
Arlo-kamera uden kabler
Startvejledning
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Velkommen
Tak, fordi du valgte Arlo.  
Det er nemt at komme i gang.

Hvad er inkluderet

Magnetisk 
vægbeslag

Monteringsskrue

100 % trådløst 
kamera

Litium 123-batterier

Available AFTER beta
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Indsæt batterier
1.      Lås batterirummet op ved 

at skubbe og holde låsen.

2.      Skub batteridækslet 
tilbage og løft for at åbne 
rummet.

3.      Isæt to batterier 
tæt ved bagsiden af 
kameraet.

4.      Isæt to batterier 
tæt ved hængslet til 
batterirummet.

5.      Luk batteridækslet.
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Synkroniser dit kamera med en basestation
1.     Placer kameraet inden for 30 til 100 cm fra basestationen.

Din basestation vil se ud som en af følgende.
2.      Tryk på knappen Sync (Synkroniser) på siden af basestationen, og 

giv slip.

3.      Vent på at statusindikatoren for synkronisering blinker grønt.

Eller

1’ - 3’ 
30-100 cm

1’ - 3’ 
30-100 cm

Eller
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4.      Tryk på knappen Sync (Synkroniser) øverst 
på kameraet i to sekunder.

5.      Slip knappen.
Bemærk: Kameraerne skal synkroniseres ét ad 
gangen.

En blå indikator på kameraet blinker 
langsomt, når synkroniseringsprocessen 
starter. Den blå indikator blinker hurtigt for 
at bekræfte synkronisering.
Kameraet er klar til visning. 
Bemærk: Indikatoren blinker orange hvis 
synkroniseringen ikke kunne udføres. Du skal 
gentage synkroniseringsprocessen.
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Du er klar!
Tillykke! 

Dit Arlo-kamera er konfigureret og klar til brug.

For at få vist nyttige videovejledninger, finde tips til fejlfinding eller 
få support, kan du gå til https://www.arlo.com/support/.

Tilføj dit kamera til din Arlo-konto
1. Start Arlo-appen fra din smartphone, log på og klik 

eller tryk på Add Device (Tilføj enhed).
Hvis du bruger en computer, skal du gå til  
arlo.netgear.com.

2. Følg instruktionerne på skærmen.

https://www.arlo.com/support/
http://arlo.netgear.com
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Overholdelse
For at se den nuværende EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse) 
skal du gå til http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Få oplysninger om overholdelse af lovmæssige krav ved at gå til  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Godkendt til salg i alle EU-medlemslande, EFTA-lande, og Schweiz.
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