
Argus Eco 

Argus Eco toimii langattomasti ladattavalla akulla ja luotettavalla Wi-Fi -yhteydellä. 
Joustava ja vedenpitävä – voit laittaa sen minne vain 5 minuutin asennuksella! 
 

1. Tiedot 

 

1 Kameran tilan osoittava LED 

2 Sisäänrakennettu mikrofoni 

3 4 IR LEDiä 

4 Linssi 

5 Päivänvalotunnistin 

6 Sisäänrakennettu PIR-Liikentunnistin 

 
 
 
 
 
 



 

 

1 On/Off -kytkin 

2 MicroSD-korttipaikka 

3 Kaiutin 

4 Nollausreikä 

5 Antenni 

6 MikroUSB-latausportti 

7 Akun tilan LED 

 
 
 
 
 
 
 

Merkkivalo 

Merkkivalo Kameran tila 

Punainen Valo Wi-Fi -yhteys epäonnistui 

Sininen Valo Wi-Fi -yhteys onnistui 

Välkkyvä Odotustila 

Päällä Toimintatila 



2. Asennus 

Määritä Kamera 

Mitä pakkaus sisältää 

Huom.: Pakkauksen sisältö voi vaihdella ja päivittyä eri versioiden ja alustojen 
kanssa, käytäthän alla olevaa tietoa vain viitteenä. Todelliseen paketin sisältöön 
sovelletaan myös viimeisintä tietoa tuotteen myyntisivulla. 
 

             
 

             
 
     
 
 

Määritä kamera sovelluksessa 

Seuraat alla olevia vaiheita suorittaaksesi akkuvirtaisten kameroiden 
ensimäärityksen Reolink-sovelluksella.  
Vaihe 1. Käynnistä kamera. Muista kääntää päälle kameran virtakytkin ennen 
ensimääritystä, paitsi Argus 2:lle ja Argus Pro:lle. Käynnistysäänen jälkeen kuulet 
toistuvan Kilahdusäänen tai äänimerkin. 
Huom: Kuulemasi äänimerkki voi olla “Tervetuloa Reolinkille, asenna Reolink-
sovellus ja skannaa kameran QR-koodi” monikielisin versioin tai “aja Reolink-
sovellus, lisää kamera ja määritä se”. 
Vaihe 2. Napauta  -kuvaketta sovelluksen oikeassa yläkulmassa aloittaaksesi 
ensimäärityksen. 

Argus Eco*1 Pikaopas*1 
 

Kiinnitystarvikkeet*1 USB-kaapeli*1 
 

Varoitustarra*1 
 

Ruuvipussi*1 Resetointineula*1 
 

Poraussapluuna*1 
 



 
Vaihe 3. Skannaa kameran takapuolella oleva QR-koodi. Voit napauttaa 
Valopainiketta ottaaksesi käyttöön taskulampun asentaessasi kameraa 
pimeässä ympäristössä. Mikäli puhelin ei reagoi, napauta painiketta Syötä 
UID/IP ja sen jälkeen kirjoita manuaalisesti UID (16-merkkia QR-koodin alla 
kamerassa). Klikkaa sen jälkeen Seuraava.  

 
Vaihe 4. Valitse Wi-Fi Ei Määritetty. Mikäli kuulet kameran toistaman äänimerkin, 
rastita ruutu ja napauta sitten Seuraava. 



   
Vaihe 5. Syötä valitun WiFi-verkon salasana (voit napauttaa oikeaa “silmä”-
kuvaketta nähdäksesi ja tarkistaaksesi salasanan) ja napauta Seuraava.  

 
Huom.: Argus Eco tukee vain WiFi -taajuutta 2.4GHz. 
Vaihe 6. Napauta Skannaa Nyt. Aseta puhelimellasi oleva QR-koodi kameran 
linssin eteen noin 30 cm (12 tuumaa) etäisyydelle ja anna kameran skannata QR-
koodi. Rastita ruutu ja napauta Seuraava.  



 
Vaihe 7. Odota noin 60 sekuntia, että kamera yhdistää reitittimeen. Kuultuasi 
“yhteys reitittimeen onnistui” rastita ruutu ja napauta Seuraava.  

 
Vaihe 8. Luo kameralle kirjautumissalasana ja nimeä kamerasi.  



 
Vaihe 9. Lue alla oleva viesti ja napauta Valmis lopettaaksesi kamerasi alustuksen. 

 
Ensimäärityksen ollessa suoritettu voit valita hyvän paikan kamerasi 
kiinnitykseen. 
 
Kameran kiinnitys 

Tarjoamme sinulle oppaita eri paikkoihin, joihin kamera voidaan asentaa. Tarkista 
ne seuraavasti. 
 

https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006379253
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006379253


Kameran kiinnitys seinään 

 
Vaihe 1. Poraa reiät ja ruuvaa turvakiinnike seinään. 
Huom: Mikäli kiinnität kameraa kovalle pinnalle, aseta muoviankkurit reikiin ensin.

 
Vaihe 2. Ruuvaa antenni kameraan ja asenna kamera kiinnikkeeseen. 

 
Vaihe 3. Löystytä säätönuppia ja säädä kamera oikeaan suuntaan. 

 
Vaihe 4. Kiristä tappi kiinnittääksesi kameran. 

 



Kameran kiinnitys puuhun 

 
Vaihe 1. Ujuta hihna kiinnityslevyn aukkojen läpi. 

 
Vaihe 2. Kiinnitä levy kiinnikkeeseen ruuveilla. 

 
Vaihe 3. Kiristä hihna tiukasti puun ympärille. 

 
Vaihe 4. Liitä kamera kiinnikkeeseen samalla tavalla kuin seinälle laitettaessa. 
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