
Ασύρματη κάμερα
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
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Καλωσορίσατε
Σας ευχαριστούμε που 
επιλέξατε την Arlo.  
Η έναρξη χρήσης είναι 
εύκολη.

Περιεχόμενα

Μαγνητική βάση 
επιτοίχιας τοποθέτησης

Βίδα στερέωσης

100% ασύρματη 
κάμερα

Μπαταρίες λιθίου 123

Available AFTER beta
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Τοποθέτηση μπαταριών
1.      Ξεκλειδώστε τη θήκη της 

μπαταρίας, σύροντας και 
κρατώντας το μάνδαλο.

2.      Σύρετε τη θύρα της μπαταρίας 
προς τα πίσω και σηκώστε την 
για να ανοίξετε τη θήκη.

3.      Τοποθετήστε δύο 
μπαταρίες κοντά στο πίσω 
μέρος της κάμερας.

4.      Τοποθετήστε δύο 
μπαταρίες κοντά στο 
μεντεσέ της θήκης.

5.      Κλείστε τη θύρα της 
μπαταρίας.



76

Συγχρονίστε την κάμερα με σταθμό βάσης
1.      Μεταφέρετε την κάμερα σε απόσταση 30 έως 100 εκατοστών από 

το σταθμό βάσης.
Ο σταθμός βάσης θα μοιάζει με έναν από τους παρακάτω.

2.      Πατήστε και αφήστε το κουμπί Sync (Συγχρονισμός) στο πλάι του 
σταθμού βάσης για δύο δευτερόλεπτα. Αφήστε το κουμπί.

3.      Περιμένετε μέχρι να αναβοσβήσει η λυχνία LED κατάστασης 
συγχρονισμού με πράσινο χρώμα.

ή

30 cm – 100 cm

30 cm – 100 cm

ή
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4.      Πατήστε το κουμπί Sync (Συγχρονισμός) 
στο επάνω μέρος της κάμερας για δύο 
δευτερόλεπτα.

5.     Αφήστε το κουμπί.
Σημείωση: Πρέπει να συγχρονίζετε μία κάμερα 
κάθε φορά.

Κατά την εκκίνηση της διαδικασίας 
συγχρονισμού αναβοσβήνει αργά στην 
κάμερα μια μπλε λυχνία LED. Η μπλε 
λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα για να 
επιβεβαιώσει το συγχρονισμό.
Η κάμερα είναι έτοιμη για προβολή. 
Σημείωση: Η λυχνία LED αναβοσβήνει με 
πορτοκαλί χρώμα, εάν ο συγχρονισμός δεν 
είναι επιτυχής. Πρέπει να επαναλάβετε τη 
διαδικασία συγχρονισμού.
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Είστε έτοιμοι!
Συγχαρητήρια! 

Η κάμερα Arlo έχει ρυθμιστεί και είναι έτοιμη για χρήση.

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/.

Προσθήκη της κάμερας στον προσωπικό 
σας λογαριασμό Arlo

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Arlo από το smartphone σας, 
κάντε σύνδεση και πατήστε Add Device (Προσθήκη 
συσκευής).
Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή, επισκεφθείτε  
τη διεύθυνση arlo.netgear.com.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

https://www.arlo.com/support/
http://arlo.netgear.com
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Τα ©NETGEAR, Inc. NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και η ονομασία Arlo είναι εμπορικά 
σήματα της NETGEAR, Inc.

Συμμόρφωση
Για την τρέχουσα Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. 
Για πληροφορίες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Διατίθεται προς πώληση σε όλες τις χώρες της ΕΕ, της ΕΖΕΣ και στην Ελβετία.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA
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Curraheen Road, Cork, Ireland
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