
Użytkowanie aplikacji

Wyszukaj urządzenia w 
sieci LAN

Edytuj urządzenia
Usuń
Zdalna konfiguracja
Powiadomienia 

Dodaj rejestartor lub 
kamerę

Lista urządzeń
Podgląd na żywo

Pomoc

Wybierz urządzenie które chcesz dodać, dla bezpieczeństwa
ustaw hasło

Teraz możesz zobaczyć podgląd na żywo z kamer Dostęp do zdalnego podglądu

Odtwarzanie nagrań

Dostęp do urządzeń

Wybierz podgląd kamery

Pokaż stronę podgladu na żywo

Zrób zrzut z ekranu (zapis w pamięci telefonu)

Tylko dla kamer POE

Wybierz widok 1/4/8/16 kamer

Stop/Start podglądu wybranej kamery

Strumieniowanie video

Włącz/ Wyłącz dźwięk

Zapis zrzutów z ekranu będzie dostępny:
Iphone/Ipad folder zdjęcia
Urządzenia z Andorid ; Moje pliki/Reolink

Dodawanie urządzenia w innej sieci

Na stronie startowej wciśnij

Na zakończenie ustawień wciśnij Zapisz

Zapisz

Nazwa urządzenia

Typ połączenia

UID - kod urządzenia

Nazwa użytkownika i hasło

Rozpocznij podgląd

Nazwa urządzenia - nazwij swoje urządzenie
Typ połączenia - wybierz typ P2P lub IP

Wciśnij przycisk QR i zeskanuj kod QR
Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Zapisz ustawienia 
Wciśnij aby zobaczyć podgląd

Kod QR znajdziesz na górze urządzenia 

W przypadku pytań skontaktuj się z nami
piri@piri.pl
tech@piri.pl 
tel 22-1235545

Wciśnij przycisk          aby przejść do zdalnej
konfiguracji

Zdalna konfiguracja

Program Reolink Client przeznaczony jest dla urządzeń desktop
z systemem Windows lub macOS 
Oprogramowanie możesz pobrać na stronie piri.shop na stronie
dowolnego urządzenia Reolink

Dodawanie urządzeń

Wciśnij przycisk Add devices - Dodaj urządzenie
Scan Device - skanuj w poszukiwaniu urządzeń podpiętych 
do sieci Lan

Kliknij urządzenie które chcesz zainstalować

Wpisz hasło, jeśli wcześniej dodałeś urządzenie w aplikacji
mobilnej wpisz te samo hasło

Wciśnij OK i zaloguj się

Możesz równie użyć kodu UID aby zalogowac urządzenie
W oknie rejestracji wybierz UID i wpisz 16 cyfrowo literowy kod

Omówienie widoku w programie
Odtwarzanie
nagrań

Podgląd na 
żywo

Nagrywanie

Zrzut ekranu

poprzedni/nastepna 
kamera

Przycisk Play

RAM/CPU

Ustawienia lokalne

Lista urządzeń

PTZ
obracanie głowicą

Ustawienia 
podstawowe

Ustawienia 
zaawansowane

Dżwięk Sposób wyświetlania

1. Podgląd na żywo
2. Odtwarzanie nagrań
3. Pokaż pamięc CPU
4. Ustwa Nagrywanie/ zapis
5. Pokaż połączone kamery
6. PTZ - dotyczy kamer POE, sterowanie głowicą obrotową
7. Podstawowe ustawienia jak OSD, Obraz7. Podstawowe ustawienia jak OSD, Obraz
8. Ustawienia zaawansowane jak ekspozycja, jasność itp. 

9. Wyświetl 9-36 kamer na całym ekranie
10. Włącz wyłącz dźwięk, dostosuj dźwięk
11. Start Stop podgląd na żywo
12. W przypadku wyświetlania widoku jednej kamery na całym 
ekranie możemy kliknąć na następną kamerę lub poprzednią 
13. Zrzut ekranu zapisany na dysku C:\Zrzuty
14. Nagrania na dysku urządzenia w C:\Nagrania14. Nagrania na dysku urządzenia w C:\Nagrania

Opis ikon

Pokazuje siłę połączenia bezprzewodowego z rejestratorem
Wyśrodkowanie widoku kamery
Powiększenie obrazu
Zrzut erkanu
Nagranie ekranu

Start lub Stop podglądu na żywo

Odśwież
Lista kamer
Start Stop nagrania
Ustawienia urządzenia
Modyfikacja urządzenia
Usuń urządzenie
Video
Dodaj nowe urządzenie

Podgląd na żywo

Instalowanie aplikacji na telefoniePołączenia kamer i rejestratora - rysunek

Utwórz hasło 

Instrukcja

aplikacja mobilna

Stop/Start podglądu na żywo

Nagraj z ekranu (zapis w pamięci telefonu)

Uwaga, przejrzyj dokładnie powyższy rysunek zanim zainstalujesz kamery

Aby zainstalować aplikację Reolink, w sklepie AppStore lub Google
wyszukaj aplikacji Reolink, możesz tez zeskanować poniższe kody

Podczas uruchamiania, zobaczysz stronę z urządzeniami. 
Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenia podpięte do sieci LAN


