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Trenger du hjelp til oppsett og innstallasjon nner du en rekke tips og veiledninger på Reolink sine o sielle
nettsider: https://support.reolink.com.
Norsk support pr. telefon er tilgjengelig alle hverdager fra 08.00 til 16.00. Tlf. 64009454
Norsk importør: Støk Handel AS, Folkeparken 13, 2072 DAL, Norge
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Introduksjon

Oppsett av kameraet

Høytaller

Last ned og start Reolink-appen eller klientprogramvaren, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
første oppsett.

Strømkabel
Spotlight

• På smarttelefon
Skann for å laste ned Reolink-appen

Status Lys
Blinking: WiFi-tilkobling mislyktes
På: Kameraet startes opp / WiFi-tilkobling lyktes
Linse
Dagslys sensor
Mikrofon
PIR bevegelsessensor
Mikro SD port

• På PC
For å laste ned Reolink PC-klient, gå til: https://reolink.com > Support > App & Client.

Reset knapp
*Trykk i mer enn fem sekunder for å gjenopprette enheten til standardinnstillingene.
*Hold alltid gummiproppen godt lukket
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Installere kameraet

Montere kameraet

• Installer kameraet 2-3 meter (7-10 fot) over
bakken. Denne høyden maksimerer deteksjonsområdet til PIR-bevegelsessensoren
• For bedre ytelse for bevegelsesdeteksjon, må du
installere kameraet vinklet.
A

B

OBS!: Hvis et objekt i bevegelse nærmer seg
PIR-sensoren vertikalt, kan kameraet mislykkes å
oppdate bevegelse.
Roter for å skille deler fra
braketten.

Monteringshøyde:
2-3 Meter

Bor hull i samsvar med monteringsmal og skru bunnen
av braketten på veggen. Fest deretter den andre delen
av braketten på basen.

PIR Deteksjonsavstand:
2-7 Meter

θ

Fest kameraet til braketten ved å vri på skruen mot
klokken.
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Juster kameravinkelen for å få beste synsfelt.

!

Tips for å redusere antall
feilalarmer

• Unngå at kameraet peker mot objekter med sterkt lys, inkludert solskinn, lamper
osv.
• Ikke plasser kameraet for nær et sted med mye trakk. Basert på testing vil den
anbefalte avstanden mellom kameraet og kjøretøyet være 16 meter.

Fest kameraet ved å vri delen på
braketten som er angitt i diagrammet
med klokken.

• Ikke plasser kameraet i nærheten av uttak, inkludert lufteluker, luftfukterutløp,
varmepumper osv.
• Ikke installer kameraet på steder med sterk vind.
• Ikke sett kameraet mot et speil eller innenfor et vindu.
• Hold kameraet minst 1 meter unna trådløse enheter, inkludert WiFi-rutere og
telefoner for å unngå trådløs interferens.

OBS!:
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For å justere kameravinkelen, løsne braketten ved å vri på den øvre del mot klokken.
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Troubleshooting
Kameraet skrur seg ikke på
Hvis kameraet ikke slås på, kan du prøve følgende
løsninger:
• Prøv å koble kameraet til et annet uttak.
• Bruk en annen 5V strømadapter.
Fungerer ikke dette, kontakt support:
https://support.reolink.com

Kunne ikke skanne QR-kode på telefonen
Hvis kameraet ikke klarte å skanne QR-koden på
telefonen din, kan du prøve følgende løsninger:
• Fjern beskyttelsesfilmen fra linsen.
• Tørk av kameralinsen med tørt
papir/håndkle/klut.
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• Varier avstanden (ca 30 cm) mellom kameraet og
mobiltelefonen som gjør at kameraet kan fokusere
bedre.
• Prøv å skanne QR-koden under tilstrekkelig
belysning..
Fungerer ikke dette, kontakt support:
https://support.reolink.com

WiFi-tilkobling mislyktes under førstegangs
oppsett.
Hvis kameraet ikke kobler til WiFi, prøv følgende
løsninger:
• Vennligst sørg for at WiFi-båndet er 2,4 Ghz,
kameraet støtter ikke 5 Ghz.
• Forsikre deg om at du har tastet inn riktig
WiFi-passord.
• Plasser kameraet nærmere din ruter, for å sikre et
sterkt WiFi-signal.
• Endre krypteringsmetoden for WiFi nettverk til
WPA2-PSK/WPA-PSK (sikrere kryptering) på ruter
grensesnittet.
• Endre WiFi SSID eller passord og sørg for at SSID er
innenfor 31 tegn

og passord er innenfor 64 tegn.
• Sett passordet ditt med bare tegn på tastatuet.

Andre varsler:
Direkte e-postvarsler og push-varesler

Fungerer ikke dette, kontakt support:
https://support.reolink.com

Generelt

Spesifikasjoner
Video & Audio
Videooppløsning
1080p HD med15 bilder/sek
Synsfelt: Horisontal: 100°, Vertikal: 54°
Nattsyn: Opptil 10 meter (33 fot)
Lyd: Toveis lyd
Smart Alarm
Modus: Bevegelsesdeteksjon + PIR-deteksjon
PIR-deteksjonsvinkel: 100° horisontal
Lydvarsel:
Tilpassede stemmeopptak varser

Strøm: 5V/2A
WiFi-frekvens: 2.4 GHz
Driftstemperatur:
-10°C til 55°C (14°Fil 131°F)
Værbestandighet:
IP65-sertifisert værbestandig
Størrelse: 99 x 91 x 60 mm
Vekt: 185g (6.5 oz)

Samsvarserklæring
FCC Overensstemmelseserklæring
Denne enheten er i samsvar med del 15 i
FCC-reglene. Driften er underlagt de følgende to
forhold: (1) denne enheten kan ikke forårsake
skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må
godta mottatt interferens, inkludert interferens
Norsk
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som kan forårsake uønsket operasjon. For mer
informasjon, besøk:
reolink.com/fcc-compliance-notice/.

Enkel EU Samsvarserklæring
Reolink erklærer at denne enheten er i
overholdelse av de grunnleggende kravene
og andre relevante bestemmelser i direktivet
2014/53 / EU.

Begrenset garanti
Dette produktet kommer med en 2-års begrenset
garanti som bare er gyldig hvis den er kjøpt fra
Reolink eller en autorisert Reolink forhandler.
Mer info:
https://reolink.com/warranty-and-return/.
Notat : Vi håper at du blir fornøyd. Hvis du ikke er
fornøyd med produktet og planlegger å returnere,
anbefaler vi sterkt at du tilbakestiller kameraet til
fabrikkinnstillingene og tar ut det innsatte Micro
SD-kortet før du returnerer.

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
produktet for miljøsikker gjenvinning.
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mellom deg og Reolink. Mer info:
https://reolink.com/eula/.

ISED Erklæring om stråleeksponering
Dette utstyret overholder RSS-102
strålingseksponeringsgrenser angitt for et
ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og
brukes med minst 20 cm avstand mellom
radiatoren og kroppen din
DRIFTSFREKVENS
(maksimal overført effekt)
2412MHz—2472MHz (17dBm)

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

Lisensavtale for sluttbrukere
Ved å bruke programvaren som er innebygd i
Reolink-produktet, godtar du vilkårene i denne
sluttbrukerlisensavtalen (“EULA”)
Norsk
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