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Tekninen tuki
Lataa Windows- tai Mac-asiakasohjelmisto seuraavasta osoitteesta:
https://reolink.com/software-and-manual/
Jos haluat lisätietoja vianmäärityksestä, katso usein kysyttyjä
kysymyksiä verkkosivultamme: https://reolink.com/faqs/
Jos haluat muuta teknistä tukea, ota meihin yhteyttä osoitteessa 
tuki@reolink.fi
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Akun turvallisuusohjeet

Ongelmatilanteita

Kameran tiedot

Vaatimustenmukaisuus

HUOM
* Lisätarvikkeiden määrä voi vaihdella kameramallien välillä.

Ruuveja, tulpat Varoitustarra Pikaopas

Kamera Pidike

Poraussapluuna

Resetointineula

Micro USB kaapeli

SilmukkahihnaTeline
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USB

ONOFF

MicroSD

RST

Vilkkuva: Odotustilassa
Palaa: Toiminnassa

Käyttöönotto
Näin otat kameran käyttöön älylaitteella

1) Lataa ja käynnistä Reolink App tai Client ohjelmisto

2) Kytke kameraan virta

ON

MicroSD

MicroSD

Switch ON

Suomi3 Suomi 4

MicroSD

Esittely
Akun tilan LED-valo

Micro USB latausliitin

Kaiutin
Kohdevalot

Kameran tilan LED-valo

Linssi

Valosensori

Mikrofoni
PIR liiketunnistin 
Resetointipainike
* Paina vähintään 5 sekuntia 
palauttaaksesi tehdasasetukset. 
Virtakytkin
Micro SD muistikortin paikka
HUOM Huolehdi aina kumisuojusten tiiviydestä.
LED-valon merkitykset:

Punainen valo: WiFi yhteys epäonnistui
Sininen valo: WiFi yhteys muodostettu



Näin otat kameran käyttöön älylaitteella
1) Lataa ja asenna Reolink Client: https://reolink.com > Support > App & Client.
2) Käynnistä Reolink Client, klikkaa " " painiketta, syötä kameran UID koodi (QR koodin 
alapuolella oleva koodi) ja seuraa näytön ohjeita asennuksen viimeistelemiseksi.

On suositeltavaa ladata akku täyteen ennen kameran sijoittamista ulkoilmaan.

Akun lataaminen

Voit ladata akun myös Reolink 
aurinkopaneelilla. (erikseen 
ostettava lisävaruste)

Lataa akku 5V/2A virta-
adapterilla. (ei sisälly 
pakkaukseen)

Latauksen tila:

Oranssi LED: Lataa Vihreä LED: Ladattu täyteen

Aseta aina latausliittimen vesitiivis suoja 
huolellisesti paikalleen kun en lataa kameraa.

3) Avaa Reolink App, ja klikkaa “ ” painiketta oikeasta yläkulmasta lisätäksesi kameran. 
Skannaa kameran QR koodi ja seuraa puhelimen näytöltä ohjeita.

Laitteet Pilvi

Et ole lisännyt yhtään laitetta. Kl ikkaa  "+"
painiketta yläkulmassa lisääksesi.
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Kameran kiinnittäminen seinään

Huomioita kameran sijoit telusta

Kierrä pohjaa irrottaaksesi 
sen pidikkeestä.

Poraa reiät sapluunan avulla. Ruuvaa 
pohjaosa seinään ja liitä siihen pidikkeen 
toinen osa.

HUOM Käytä tarvittaessa tulppia ruuveille, 
esim. kiviseinään kiinnitettäessä.

• Kiinnitä kamera 2-3 metrin 
korkeudelle mahdollisimman suuren 
PIR liiketunnistusalueen 
saavuttamiseksi.

• Kameran liiketunnistus toimii 
parhaiten jos kameran kohdistaa 
valvonta-alueeseen viistossa 
kulmassa, kuten kuvassa.

HUOM Kamera saattaa olla 
huomaamatta lähestyvän kohteen, 
mikäli sen liike on pystysuuntaista.

Asennus

1 2
Asennuskorkeus:
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2-3 metriä

θ
PIR tunnistusetäisyys:
2-10 metriä



Kameran kiinnittäminen hihnalla

Kameran asettaminen alustalle vaakatasoon

Pujota hihna ja kiristä se. 
Tämä on suositeltu ja 
paras tapa kiinnittää 
kamera puuhun ja 
tolppaan.

Kierrä kamera 
pidikkeeseen.

Aseta kamera sopivaan 
asentoon.

Varmista kamerapidike 
kiertämällä kuvan osoittamaa 
osaa myötäpäivään.

HUOM Säätääksesi kameran asentoa jatkossa, kierrä ensin osaa 
vastapäivään vapauttaaksesi lukituksen.

Kameran asettaminen 
sisätiloihin vaakatasoon 
onnistuu parhaiten 
pakkauksessa olevan 
pöytätelineen avulla.

3 4 5
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Tärkeitä t ietoja kameran akusta Ongelmatilanteita

Kamera ei kytkeydy päälle

Jos kamerasi ei kytkeydy päälle, kokeile 
seuraavia ratkaisuja:

QR koodin skannaus puhelimen 
näytöltä epäonnistuu

Jos kamera ei pysty lukemaan QR koodia
puhelimen näytöltä, kokeile seuraavaa:

• Varmista, että virtakytkin on oikeassa 
asennossa.

• Lataa akku DC 5V/2A virta-lähteellä. Vihreän 
LED-valon palaessa akku on täyteen ladattu.

Jos näistä ei ole apua, ole yhteydessä 
Reolink tukeen https://support.reolink.com
tai tuki@reolink.fi

• Poista suojamuovi kameran linssistä
• Pyyhi kameran linssi pehmeällä 
kankaalla puhtaaksi.

WiFi yhteys epäonnistuu 
käyttöönoton yhteydessä

Jos kamera ei yhdisty WiFi verkkoon, 
kokeile seuraavaa:

• Varmista, että syötät oikean WiFi salasanan.
• Siirrä kamera lähemmäksi WiFi reititintäsi.
• Vaihda salaus reitittimessäsi turvallisempaan 
WPA2-PSK/WPA-PSK reitittimen hallintasivuilla.
• Varmista että WiFin nimi (SSID) ei ylitä 31 merkkiä 
eikä salasanan pituus ylitä 64 merkkiä.

• Kokeile eri etäisyyksiä kameran ja puhelin 
välillä, jotta kamerakuvan tarkennus osuu 
sopivaan kohtaan..
• Aseta puhelimen näyttö mahdollisimman

kirkkaaksi ja vältä heijastuksia näytöllä.
Jos näistä ei ole apua, ole yhteydessä 
Reolink tukeen https://support.reolink.com
tai tuki@reolink.fi

Reolink Argus 3/Argus 3 Pro ei ole suunniteltu käytettäväksi jatkuvasti 24/7 ja siten, että videokuvaa 
seurataan jatkuvasti vuorokauden ympäri. Kamerat on tarkoitettu tallentamaan sen edessä 
tapahtuvaa liikettä ja näyttämään videokuvaa vain silloin, kun sitä tarvitaan. Vinkkejä akun keston 
pidentämiseksi (englanniksi): https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Akku ei ole irrotettavissa.

2. Lataa akku vain korkealaatuisella DC 5V/9V laturilla tai Reolink aurinkopaneelilla. Älä käytä 
lataamiseen muun valmistajan aurinkopaneelia.

3. Lataa akku 0°C - 45°C lämpötilassa. Akku ei lataudu pakkasessa. Akun käyttölämpötila on -20°C
and 60°C.

4. Pidä kameran microUSB latausportti kuivana ja puhtaana. Kumitulppa tulee aina olla tiiviisti 
paikallaan suojaamassa liitintä, jos kameraa ei ladata.

5. Älä lataa, käytä tai säilytä akkua lähellä mitään syttymislähdettä tai kipinävaaraa, kuten 
tulta ja lämmittimiä.
6. Älä käytä kameraa jos sen akusta tulee hajua, se kuumenee, sen väri muuttuu tai kameran
pinnan muoto muuttuu. Kytke tällöin kamerasta virta pois ja poista laturi pistokkeesta.
7. Seuraa aina tarkasti viranomaisohjeita kameran ja akun hävittämisestä kierrätykseen.
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Simplified EU Declaration of
Conformity

Reolink vakuuttaa, että WiFi kamera 
noudattaa vaatimuksia
direktiivissä 2014/53/EU

Tuotteen oikea hävittäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa 
hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana koko EU:n alueella.

Kameran tiedot

Video

Näkökenttä: 120° viistoon
Pimeänäkö: 10 metriin asti

PIR liiketunnistus ja hälytykset

PIR tunnistusetäisyys:
Säädettävissä, enintään 10 metriin

PIR tunnistuskulma: 100° vaakatasossa

Äänihälytykset: Itse äänitettävät hälytysäänet

Muut hälytystyypit:
Välittömät sähköpostiviestit ja push-hälytykset 
mobiililaitteen näytölle

Yleistä

Käyttölämpötila:
-20°C - 55°C
Suojaus vedeltä ja pölyltä: IP65 luokitus
Koko: 121 x 90 x 56 mm
Paino (sisältäen akun): 330g

Lisätietoja:
https://reolink.fi/.

• Älä käytä salasanassasi sellaisia 
erikoismerkkejä, joita ei ole näppäimistössä.

Jos näistä ei ole apua, ole yhteydessä 
Reolink tukeen https://support.reolink.com
tai tuki@reolink.fi

13 Suomi Suomi 14

Vaatimustenmukaisuus
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Tuotteen väärä hävittäminen turmelee 
luontoa. Sen toimittaminen elektroniikan 
noutopisteeseen mahdollistaa materiaalien ja 
raaka-aineiden kierrätyksen ja luonnon 
suojelemisen. Noutopiste on tuotteen 
jälleenmyyjä ja paikallinen ekopiste.

TOIMINTATAAJUUDET JA TEHOT
(enimmäistehot)

2.4 GHz: 2412-2462MH (18 dBm)

5 GHz: (Argus 3 Pro):
5180-5240 MHz (16.09 dBm)
5745-5825 MHz (14.47 dBm)

Rajoitettu takuu

Tuotteella on 2-vuoden rajoitettu takuu. 
Takuu on voimassa vain kun tuote on 
ostettu viralliselta jälleenmyyjältä. 
Lisätietoja osoitteista tuki@reolink.fi ja 
https://reolink.com/warranty-and-return/..

Ehdot ja yksityisyys

Kameran käyttöön sovelletaan ehtoja, joihin 
voit tutustua osoitteessa reolink.com. Pidä tuote 
lasten ulottumattomissa.

Loppukäyttäjäsopimus

Käyttämällä tähän Reolink tuotteeseen 
sisällytettyjä ohjelmistoja, annat 
suostumuksesi End User License Agreement
(“EULA”) sopimukselle sinun ja Reolinkin 
välillä. Lue lisää: https://reolink.com/eula/.

HUOM
Toivomme että olet tyytyväinen ostokseesi. 
Mikäli joudut palauttamaan kameran tai 
lähettämään sen takuuhuoltoon, poista 
muistikortti ja palauta se tehdasasetuksiin 
ennen lähettämistä.
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