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Kamera Reolink Argus Eco x 1
Antena x 1 
Uchwyt x 1
Przewód micro USB x 1
Zestaw śrub x 1 

Naklejka x 1
Instrukcja x 1
Przymiar montażowy x 1
Drucik do resetu x 1

W zestawie

* dioda Led w kolorze czerwonym -  
(błędne połączenie Wifi)
dioda miga - tryb oczekiwania
dioda wł - tryb pracy

Mikrofon
Dioda led
Obiektyw
Czujnik zmierzchu
Czujnik ruchu
Otwór reset
(aby zresetować wciśnij w otwór
dołączony pin i przytrzymaj)
Włącznik zasilania
Slot na karte pamięci
Głośnik

Antena
Wejście micro usb
Dioda led - status baterii podczas ładowania

* dioda Led w kolorze niebieskim -
(poprawne połączenie Wifi)
dioda miga - tryb oczekiwania
dioda wł - tryb pracy

OpisSpis treści



Instalacja anteny Instalacja aplikacji na smartfon

Włączanie kamery

Kamera jest wyłączona, aby włączyć kamerę przesuń przełącznik w pozycje ON

Jeśli kamera nie będzie 
używana przez dłuższy czas,
sugerujemy jej wyłączenie

Zainstaluj aplikację REOLINK, aplikacja dostępna w App Store i Google Play

Otwórz aplikację i postepuj zgodnie z komendami na ekranie

1. Wciśnij znak plus w prawym 
górnym rogu. 
2. Zeskanuj kod  QR który znajduje 
się na spodzie kamery
3. Kliknij - Nie połączono z WIFI

Uwaga
Kamera obsługuje tylko sieć
Wifi 2.4 GHz
Przy udostępnieniu kamery
kolejnej osobie, wystarczyć 
zeskanować kod i zaznaczyć
blok Kamera połączona z wifi blok Kamera połączona z wifi 

Zainstaluj antenę do kamery.
Wkręć antenę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Ustaw antenę w pionie



Instalacja aplikacji na komputerze

4. Wpisz hasło wifi. W kolejnym kroku w aplikacji pokaże się kod QR. Skieruj ekran 
telefonu w stronę obiektywu kamer około 20 cm.
Kamera musi zeskanować kod z telefonu. Po prawnym sczytaniu
usłyszysz dzwięk KLIK.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w telefonie
6. Utwórz nazwę kamery i hasło . 

Zainstaluj aplikację ze strony https://piri.pl/pomoc

Uwaga - Sugerujemy najpierw zainstalować kamerę w telefonie. 

Otwórz aplikację i dodaj kamerę

Jeśli kamera znajduje się w tej 
samej sieci (LAN )

1. Kliknij dodaj urządzenie
2. Kliknij - Skanuj urządzenia
w sieci
2. Jesli kamera została 
wyszukana kliknij dwukrotnie 
w nazwę kamery aby dodać
kamerękamerę
4. Wpisza hasło które 
stworzyłeś podczas dodawania
kamery w telefonie
5. Kliknij Ok



Instalacja aplikacji na komputer Uwagi podczas instalacji

- Ustawienia czujnika ruchu
Czujnik ruchu ma 3 poziomy czułości
Największa czułość to również najdłuższy dystans widzenia czujnika

Czułość Wartość
Odległość detekcji

(poruszające się osoby 
lub rzeczy)

Odległość detekcji
(poruszające się 
samochody)

Do 10 metrów

Do 12 metrów

Do 16 metróẁ

Do 4 metrów

Do 6 metrów

Do 10 metrów

Niska

Średnia

Wysoka

Jeśli kamera znajduje się w innej sieci niż komputer
1. Kliknij dodaj kamerę
2. Wybierz UID
3. Wpisz kod UID (kod UID jest widoczny w ustawieniach kamery w telefonie,
jest to kod zaczynający się od 9527..........)
4. Utwórz nazwę kamery
5. Wpisz hasło jakie stworzyłeś podczas dodawania kamery w telefonie
6. Kliknij OK i zaloguj się 6. Kliknij OK i zaloguj się 

Uwaga
w celu oszczędzania baterii
kamera po 5 min zapyta
czy podgląd ma być dalej
włączony, jeśli nie wciśniemy
Ok kamera wyloguje się
i przejdzie w stan czuwaniai przejdzie w stan czuwania



Ważne wskazówki - Aby zredukować
fałszywe alarmy

- Nie isntaluj kamery na przeciw jasnych obiektów, pod słońce
lub skierowanych na lampę itp.

- Nie instaluj kamery w miejscu gdzie jest duży ruchu samochodów
w zakresie do 16 metrów kamera będzie wyłapywac takie obiekty jak 
samochód

- Nie instaluj w pobliżu klimatyzacji, grzejników, wentylacji itp

- Nie instaluj w miejsca gdzie występują silne wiatry- Nie instaluj w miejsca gdzie występują silne wiatry

- Nie instaluj na przeciwko luster

- Zainstaluj kamerę przy najmniej 1 metr od przewodów w szczególności
ruterów, telefonów itp.

Ustawienia kąta widzenia kamery

Zainstaluja kamerę pod kątem jak na rysunku.
Kąt widzenia w pionie czujnika to 10 stopni
w pozoiomie 100 stopni kierunek ruchu

poruszającego się
obiektu

Wejście

Idealny kąt widzenia 
długość 2-10 metrów
wysokość montażu 2-3 metry



1. Baterię należy naładować korzystając z łądowarki o parametrach DC 5V 
lub power bank 9V
2. Możesz też doładowywać akumulator z panelu solarnego
3. Ładuj baterię w temperaturze od 0 do 45 stopni
4. Zakres prac baterii od minus 20 do plus 60 stopni
5. Utrzymuj wejście USB w czystości oraz suche
6. Zakrywaj wszystkie miejsca narażone na zalanie poprzez silikonwe osłonki6. Zakrywaj wszystkie miejsca narażone na zalanie poprzez silikonwe osłonki
7. Nie ładuj baterii blisko grzejnika lub ognia
8. Trzymaj kamerę zdala od dzieci
9. Nie demontuj kamery, przecinaj,, trzymaj w wodzie, blisko ognia, w mikrofalówce
10. Nie używaj kamery jeśli zauważysz dym, lub będzie bardzo gorąca, 
11. Zużytą kamerę oddaj do wyznaczonych miejsc 

1. Naładuj baterię
za pomocą łądowarki

2. Doładuj za pamoą
panelu słonecznego

Wskaźnik ładowania w kamerze - pomarańczowy - ładowanie, 
zielony - kamera naładowana

Uwaga
- bateria jest wbudowana, nie wyjmuj i nie wymienja baterii samodzielnie

Ważne

Kamera nie jest dostosowana do ciągłego nagrywania 24/7
Kamera nagrywa i lub wysyła powiadsomienia tylko wtedy kidy wykryje ruhhm 



Instalacja uchwytu

1. Przymocuj uchwyt do
ściany

2. Wkręć antenę

3. Przykręć kamerę do 
uchwytu

4. Poluzuj śrubę w 
uchwycie i ustaw kąt 
kamery

5. Dokręć śrubę

Instalacja uchwytu z 
opaską

1. Przełóż opaskę przez
uchwyt

2. Przymocuj uchwyt do
podstawy

3. Przymocuj uchwyt 
do drzewa lub masztu

4. Zamocuj antenę 5. Wkręć kamerę do 
uchwytu



Video

Rozdzielczość 1080 p HD 15 kl/s
Kąt widzenia 100 stopni
Tryb nocny do 10 metrów

Czujnik ruchu

Zasięg do 10 metrów
Kąt widzenia w poziomie 100 stopniKąt widzenia w poziomie 100 stopni
Syrena głosowa
Powiadomienia push i email

Ogólne

Zakres Wifi 2.4 GHZ
Temperatura działania -20 do 60 stopni
Ochrona IP 65
Rozmiwa 71 x 186 mmRozmiwa 71 x 186 mm
Waga z baterią 320 g

Rozwiązywanie problemów Specyfikacja Deklaracja zgodności

Camera nie ma zasilania

- Upewnij się, że kamera jest włączona-
(przełącznik w pozycji ON)
- Naładuj baterię, upewnij się, że podczas 
ładowania świeci się pomarańczowa dioda 
a po naładowaniu zielona dioda
- Jeśli dalej problem występuje skontaktuj 
się z nami tech@piri.plsię z nami tech@piri.pl

Czujnik ruchu wysyła fałszywe alarmy

- Upewnij się, że kamera skierowana jest 
na miejsce gdzie może być ruch
- Sprawdź w aplikacji czy czujnik ruchu 
jest włączony i czy nie jest ustawiony 
harmonogram
- Upewnij się, że kamera nie jest skierowana
na jasne obiekty lub w miejscu gdzie jest na jasne obiekty lub w miejscu gdzie jest 
silny wiatr, i są drzewa
- Zresetuj kamerę i dodaj ponownie

- Sprawdź  czy powiadomienia
Push są włączone
- Sprawdź czy jest ustawiony
harmonogram
- Sprawdź czy kamera ma
dostęp do sieci Internet - 
czerwona dioda led oznacza, czerwona dioda led oznacza, 
że kamera nie ma połączenia 
- Sprawdź w ustawieniach
telefonu czy jest włączony
dostęp do powiadomień Push

Brak powiadomień PUSH


