
Instrukcja kamery Reolink z modułem GSM 
model GO i GO PT



Po włączeniu kamery (włożeniu naładowango akumulatora) usłyszmy komendę głosową,
w języku angielskim aby zainstalować aplikację i rozpocząć proces parowania.
Po włożeniu karty SIM jeśli proces rejestracji przebiegnie prawidłowo usłyszmy 
Connection succeeded, jeśli jednak kamera nie połączy się z siecią GSM usłyszmy 
komendę Connection failed. 
Jeśli kamera nie połączyła się z siecią gsm, prosimy przejść w miejsce o lepszym zasięgu,
np. na zewnątrz budynku i ponownie wyjąć i włożyć kartę SIM. np. na zewnątrz budynku i ponownie wyjąć i włożyć kartę SIM. 
Jeśli w dalszym ciągu kamera nie ma zasięgu proszę sprawdzić czy karta SIM jest aktywna 
i posiada wykupione dane internetowe. 
Kamery obsługują karty SIM operatorów Play, T-mobile, Plus i Orange. 







Z kamery powinno być słychać komendy głosowe, jeśli nie słychać komend proszę, 
zresetować kamerę i ponownie rozpocząć proces instalacji.
Jeśli słychać komendy, proszę wcisnąć zaznaczone strzałką pole i kliknąć Następny.





Jeśli kamera została dodana poprawnie wciśnij Użyj teraz 
Jeśli nie została dodana poprawnie, proszę kliknąćSpróbuj jeszcze raz, lub proszę ponownie 
rozpocząć proces parowania, wcześniej resetując kamerę. 



Widok Startowy
Aby włączyć podgląd kamery kliknij w obrazek



Strona z ustawieniami kamery (ustawienia możemy włączyć podczas podglądu wciskając
ikonę Trybika w prawym górnym rogu)

Kamera GSM



Włączanie/wyłączanie
podglądu

Ustawienia
Zmiana trybu nocnego
kolor/podczerwień

Włączanie syreny

Podgląd kilku kamer

Strona podglądu

Zamknięcie podglądu

Głośnik

Zdjęcie podglądu

Nagranie podglądu

Jakość obrazu

Widok pełnoekranowy

*Ikona PTZ widoczna jest tylko 
w przypadku kamery z obrotową głowicą



Ustawienia wyświetlacza
- ustawienia jakości obrazu, możliwość obrócenia obrazu o 180 stopni
- ustawienia trybu nocnego
- lokalizacja nazwy kamery i daty
- Privacy mask - możliwość oznaczenia obszarów które nie będą widoczne
- Przeciwodblaskowy - elimnacja efektu migania, jeśli kamera będzie używana
w miejscu gdzie jest sztuczne oświetleniew miejscu gdzie jest sztuczne oświetlenie



Ustawienia powiadomień
- aby ustawić powiadomienia należy włączyć czujnik ruchu lub ustawić harmonogram
oraz włączyć Push Notification

Ustawienia nagrań 
- należy zainstalować kartę micro SD (maks 64GB)
- w zakładce nagranie włączyć nagranie ON oraz sformatować kartę 
- nagrywanie odbywa się w pętli, kasowane są sta- nagrywanie odbywa się w pętli, kasowane są stare nagrania i nagrywane nowe.



Po pierwszje instalacji karty, lub jeśli chcemy skasować dane na karcie, należy
użyć opcji Format



Ustawienia harmonogramu aktywności czujnika ruchu





Zakładka bateria
- pokazany mamy stan oraz status baterii (ładowanie z sieci lub z panelu
słonecznego)
- dodatkowo aplikacja pokazuje zużycie baterii w ostatnich 4 tygodniach



Ustawienia czujnika ruchu
- możemy ustawić opcję redukcji fałszywych alarmów
oraz wrażliwość czujnika.



Odtwarzanie nagrań
- podczas podglądu kamery wciskamy ikonę Odtwarzanie
- następnie wybieramy okres który nas interesuje aby przejrzeć plik z nagraniami
- do nagrań mamy zdalny dostęp
- możliwe jest zgranie na telefon lub komputer plików z nagraniami. 



Rozmowy 
Kamera wyposażona jest w mikrofon oraz głośnik, dzięki czemu posiada
dwustronną komunikację głosową.
Dzięki temu możemy prowadzić krótkie rozmowy poprzez kamerę.
Aby włączyć tryb rozmowy, podczas podglądu należy wcisnąć ikonę
Rozmowa, po czym ponownie wcisnąć Rozmowa aby rozpocząć 
komunikację. komunikację. 



Dziękujemy za zakup w naszym sklepie,
w razie dodatkowych pytań służymy pomocą

mail kontakt@piri.pl tel. 22-1235545


