
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



Καλωσορίσατε
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την 
Arlo Q Plus.
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Τι περιέχει η συσκευασία

Κάμερα Arlo 
Q Plus

Καλώδιο 
λειτουργίας 

USB

Τροφοδοτικό 
USB

Επιφάνεια 
επιτοίχιας 

τοποθέτησης

TOP

Προσαρμογέας 
PoE

Βίδες και  
μπουλόνια  

τοποθέτησης
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Συνδέστε την κάμερα
Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα με το καλώδιο USB και το 
τροφοδοτικό ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Power over Ethernet 
(PoE).

Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB και το τροφοδοτικό, η 
κάμερα και η πρίζα πρέπει να βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο.
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Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα PoE για να συνδέσετε την 
κάμερά σας στο μεταγωγέα PoE, η κάμερα και ο προσαρμογέας 
PoE πρέπει να βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο. 
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Λήψη της εφαρμογής
Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή Arlo για να ξεκινήσετε. 

Η εφαρμογή σας καθοδηγεί κατά την εγκατάσταση. 
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Χρησιμοποιήστε τη βάση επιτοίχιας 
τοποθέτησης 
Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερά σας σε μια επίπεδη 
επιφάνεια ή να την στερεώσετε στον τοίχο.

1. Τοποθετήστε την επιτοίχια επιφάνεια.

2. Στερεώστε την με τέσσερις βίδες.
3. Σύρετε την κάμερα στην επιτοίχια επιφάνεια.



8

Έναρξη μετάδοσης
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Arlo για να δείτε τις 
τροφοδοσίες της κάμεράς σας, να την ενεργοποιήσετε ή να την 
απενεργοποιήσετε κ.λπ.

Για την προβολή χρήσιμων εκπαιδευτικών βίντεο, την εύρεση 
συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή τη λήψη 
υποστήριξης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση  
https://www.arlo.com/support/.

https://www.arlo.com/support/


9



10





©2018 Arlo Technologies, Inc. Η ονομασία Arlo, το λογότυπο Arlo και το Every 
Angle Covered είναι εμπορικά σήματα της Arlo Technologies, Inc. Το App Store 
είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες 
χώρες. Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της 
Google Inc. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς 
αναφοράς.

Για πληροφορίες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης  
της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.arlo.com/about/regulatory/.

Arlo Technologies, Inc. 
2200 Faraday Ave. Suite 150 
Carlsbad, CA 92008 USA
www.arlo.com
www.arlo.com/support

Arlo INTL LTD 
Floor 3, Building 3 University Technology Center 
Curraheen Road, Cork, T12 EF21, Ireland
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