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Kaamera klamber Micro USB kaabel Antenni 

 

 
Nõela lähtestamine Kiirjuhend Kruvide pakk 
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Kaamera Sissejuhatus 

Status LED 

objektiiv 

Sisseehitatud PIR-

andur 

Päevavalgusandu

r Sisseehitatud 

mikrofon 

Nano SIM-kaardi pesa 
* Pöörake kaamera objektiivi, et fintserda 
nullimise ava, 
SIM-kaardi pesa ja SD-kaardi pesa. 

Seadistage Kaamera 

SIM-kaardi aktiveerimine kaamera jaoks 

 
• Valige Nano SIM-kaart, mis toetab WCDMA ja FDD LTE. 
• Mõnel SIM-kaardil on PIN-kood. Võite kasutada oma nutitelefoni PIN-koodi 

firmistamiseks. 

 
MÄRKUS: Ärge sisestage IoT või M2M SIM-kaarti nutitelefoni. 

 
Sisestage SIM-kaart 

Reset Hole 
* Vajutage nupu lähtestamise nuppu, et taastada 
kaamera tehaseseadistused. 

Micro SD-kaardi 

pesa Kõlar 

Micro USB port Aku 

oleku LED Antenn 

Toitelüliti 

* 
Pärast 
aku 
laadi
mist 
katke 
USB-
laadi
mispo
rt 
alati 
kumm
ist 
pistik
uga. 

 

Nano SIM-kaart 

 
 
 

RST MicroSD 

Nano SIM-
kaart 

Nano SIM-kaart 
 
 
 
 

 
RST MicroSD 

RST MicroSD 
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Pöörake kaamera objektiivi ja eemaldage kummist 
kate. 
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SIM-kaardi registreerimine 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sisestage SIM-kaart. Kui need on tehtud, vajutage kummikatet 

firmiliselt parema veekindluse tagamiseks. 

 

 
Kui SIM-kaart on sisestatud, saate 
kaamera sisse lülitada. 

 

 
Oodake paar sekundit ja punane tuli 
põleb paariks sekundiks. 

* SIM-kaardi pesa asub SD-kaardi pesa kohal. SIM-kaardi sisestamisel pidage meeles, 
et kuldsed kontaktid peavad olema suunatud allapoole ja et te peate trimmitud nurga 
vajutama kaamera sisemusse. 

 

* SD-kaardi pesa on SIM-kaardi pesa all. SD-kaardi sisestamisel pidage meeles, et 
kuldsed kontaktid peavad olema suunatud ülespoole. 

Siis läheb see välja. 

 

 
Sinine LED vilgub paar sekundit ja kustub 
siis enne kustumist. Te kuulete 
häälekuulutust "Võrguühendus õnnestus", 
mis tähendab, et kaamera 
on edukalt võrku ühendatud. 

Nano SIM-
kaart 

Nano SIM-kaart 
 
 
 
 

 
RST MicroSD 

RST MicroSD 

Nano SIM-
kaart 

Nano SIM-kaart 
 
 
 
 

 
RST MicroSD 

RST MicroSD 

 
MicroSD 

MicroSD 
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Seadmed Pilv 

Te ei ole lisanud ühtegi seadet. Lisamiseks 

klõpsake paremas ülanurgas olevale nupule 

"+". 

Telefoni kaamera seadistamine 

 
1. samm Skaneerige, et laadida alla Reolinki rakendus App Store'ist või Google Play 
poest. 

 
 

 

KEEN Powered 
by Reolink 

 
Samm 2 Kaamera sisselülitamiseks lülitage sisse toitelüliti. 

Samm 3 Käivitage Reolink App, klõpsake kaamera lisamiseks paremas ülanurgas nupule "  
". Skaneerige seadme QR-kood ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et finish initial setup. 

 

 
Kaamera seadistamine arvutis (valikuline) 

Samm 1 Laadige alla ja installige Reolink Client: Mine aadressile https://reolink.com > Support 
> App&Client. 

Samm 2 Käivitage Reolink Client, klõpsake nuppu "  ", sisestage kaamera UID-kood. 
lisamiseks ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et finish initial setup (algseadistus) lõpule 
viia. 
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MÄRKUS: Te võite sattuda ka järgmistesse 
olukordadesse: 

Laadige kaamerat  

Enne kaamera paigaldamist välitingimustesse on soovitatav aku täielikult laadida. 
 

  
 

Laadige akut toiteadapteriga. (ei kuulu 
komplekti) 

 
 

Laadimisindikaator: 

Laadige akut KEENi 
päikesepaneeliga 
(ei ole lisatud, kui ostate ainult kaamera). 

Oranž LED: laadimine Roheline LED: Täielikult laetud 

 

 
Parema ilmastikukindluse tagamiseks katke 
USB-laadimisport pärast aku laadimist alati 
kummist pistikuga. 

 Hääljuhis Kaamera staatus Lahendus
ed 

 
1 

 
"SIM-kaarti ei saa 

tuvastada" 

 
Kaamera ei suuda seda 

SIM-kaarti 
tuvastada. 

1. Kontrollige, kas SIM-kaart on 
tagurpidi suunatud. 

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

 
2 

"SIM-kaart on 
lukustatud PIN-

koodiga. 
Palun lülitage see 

välja" 

 
Teie SIM-kaardil on PIN-

kood. 

Pange SIM-kaart mobiiltelefoni ja 
keelake PIN-kood. 

 
 

 
3 

 

 
"Ei ole võrgus 

registreeritud. Palun 
aktiveerige oma SIM-

kaart ja kontrollige 
signaali tugevust" 

 
 

 
Kaamera ei registreeru 

operaatorvõrku. 

1. Kontrollige, kas teie kaart 
on aktiveeritud või mitte. Kui 
ei ole, siis helistage oma 
operaatorile, et aktiveerida. 

SIM-kaart. 
2. Signaal on praeguses 

asukohas nõrk. Palun 
liigutage 

kaamera parema 
signaaliga kohta. 

3. Kontrollige, kas kasutate 
õiget kaameraversiooni. 

 

4 
"Võrguühendus 

ebaõnnestus" 
Kaamera ei saa serveriga 

ühendust. 
Kaamera läheb ooterežiimi ja 

ühendub hiljem uuesti. 

 
 

5 

 

"Andmekõne 
ebaõnnestus. Palun 

kinnitage, et teie 

 
SIM-kaardil on andmed 
otsas või APN-i seaded 

ei ole õiged. 

1. Palun kontrollige, kas 
SIM-kaardi 
andmesideplaan on 

on endiselt saadaval. 
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Paigaldage 
Kaamera 

Paigaldage kaamera seinale 

 

• Välitingimustes 
kasutamiseks PEAB kaamera 
olema paigaldatud tagurpidi, 
et tagada parem veekindlus 
ja parem PIR-liikumisanduri 
effitsentsus. 

 
• Paigaldage kaamera 2-3 
meetri kõrgusele maapinnast. 
See kõrgus maksimeerib PIR-
liikumisanduri 
avastamisulatust. 

 

• Liikumistuvastuse paremaks 
toimimiseks paigaldage 
kaamera nurga all. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paigalduskõrgus: 
2-3 meetrit  

 
PIR tuvastamise kaugus: 
2-10 meetrit  

 

Puurige augud vastavalt 
paigaldusavade šabloonile ja kruvige 
turvakinnitus seinale. 

MÄRKUS: Kasutage vajadusel pakendis 
olevaid kipsplaadiankruid. 

 
MÄRKUS: Kui liikuv objekt läheneb PIR-
andurile vertikaalselt, ei pruugi 
kaamera liikumist tuvastada. 

 

 
Paigaldage antenn kaamera külge. Kruvige kaamera turvakinnitusele 

ja reguleerida õiges suunas. 

1 

2 3 
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MÄRKUS: Parema 4G-ühenduse tagamiseks on soovitatav paigaldada antenn ülespoole või 
horisontaalselt. 
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Paigaldage kaamera lakke Paigaldage kaamera aasarihmaga 
 

 
 

 
Tõmmake turvakinnituse nuppu 
ja keerake klamber lahti, et kaks 
osa eraldada. 

 
 
 
 

  

Paigaldage klamber lakke. Joondage kaamera klambriga ja keerake kaameraüksust selle 
lukustamiseks päripäeva. 

Kaamerat on lubatud kinnitada puu külge nii turvakinnituse kui ka laekinnitusega. Keerake 
kaasasolev rihm plaadi külge ja kinnitage see puu külge. Seejärel kinnitage kaamera plaadi 
külge ja olete valmis. 

 

3 2 

3 
2 

1 

1 
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Aku ohutusjuhised Kasutamine 

Kaamera ei ole ette nähtud 24/7 täisvõimsusel töötamiseks või ööpäevaringseks 
otseülekandeks. See on mõeldud liikumissündmuste salvestamiseks ja otseülekandeks 
eemalt ainult siis, kui seda vajate. Selles postituses https://support.reolink.com/hc/en-us/ 
articles/360006991893 leiate kasulikke nõuandeid, kuidas aku tööaega pikendada. 

 
1. Aku on sisseehitatud, seega ärge eemaldage seda kaamerast. 

 

2. Laadige akut standardse ja kvaliteetse 5V/9V alalisvoolu akulaadija või KEEN 
päikesepaneeliga. Ärge laadige akut teiste kaubamärkide päikesepaneelidega. 

 

3. Laadige akut, kui temperatuur on vahemikus 0 °C kuni 45 °C, ja kasutage akut alati 
temperatuuril -20 °C kuni 60 °C. 

 

4. Hoidke USB-laadimisport kuivana, puhtana ja ilma igasuguse prahita ning 
katke USB-laadimisport kummist pistikuga, kui aku on täielikult laetud. 

 

5. Ärge laadige, kasutage ega hoidke akut süüteallikate, näiteks fire või kütteseadmete 
lähedal. 

 

6. Ärge kasutage akut, kui see eritab lõhna, tekitab soojust, on värvunud või 
deformeerunud või tundub mingil moel ebatavaline. Kui akut kasutatakse või laetakse, 
lülitage aku kohe välja või eemaldage laadija ja lõpetage selle kasutamine. 

 

7. Järgige alati kohalikke jäätme- ja ringlussevõtu seadusi, kui vabanete kasutatud akust. 

Veaotsing 

Kaamera ei lülitu sisse 

Kui teie kaamera ei lülitu sisse, 
rakendage järgmisi lahendusi: 

 

• Veenduge, et olete sisse lülitanud 
toitenupu. 
• Laadige akut 5V/2A 
alalisvooluadapteriga. Kui roheline tuli 
põleb, on aku täielikult laetud. 

 

Kui need ei tööta, võtke ühendust Reolinki 
klienditoega. 

 
PIR-andur ei vallanda häireid 

Kui PIR-andur ei vallanda mingit häiret 
kaetud alal, proovige järgmisi lahendusi: 

 

• Veenduge, et PIR-andur või kaamera 
on paigaldatud õiges suunas. 
• Veenduge, et PIR-andur on lubatud 
või et ajakava on õigesti seadistatud ja 
töötab. 
• Kontrollige tundlikkuse seadeid ja tehke 

veenduge, et see on õigesti seadistatud. 
• Veenduge, et aku töötab. 
• Lähtestage kaamera ja proovige uuesti. 

 

Kui need ei tööta, võtke ühendust Reolinki 
klienditoega. 

 
Ei ole võimalik Push'i vastu võtta 
Teated 

Kui te ei saa liikumise tuvastamisel ühtegi 
push-teavitust, proovige järgmisi lahendusi: 

 

• Veenduge, et push notification on olnud 
lubatud. 
• Veenduge, et PIR ajakava on õigesti 
seadistatud. 
• Kontrollige telefoni võrguühendust ja 
proovige uuesti. 
• Veenduge, et kaamera on ühendatud 
internetti. Kui kaamera objektiivi all olev 
LED-indikaator on püsivalt punane või 
vilkuv punane, tähendab see, et seade ei 
ole internetiga ühendatud. 
• Veenduge, et olete oma telefonis 
lubanud teateid lubada. Minge oma 
telefoni süsteemi seadistustesse ja lubage 
Reolink App'il saata push-teavitusi (push 
notifications). 
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Kui need ei tööta, võtke ühendust Reolinki 
klienditoega. 

 

Spetsifikatsioonid 

PIR tuvastamine ja hoiatused 

PIR tuvastamise kaugus: 
reguleeritav/ kuni 10m (33ft) 
PIR tuvastamisnurk: 90° 
horisontaalne helihoiatus: 
Kohandatud helisalvestatavad 
hoiatused Muud hoiatused: 
Kohesed e-posti märguanded ja push-
teated 

 

Üldine 

Töötemperatuur: 
-10°C kuni 55°C (14°F kuni 131°F) 
Ilmastikukindlus: 
IP64 sertifitseeritud ilmastikukindel 
Suurus: 98 x 112 mm 
Kaal (koos patareiga): 485g (17.1 oz) 

 

Teavitamine 
Vastavus 

FCC vastavusdeklaratsioon 

See seade vastab FCC eeskirjade 15. 
osale. Seadme käitamine sõltub 
järgmistest kahest tingimusest: (1) see 
seade ei tohi põhjustada kahjulikke 
häireid ja (2) see seade peab vastu võtma 
kõik vastuvõetud häired, sealhulgas 
häired, mis võivad põhjustada 
soovimatuid häireid. Muudatused või 
modifikatsioonid, mis ei ole osapoole 
poolt selgesõnaliselt heaks kiidetud, ei 
ole lubatud. 
mis vastutab nõuete täitmise eest, võib 
tühistada kasutaja volitused seadme 
kasutamiseks. 

 
MÄRKUS: Seda seadet on testitud ja 
leitud, et see vastab piirnormidele. 
B-klassi digiseadme jaoks vastavalt FCC 
eeskirjade 15. osale. Need piirangud on 
mõeldud selleks, et tagada mõistlik 
kaitse kahjulike häirete eest asupaigaldises 
paigalduses. See seade tekitab, kasutab ja 
võib kiirata raadiosagedusi. 
sagedusenergiat ning kui seda ei 
paigaldata ja ei kasutata vastavalt 
juhistele, võib see põhjustada kahjulikke 
häireid raadiosides. Siiski ei ole mingit 
garantiid, et konkreetses paigalduses ei 

teki häireid.Kui see seade põhjustab 
raadiohäireid, siis on võimalik, et see ei 
tekita raadioside häireid. 

või televisiooni vastuvõtt, mida saab kindlaks 
teha seadme välja- ja sisselülitamisega, 
soovitatakse kasutajal püüda häireid 
kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme 
abil: 

 
• Suunake vastuvõtuantenn ümber 
või paigutage see ümber. 
• Suurendage seadmete ja vastuvõtja 
vahelist eraldatust. 
• Ühendage seade pistikupessa, mis asub 
erinevas vooluahelas kui see, millesse 
vastuvõtja on ühendatud. 
• Konsulteerige abi saamiseks 
edasimüüja või kogenud raadio/TV-
tehnikuga. 

 

FCC RF hoiatus: 
Seade on hinnatud nii, et see vastab üldistele 
RF-kiiritusnõuetele. Seadet võib kasutada 
kaasaskantavates kokkupuutetingimustes 
ilma piiranguteta. 

 
ELi lihtsustatud deklaratsioon 
Vastavus 

Reolink kinnitab, et see seade vastab 
direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja 
muudele asjakohastele sätetele. 
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Selle toote õige kõrvaldamine 

 
See märgistus näitab, et seda toodet ei 
tohi kogu ELis koos muude 
olmejäätmetega kõrvaldada. Et vältida 
kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest 
tulenevat võimalikku kahju keskkonnale 
või inimeste tervisele, taaskasutage seda 
vastutustundlikult, et edendada 
materiaalsete ressursside säästvat 
taaskasutamist. Kasutatud seadme 
tagastamiseks kasutage tagastus- ja 
kogumissüsteeme või võtke ühendust 
jaemüüjaga, kust toode osteti. Nemad 
võivad selle toote keskkonnaohutuks 
ringlussevõtuks vastu võtta. 

 
Piiratud garantii 

Selle tootega on 2-aastane piiratud 
garantii, mis kehtib ainult siis, kui see on 
ostetud Reolink Official Store'ist või 
Reolinki volitatud edasimüüjalt. 
Lisateave: https://reolink.com/warranty-
and-return/. 

 

MÄRKUS: Loodame, et teile meeldib 
uus ost. Kuid kui te ei ole tootega 

rahul ja kavatsete selle tagasi saata, 
soovitame tungivalt, et te 
lähtestaksite 
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