
Tehniline abi 
Kui vajate tehnilist abi, külastage enne toodete tagastamist meie ametlikku tugilehte ja võtke 
ühendust meie tugimeeskonnaga, https://support.reolink.com. 
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Mis on karbis 

Kaamera tutvustus 

 
Oleku LEED 

IR LEED 

Objektiiv 

Päevavalguse andur 

Sisse ehitatud PIR andur 

Sisse ehitatud mikrofon 

 
Nano SIM-kaardi pesa 
Lähtestamisava, SIM-kaardi ja SD-kaardi pesa  
leidmiseks pöörake kaamera objektiivi. 

Lähtestamisauk 

Seadme tehaseseadete taastamiseks 
vajutage nõelaga lähtestamisnuppu. 

Mikro SD-kaardi pesa 

Reolink Go PT ×1 

Antenn x1 Camera 

Klamber ×1 

Mikro USB kaabel ×1 

Lühike juhend ×1 

Valvekaamera märgis ×1 

Kinnitusaukude mall ×1 

Lähtestamisnõel/kruvid (pakis) ×1 

 
Antenn 

Mikro USB-pesa 

Aku oleku LEED 

Toitelüliti 
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SIM-kaardi ja SD-kaardi lisamine • Nõuandeid õige SIM-kaardi valimiseks 

 Nõutav nano-SIM-kaardi suurus: 
 

0.48in/12.3mm 

2 3 

 
Nano-SIM /4FF 

• SIM-kaart peab toetama WCDMA ja FDD LTE. 
• Mõnel SIM-kaardil on PIN-kood. PIN-koodi keelamiseks kasutage palun 
oma nutitelefoni. 

• Enne kaamerasse sisestamist aktiveerige kaart nutitelefonis 
või võrguoperaatori kaudu. 

• Kui SIM-kaarti ei osteta toetatud operaatorilt, peate võib-olla 
APN-i seaded käsitsi importima. Juhised leiate aadressilt 
https://support.reolink.com või pöörduge Reolink`i toe poole. 

 

MÄRKUS: Veenduge, et SIM-kaart saaks teie nutitelefoni jaoks töötada. 

Võrku registreerimine (kaamera esmane seadistus) 
 

 

1. Pöörake kaamera objektiivi ja eemaldage kummikate. 
2. Sisestage SIM-kaart. 

• SIM-kaardi pesa asub SD-kaardi pesa kohal. Selle sisestamisel pidage meeles, et SIM-kaardi 
kuldsed kontaktid peavad olema suunatud allapoole ja tahutud nurk peab olema kaamera 
sees. 

• SD-kaardi pesa asub SIM-kaardi pesa all. Jälgige, et SD-kaardil olevad kuldsed kontaktid oleksid 
ülespoole suunatud. 
3. Kui need on tehtud, vajutage parema veekindluse tagamiseks tugevasti kummikatet. 

 

 
Pärast SIM-kaardi sisestamist saate kaamera 
sisse lülitada. 

 

 
3   4 

 

0
.3

5
in

/8
.8

m
m

 



5  

 

 

 

 

 
1.  Oodake mõni sekund - punane tuli 

süttib ning põleb paar sekundit. 
Seejärel tuli kustub. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Sinine valgusdiood vilgub mõne 

sekundi jooksul ja muutub siis enne 
kustumist püsivaks. Kuulete 
hääljuhist "Network connection 
succeeded”, mis tähendab, et 
kaamera on võrguga edukalt 
ühendatud. 

MÄRKUS: Samuti võite sattuda järgmistesse olukordadesse: 
 

 Hääljuhis Kaamera olek Lahendused 

 
1 

 
“SIM card cannot be 

recognized” 

 
Kaamera ei tunne 

seda SIM-kaarti ära. 

1. Kontrollige, kas SIM-kaart 
on vale pidi. 

2. Kontrollige, kas SIM-kaart 
pole täielikult sisestatud, ja 
sisestage see uuesti 

 
2 

“The SIM card is locked 
with a PIN. Please 

disable it” 

 
Teie SIM-kaardil on PIN-

kood. 

Pange SIM-kaart oma 
mobiiltelefoni ja keelake PIN-
kood. 
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“Not registered on 
network. Please activate 
your SIM card and check 

the signal strength” 

 

 

 
Kaamera ei saa 
operaatori võrku 
registreeruda. 

1. 1. Kontrollige, kas teie kaart on 
aktiveeritud või mitte. Kui ei, siis 

helistage SIM-kaardi 
aktiveerimiseks oma operaatorile. 

2. Praeguses asendis on signaal 
nõrk. Liigutage kaamera parema 

signaaliga kohta. 

3. 3. Kontrollige, kas kasutate 
õiget kaamera versiooni. 

4 
“Network connection 

failed” 
Kaameral ei õnnestu 
serveriga ühendust 
luua. 

Kaamera on ooterežiimis ja 
ühendub hiljem uuesti. 

 
 

5 

“Data call failed. Please 
confirm your  cellular 

data plan is available or 
import the APN settings” 

 
SIM-kaardil on andmed 
otsas või APN-i seaded 

pole õiged. 

1. Kontrollige, kas SIM-kaardi 
andmesidepakett on endiselt 
kättesaadav. 

2. Importige kaamerasse õiged 
APN-i seaded. 
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Kaamera seadistamine Reolink`i rakenduses 

(nutitelefoni korral) 

Laadige alla ja paigaldage Reolink`i rakendus App Store ( iOSi korral) või Google Play 
(Androidi korral) kaudu. 

 

1. Klõpsake kaamera lisamiseks paremas ülanurgas “  ” nupul. 

2. Skannige kaamera allservas QR-kood ja järgige seadistamise lõpuleviimiseks juhiseid. 

3. Pärast kaamera parooli loomist järgige kellaaja sünkroonimiseks juhiseid. Seejärel saate 
alustada otsevaadet või minna seadetesse “Device Settings”. 

 

Aku olek 

 

 

Märkused kaamera paigaldamise kohta 

Veekindla jõudluse ja PIR-liikumisanduri efektiivsuse 
maksimeerimiseks paigaldage Reolink Go PT tagurpidi ainult siis, kui 
paigaldate selle õue. 

 

 

 

Leidke kaamera jaoks parim koht 

Paigaldage kaamera maapinnast 2-3 meetri 
kõrgusele. Sellisel kõrgusel oleks liikumisanduri 
tuvastamisala maksimaalne 
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Menüü 
 

 
Lisa uus seade 

 

 
PIR-liikumisanduri 
lubamine / keelamine 
(Vaikimisi on PIR-andur 
lubatud )  
Seadme sätted 

Ligipääs 
otsevaatele 

 

Liikumise tuvastamiseks paigaldage kaamera nurga 
all ja PIR-anduri ning tuvastatud objekti vaheline 
nurk peab olema suurem kui 10°. 

 
 

MÄRKUS: PIR-anduri tuvastamise piirangu 
tõttu võib kaamera tuvastada liikumise, kui 
liikuv objekt läheneb PIR-andurile 
vertikaalselt (oranži noole suund pildil). 

A B 

 
M
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• PIR anduri tuvastamiskaugus 

 
PIR-tuvastamise vahemikku saab kohandada vastavalt teie vajadustele. Selle seadistamiseks 
Reolink`I rakenduses võite lähtuda järgmisest tabelist. 

 
Olulised märkused valehäirete 
vähendamise kohta 

 
 

 
Tundlikkus 

 
Väärtus 

 
Tuvastuse ulatus 
(Liikuvate ja elavate asjade 
jaoks) 

Madal 0 - 50 Kuni 5 meetrit 

Keskmine 51 - 80 Kuni 8 meetrit 

Kõrge 81 - 100 Kuni 10 meetrit 

 
MÄRKUS: PIR tundlikkuse reguleerimine Reolink`i rakenduses: Device Settings-> PIR Settings-
> Sensitivity. 

Valehäirete vähendamiseks pidage silmas, et: 
 

•  Ärge suunake kaamerat ükskõik millise ereda valgusega eseme, sealhulgas 
päikesevalguse, eredate lambitulede jne poole. 

 

• Ärge asetage kaamerat tiheda liiklusega kohtadele liiga lähedale. Meie arvukate 
testide põhjal on soovitatav kaamera ja sõiduki vaheline kaugus 16 meetrit. 

 

• Ärge asetage kaamerat ühegi pistikupesa, sealhulgas konditsioneeri, 
õhuniiskuse, projektorite soojusülekandeavade lähedale. 

 

• Ärge paigaldage kaamerat tugeva tuulega kohtadesse. 
 

• Ärge suunake kaamerat ühegi peegli poole. 
 

Juhtmeta häirete vältimiseks hoidke kaamerat traadita seadmetest, sealhulgas WiFi-ruuteritest 
ja telefonidest, vähemalt 1 meetri kaugusel. 
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Aku laadimine 
 

 

1. Laadige akut tavalise ja kvaliteetse 5 V või 9 V alalisvoolu akulaadijaga. 
 

2. Pange tähele, et aku ühildub AINULT Reolink`i päikesepaneeliga. Te ei saa akut laadida ühegi 
teise kaubamärgi päikesepaneelidega. 

 

3. Laadige akut, kui temperatuur on vahemikus 0 °C kuni 40 °C. 
 

4. Kasutage akut alati vaid siis, kui temperatuur on vahemikus -20 °C kuni 60 °C. 

1. Laadige akut 
toiteadapteriga. 

2 . Laadige akut Reolink`i 
päikesepaneeliga. 

 

5. Hoidke USB-laadimisport kuiva, puhta ja prahivaba ning veenduge, et aku kontaktid oleksid 
joondatud. 

Laadimisindikaator: Oranž LEED: laeb Roheline LEED: laetud 

MÄRKUS: 
• Aku on sisseehitatud. Ärge eemaldage seda kaamerast. 
• Pange tähele, et päikesepaneel EI kuulu pakki. Selle saate osta Reolink`i ametlikust 
veebipoest. 

 

! Olulised märkused laetava aku kasutamise kohta  

Reolink Go PT ei ole mõeldud 24/7 täisvõimsusega töötamiseks ega ööpäevaringseks 
otseülekandeks. See on loodud liikumissündmuste salvestamiseks ja reaalajas voogesituse 
kaugvaatamiseks ainult siis, kui seda vajate. Siit postitusest leiate kasulikke näpunäiteid aku 
tööea pikendamise kohta: 
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893 

 

6. Kui aku on täielikult laetud, katke USB-laadimisport kummist kattega. 
 

7. Ärge laadige, kasutage ega hoidke akut süüteallikate, näiteks tule või küttekehade läheduses. 
 

8. Hoidke aku lastest eemal. 
 

9. ÄRGE võtke akut lahti, ärge tükeldage, torgake, lühistage ega pange akut vette, tulle, 
mikrolaineahju ega surveanumasse. 

 

10. ÄRGE kasutage akut, kui see eritab lõhna, kuumeneb, muudab värvi, deformeerub või tundub 
kuidagi ebatavaline. Kui akut kasutatakse või laaditakse, eemaldage aku kohe seadmest või laadijast 

ja lõpetage selle kasutamine. 
 

11. Kasutatud akust vabanemisel järgige alati kohalikke jäätmekäitlus- ja ringlussevõtuseadusi. 
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Turvakinnituse paigaldamine Kaamera kinnitamine puu külge 
 
 

Samm 1 

Puurige augud vastavalt kinnitusava 
mallile ja keerake turvakinnitus seina 
külge. Kui paigaldate kaamera 
müüritisele või mõnele muule kõvale 
pinnale, pidage meeles siestada auku 
plastikust ankrud. 

 

 

 

 

 

MÄRKUS: Parema 4G 
signaali tugevuse 
saavutamiseks on 
kõige parem 
paigaldada antenn 
üles või 
horisontaalselt. 

 

 
Samm 1 

Keerake 
turvakinnituse 
kruvi lahti ja 
eemaldage puu 
kinnitus. 

 

 

 

 

 

 
 

Samm 2 

Ajage 
silmusrihm läbi 
pilude ja 
kinnitage rihm 

 

Samm 2 

Paigaldage kaamerale 
antenn. 

13  

Samm 3 

Keerake kaamera turvakinnituse 
külge ja reguleerige õiges suunas. 
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Tõrkeotsing 

 

 

 
Samm 3 

Paigaldage 
kaamerale 
antenn. 

 

 
 

Samm 4 
Keerake 
kaamera 
turvakinnit
use külge. 

 

 

 

 

 PIR-andurit ei õnnestu käivitada 

• Kaamera lähtestamine 

ebaõnnestus 

Kaamera edukaks lähtestamiseks järgige 
rangelt alltoodud samme: 

• Kui kaamera on juba pikka aega sisse 
lülitatud, siis vajutage lähtestusnõela abil 
lähtestusnuppu umbes 3 sekundit. Pärast 
heli kuulmist vabastage lähtestamisnupp. 

• Kui kaamera alles käivitub, oodake umbes 
20 sekundit. Kui näete vilkuvat sinist või 
punast LED-i, vajutage lähtestusnõelaga 
lähtestusnupule. 

• Kui see ikkagi ei toimi, võtke ühendust 
Reolink`i toega 
https://support.reolink.com. 

Helialarm: Kohandatud helisalvestatavad 
märguanded 
Muud häired: Kiired e-posti märguanded ja 
tõukemärguanded 
 

Üldine 

Töötemperatuur: -10° kuni 55° C  
Ilmastikukindlus: IP65 sertifitseeritud 
ilmastikukindel  
Suurus: 75x113 mm 
Kaal: 485 g 
 

Vastavuskinnitus 

• Kaamera ei lülitu sisse 
Kui teie kaamera ei lülitu sisse, rakendage 
palun järgmisi lahendusi: 

• Veenduge, et olete toitenupu sisse 
lülitanud. 

• Laadige akut alalisvoolu 5V/2A 
toiteadapteriga. Kui roheline tuli põleb, on aku 
täielikult laetud. 
Kui see ikkagi ei toimi, võtke ühendust Reolink`i 
toega https://support.reolink.com. 

Häire 

Kui PIR-andur ei luba kaetud alal mingit 
häiret käivitada, rakendage palun 
järgmisi lahendusi: 

• Puudutage Reolink`i rakenduses Device 
Settings -> PIR Settings. Kontrollige, kas 
ajakava, tundlikkuse ja toimingu seaded on 
lubatud ja õigesti seadistatud. 

• Reguleerige kaamera nurka, et 
parandada selle liikumistuvastust. 

• Lähtestage kaamera ja kontrollige, kas see 
töötab. 

• Kui see ikkagi ei toimi, võtke ühendust Reolink`i 
toega https://support.reolink.com. 

Spetsifikatsioonid 

Video 

Video eraldusvõime: 1080p HD - 15 
kaadrit/s 

Vaateväli: 105° diagonaal 
Öönägemine: kuni 10 m 

 
PIR tuvastamine & häired 

PIR tuvastuskaugus: Reguleeritav kuni 10m  
PIR tuvastusnurk: 90° horisontaalne 

FCC vastavuse avaldus 
See seade vastab FCC reeglite 15. osale. 
Kasutamine sõltub kahest järgmisest 
tingimusest: (1) see seade ei tohi 
põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see 
seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud 
häired, kaasa arvatud häired, mis võivad 
põhjustada soovimatuid toiminguid. 
Lisateabe saamiseks külastage aadressi: 
https://reolink.com/fcc-compliance-notice/. 
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ELi lihtsustatud 
vastavusdeklaratsioon 

Reolink Communications kinnitab, et see 
seade vastab direktiivi 2014/53/EL 
põhinõuetele ja muudele asjakohastele 
sätetele. 

Tootel on 2-aastane piiratud garantii, mis 
kehtib vaid juhul, kui toode on ostetud 
Reolink`i ametlikust poest või volitatud 
edasimüüjalt.  

Tingimused ja privaatsus 

Toote kasutamiseks peate nõustuma 
teenusetingimuste ja 
privaatsuseeskirjadega aadressil 
reolink.com. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 

 

Toote õige kasutusest 
kõrvaldamine 

See märgistus näitab, et seda toodet ei 
tohiks kogu ELis koos muude 
olmejäätmetega ära visata. Kontrollimatu 
jäätmete kõrvaldamise tagajärjel 
keskkonnale või inimeste tervisele 
tekitatava võimaliku kahju vältimiseks 
taaskasutage see vastutustundlikult, et 
edendada materiaalsete ressursside 
säästvat taaskasutamist. Kasutatud 
seadme tagastamiseks kasutage palun 
tagastus- ja kogumissüsteeme või 
pöörduge toote müüja poole. Nad saavad 
seda toodet kasutada keskkonnaohutuks 
ringlussevõtuks. 

Lõppkasutja litsentsileping 

Reolinki tootele manustatud tootetarkvara 
abil nõustute teie ja Reolinki vahelise selle 
lõppkasutaja litsentsilepingu („EULA“) 
tingimustega. Rohkem teavet: 
https://reolink.com/ eula/. 

 

ISED kiirguskaitse avaldus 

See seade vastab kontrollimatu 
keskkonna jaoks kehtestatud RSS-102 
kiirguspiirangutele. See seade peaks 
olema paigaldatud ja kasutatav nii, et 
kiirguri ja teie keha vaheline kaugus oleks 
vähemalt 20 cm. 

  

 

Piiratud garantii 
 


