kameraet og eventuelle kjøretøy.

• Hold kameraet unna varmekilder, som AC, luftfukter, vifteuttak for projektorer 
m.m.

• Ikke installer kameraet på steder med mye og sterk vind.

• Ikke rett kameraet mot et speil.

• Hold kameraet minst 1 meter borte fra trådløse enheter som rutere og telefoner for 
å unngå trådløs forstyrrelse.

Tips for å unngå falsk alarm

Kamerainstallasjon
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Idealavstanden er 2-10 meter (7-33 fot), der 
det er enkelt å gjenkjenne et menneske.

  Inngang

θ Gjenstandens bane

Når du monterer kameraet, husk å ha 10° margin (se 
bilde til venstre) for effektiv aktivering. Hvis 
gjenstanden nærmer seg sensoren vertikalt, kan den i 
enkelte tilfeller misse å oppdage bevegelsen.

Husk:

• PIR-sensorens aktiveringsavstand: 6 m (i 
standardmodus)

• PIR-sensorens aktiveringsavstand: 120° 
(H)

• Kameraets idealavstand

2-3 m
eter

10°θ

Ideal Viewing Distance:

2-10 meters (7-33ft)

!

Lade batteriet

Reolink Argus 2 og Argus Pro er ikke designet for 24/7-overvåking via live-visningen. De er ment for 
innspilling av klipp når bevegelser oppdages, og live-visning ved behov.

Les lenken nedenfor for tips om hvordan du forlenger batteritiden:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

Viktig sikkerhet angående det oppladbare batteriet

2. Lad batteriet 
separat.

1. Lad batteriet når det er 
koblet til kameraet.

3. Lad batteriet med 
solcellepanelet.

Ladeindikator:   Oransje LED: Lader        Grønn LED: Fulladet

    OBS:        Merk at solcellepanelet ikke følger med i pakken, men selges separat.

• Installasjonsvinkel for PIR-sensor
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• Utendørsdeksel (for Argus 2)

Installasjonsguider

Sett på utendørsdekselet på 
kameraet (følger med Argus 2)

Dekselet har en liten 
sikkerhetssnor. Fest enden av den 
til veggfestet når du monterer det.

Fest kameraet til veggfestet og vri 
deretter kameraet slik du ønsker.        

Monter utendørsdekselet på kameraet hvis du skal bruke det utendørs, slik at det får best mulig 
motstandsdyktighet mot været.
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1. Lad det oppladbare batteriet med en 5/9 V DC-batterilader.
2. Hvis du vil lade batteriet med et solcellepanel, skal du bare bruke Reolinks solcellepanel, ingen andre 
modeller.

3. Batteriet skal bare lades i temperaturer mellom 0 til 45 °C.

4. Bare bruk batteriet i temperaturer fra -20 til 60 °C.

5. Sørg for at batteriluken er ren og fri for smuss.
6. Hold USB-porten tørr og fri for smuss, og sørg for at batteriet er i kontakt med polene. Sett alltid tilbake 
plastpluggen når batteriet er ladet.

7. Bruk/oppbevar/lad aldri batteriet i nærheten av varmekilder eller åpne flammer.

8. Oppbevar alltid batteriet på en sval og ventilert plass.
9. Ikke oppbevar batteriet i nærheten av eksplosive og andre farlige gjenstander.

10. Hold batteriet borte fra barn.

11. Ikke kortslutt batteriet ved å koble kabler eller andre metallgjenstander til polene. Ikke transporter eller 
oppbevar batteriet sammen med halsbånd, hårnåler eller andre metallgjenstander.

12. Ikke demonter, punkter, kortslutt eller utsett batteriet for vann, flammer, mikrobølgeovn eller 
trykkammer.
13. Ikke bruk batteriet hvis det lukter sterkt, avgir varme, blir misfarget/deformert eller føles rart på noe vis. 
Hvis batteriet er i bruk eller lades, tar du det bort og slutter og lade det umiddelbart.

14. Batteriet skal leveres på miljøstasjon etter endt levetid.



• Veggfeste

Trykk på knappen for å løsne 
festet fra platen.

Klikk fast festet på platen 
(kontroller at øvre kan hektes 
fast i festet).

Trykk fast festet før det klikker 
til.

Skru fast kameraet, velg vinkel 
og spenn fast knotten.

Skru fast platen i veggen.

• Trefeste

Klikk fast festet på platen 
(kontroller at øvre kan hektes 
fast i festet).

Trykk på knappen for å løsne 
festet fra platen.

Trykk fast festet før det klikker 
til.

Skru fast kameraet, velg vinkel 
og spenn fast knotten.

Tre reimen gjennom festehullet. Spenn reimen rundt treet.
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• Kameraet starter ikke

• Sørg for at PIR-sensoren på kameraet virkelig er 
rettet inn mot det riktige området. 

• Sørg for at push-varsler er aktivert.
• Søgr for at PIR-tidsinnstillingen er aktiv og riktig 
innstilt.
• Sjekk internettoppkoblingen på din mobile enhet.
• Sjekk at kameraet er oppkoblet mot nettet. Hvis 
LED-indikatoren lyser eller blinker rødt, betyr det at 
kameraet har mistet internettoppkoblingen.
• Sjekk at du har aktivert push-varsler for appen i din 
mobile enhet.

• Sørg for at PIR-sensoren virkelig er aktivert og 
tidsinnstillingen er aktiv og riktig innstilt.
• Sjekk at følsomheten er korrekt.
• Gå til Device Settings > PIR settings og sjekk at 
innstillingene er riktige.
• Sjekk at batteriet ikke er utladet.
• Tilbakestill kameraet og prøv på nytt.

Ingen push-varsler sendes

Hvis du av en eller annen grunn ikke får push-
varsler når bevegelser oppdages, prøv følgende:

Prøv følgende hvis kameraet ikke starter:
• Sett i batteriet og husk polariteten.
• Lad batteriet med batteriladeren (5 V 2 A) og

kontroller at ladeindikatorn lyser. Batteriet er 
fulladet når den lyser kontinuerlig grønt.
• Prøv å skifte batterier (hvis du har et ekstra).
Hvis kameraet fremdeles ikke starter, kontakter du 
Reolinks support.

PIR-sensoren utløses ikke av 
bevegelse

Hvis PIR-sensoren ikke utløses av bevegelse i 
aktiveringsområdet, prøver du følgende:

Feilsøking
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• Ta av kameraet

Trykk på sikkehetsknappen 
for å løsne festet.

Skru løs kameraet fra 
veggfestet.



Forenklet EU-
samsvarserklæring

Reolink erklærer at denne enheten er i samsvar 
med de grunnleggende kravene og andre 
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53 / EU.

Melding om Samsvar
Erklæring om samsvar med FCC
Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-
reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) 
denne enheten kan ikke forårsake skadelig 
interferens, og (2) denne enheten må godta mottatt 
interferens, inkludert interferens som kan forårsake 
uønsket drift. For mer informasjon, besøk: 
https://reolink.com/fcc-compliance-notice/.

Spesifikasjoner 
Video

Videooppløsning: 1080p HD 15 fps
Synsfelt: 130° diagonalt
Nattsyn: Opptil 10 m (33 fot)

PIR-aktivering og alarm

PIR-avstand: Justerbart opptil 9 m (30 fot)
PIR-avstandsvinkel: 120°
Lydalarm: Ja, med mulighet for taleinnspilling
Andre alarmer: E-post og push-varsler

Generelt
Driftsfrekvens: 2,4 GHz
Driftstemperatur: -10° til 55° C (14° til 131° F) 
Værbestandighet: IP65
Mål: 96x58x59 mm
Vekt (batteri inkl.): 260 g (Argus 2), 230 g 
(Argus Pro)
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Riktig avhending 
av dette produktet

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke 
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i 
hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller 
menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, 
resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme 
bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å 
returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- 
og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren 
der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for 
miljøsikker resirkulering.

Begrenset garanti
Dette produktet leveres med en 2-års begrenset 
garanti som bare er gyldig hvis den er kjøpt fra 
Reolink Official Store eller en Reolink autorisert 
forhandler. Lære mer:
https://reolink.com/warranty-and-return/.

Vilkår og personvern
Bruk av produktet er underlagt din samtykke til 
vilkårene for bruk og personvern på reolink.com. 
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Lisensavtale for sluttbrukere
Ved å bruke produktprogramvaren som er innebygd 
i Reolink-produktet, godtar du vilkårene i denne 
sluttbrukerlisensavtalen (“EULA”) mellom deg og 
Reolink. Lære mer:
https://reolink.com/eula/.

Erklæring om ISED-
strålingseksponering
Dette utstyret samsvarer med RSS-102-
strålingseksponeringsgrensene angitt for et 
ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og 
brukes med minst 20 cm avstand mellom radiatoren 
og kroppen din.


