Reolink GO Plus/GO PT(Plus)
KAMERA
Även om man använder gummiskydd så är kamera IP65 klass. Det innebär att dom tål regn men
det är också viktigt att man ser till att skydda kontakterna, speciellt om man ansluter USB kabel
till kameran. Om utomhus, använd endast USB kabel med väderskydd som nns på solpanelen
och på vår förlängningskabel. För att undvika skador vid kraftigt regn och snö så rekommenderar
vi er att använda någon typ av regn & snöskydd som ger tak över kameran.
När det regnar mycket och när snö lägger sig på kameran, speciellt GO Plus, så går vattnet runt
kameran och hamnar precis där USB kontakten sitter vilket gör det extra viktigt att undvika detta
med skydd eller att man sätter t.ex tejp över kontaktskyddet.
SIM-KORT
• Avaktivera PIN kod
• Använder du abonnemang - så se till att det nns minst 2-3GB ledigt i månaden
• Använder du kontantkort - Ladda med surf (viktigt) Kameran använder data och inte SMS/
MMS eller samtal. Tänk på att många operatörer har endast 30 dagar per påladdning. Vi
rekommenderar därför t.ex:
Telia Surf - 299:- 18GB halvår (3GB per månad)
Telenor Surf - 299:- 10GB helår (räcker i snitt 5-10 månader)

BATTERI
• Ladda upp batteriet fullt första gången
• Batteritiden beror på hur ofta kameran aktiveras, rörelse, när du tittar, laddar ner video osv. • Är
täckningen dålig så ligger kameran och söker efter bättre täckning och drar mer batteri
• Är det kallt
• Använder du extra batteri så är det viktigt att du använder förlängningskabeln som nns till
solpanel annars skyddas inte USB kontakterna och kameran riskerar bli fuktskadad
• Lithium batteri har en inbyggd funktion som gör att det är svårare att ladda vid 0°
• Vid minusgrader är det också vanligt att det blir svårare att ladda kameran

SOLPANEL
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Solpanelen ska ha hel fri sikt mot solen, det får inte nnas löv, grenar och annat dylikt framför
Rikta panelen i vinkel där solen är klockan 12
Komihåg att rikta om solpanelen med jämna mellanrum då solen ändrar riktning under året
Se till att torka av panelen med en fuktig trasa med jämna mellanrum då den sitter ute och
samlar på sig smuts som sedan lägger sig som ett lager vilket minskar e ekten
• Se alltid till att skyddet för kontakten sitter i ordentligt annars riskerar kameran få in fukt
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