


Reolink Argus 1 Onderdelen 

Reolink Argus 2 Onderdelen 
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De batterij plaatsen in de Reolink Argus 1 

De batterij (accu) plaatsen in de Reolink Argus 2 
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Overzicht van de camera 
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De camera aan de app toevoegen 
Download en installeer de Reolink app voor 
mobiele apparaten.

Download de Reolink app voor Android 
Download de Reolink app voor iOS 

Of scan onderstaande QR codes: 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.reolink
https://itunes.apple.com/us/app/reolink/id995927563?ls=1&mt=8


 Open de app. Druk op de + rechtsboven om de installatie te 
beginnen.

 Scan vervolgens de QR code in . Als dit is gelukt, gaat de app 
automatisch over naar het volgende scherm.
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 Als het inscannen gelukt is,  krijgt u onderstaand scherm 
(links) te zien.

 Als u voor de eerste keer installeert, tik dan op  “Maak 
verbinding met WiFi”.

 Hoort u vervolgens een stem in het Engels zeggen dat u de app 
moet activeren, de camera moet toevoegen en deze in moet 
stellen? Druk dan op “Ik hoorde de stem”. Hoort u de stem niet, 
druk dan op “Ik heb de stem niet gehoord” (in dat geval 
probeert u het voorgaande opnieuw).
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 Vul vervolgens de naam en het wachtwoord van uw WiFi-
netwerk in.

 Houdt vervolgens uw smartphone met de QR-code  die op 
het scherm getoond wordt, voor de lens van de camera zoals 
aangegeven op de afbeelding. Hoort u “Scan succeeds” (scan 
succesvol), dan kunt u op “Scan succesvol” drukken.
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 Als de verbinding met de router is gelukt, kunt u op de 
desbetreffende knop drukken.
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 Vervolgens dient u een wachtwoord op te geven. Dit moet 2 
keer ingevoerd worden.

 Druk daarna op “Volgende”.

 Is het invoeren van het wachtwoord gelukt, dan krijgt u 
bovenstaand scherm te zien (rechts). Vervolgens dient u de 
camera een naam te geven.

 U kunt de optie DST instellen voor de zomer- of wintertijd.
 Druk daarna op “Volgende”.
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 Gelukt? Dan krijgt u dit 
scherm te zien.

 Druk op “Use Now”.
 Het volgende scherm is 

dan het camerabeeld.
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 Het volgende 
scherm is het 
camerabeeld.

 De installatie 
van de camera 
is voltooid.

 U kunt nu de 
camera gaan 
instellen en 
plaatsen op de 
door u 
gewenste plek.
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