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Hvordan installere

1. Velg et sted for solcellepanelet som gir 
mest sollys gjennom året. Reolink 
solcellepanel trenger bare noen få timer 
med direkte sollys for å få tilstrekkelig med 
kraft til å lade opp kameraet daglig. 
Mengden energi som solcellepanelet kan 
produsere er påvirket av værforhold, 
sesongmessige endringer, geogra�ske 
steder osv.

Ideel vinkel = lokal breddegrad + 5° 

4. Løsne justeringsknappen på 
braketten, og juster solpanelets 
vinkel til å motta mest direkte 
sollys. Stram deretter til justerings-
knotten for å feste panelet.

3. Fest solcellepanelet i 
braketten og sørg for at det 
er sikkert.

2. Monter braketten med 
monteringsmalen og skruene 
som følger med i pakken.
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Hvis solcellepanelet ikke kan lade kameraet 
lenger, kan du prøve følgende:

• Trekk ut og sett inn ladekabelen igjen. Forsikre 
deg om at forbindelsen mellom solcellepanelet 
og kameraet er stabilt.
• Forsikre deg om at Reolink solcellepanelet peker 
mot solen og blir ikke skggelagt av trær, 
bygninger eller andre gjenstadner.
• Forsikre deg om at kameraet ikke lades ved 
temperaturer under  0°C (32°F) eller
over 45°C (113°F).

Hvis disse ikke fungerer, kontakt Reolink
https://support.reolink.com

Feilsøking

Spesi�kasjoner

Melding om Samsvar

FCC Overensstemmelseserklæring

Denne enheten er i samsvar med del 15 i
FCC-reglene.
Driften er underlagt de følgende to
forhold: (1) denne enheten kan ikke forårsake
skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må
godta mottatt interferens, inkludert
interferens som kan forårsake uønsket
operasjon. For mer informasjon, besøk
https://reolink.com/fcc-compliance-notice/.

Ladetemperatur: 
0°C til 45°C (32°F til 113°F)
Driftstemperatur: 
-10°C til 55°C (14°F til 131°F)
Værmotstand: 
IP65 serti�sert værbestandig.

Størrelse: 132×197×13mm
Kabel lengde: 4 Meter
Vekt: 280g

Fysiske parametere

Generelt:
Kameraet vil ikke lades opp.
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5. Koble solcellepanelet til Reolink batteridrevet kamera 
med mikro-usb kabelen.

VIKTIG VARSEL!

• Forsikre deg om at solcellepanelet ikke er blokkert. 
E�ektiviteten for høsting av energi synker drastisk, selv når 
en liten del av solcellepanelet er blokkert.

• Ikke installer solcellepanelet helt vannrett. Ellers kan 
solcellepanelet lett samle støv og annet avfall. Det anbefales 
å installere solcellepanelet i vinkel for å motta mest direkte 
sollys.

• Tørk av solcellepanelet regelmessig for å �erne støv eller 
rusk.

• Lad batteriene i temperatur mellom 0 ° C og 45 ° C (32-113 
° F). Solcellepanelet vil ikke lade kameraet ved temperaturer 
under 0 ° C (32 ° F).

Forsikre deg om at kameraet er 
plugget helt inn og at det vanntette 
ledningsdekselet beskytter 
grensesnittet mellom kameraet og 
solcellepanelet.

Vanntett
ledningsbeskyttelse

!
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Enkel EU Samsvarserklæring

Reolink erklærer at denne enheten er i
overholdelse av de grunnleggende kravene
og andre relevante bestemmelser i direktivet
2014/53 / EU.. 

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall 
i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet 
eller menneskers helse fra ukontrollert 
avfallshåndtering, resirkuler det på 
en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig 
gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere 
den brukte enheten, vennligst bruk retur- og 
innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren 
der produktet ble kjøpt. De kan ta produktet for 
miljøsikker gjenvinning

Bruk av produktet er underlagt din samtykke til
vilkårene for bruk og personvern på
https://reolink.com.
Oppbevares utilgjengelig for barn

Mer info: 
https://reolink.com/warranty-and-return/.

Ved å bruke programvaren som er innebygd i
Reolink-produktet, godtar du vilkårene i denne
sluttbrukerlisensavtalen (“EULA”) mellom deg og
Reolink. Mer info: https://reolink.com/eula/.

Dette produktet kommer med en 2-års begrenset
garanti som bare er gyldig hvis den er kjøpt fra
Reolink eller en autorisert Reolink forhandler.

Riktig avhending av dette produktet

Begrenset garanti

Vilkår og personvern

Lisensavtale for sluttbrukere


