
Arlo vezeték nélküli kamera
Gyors telepítési kézikönyv
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Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy az 
Arlót választotta! 
A kezdés egyszerű.

A csomag tartalma

Mágneses fali tartó Rögzítőcsavar

100%-ban vezeték 
nélküli kamera

1, 2 vagy 3 lítiumelem

Available AFTER beta
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Az elemek behelyezése
1. A reteszt elhúzva tartva 

nyissa ki az elemtartó 
rekeszt.

2. Csúsztassa hátra az ajtaját, 
és emelje fel az elemtartó 
rekesz kinyitásához.

3. Helyezzen be két elemet 
a kamera hátsó részéhez 
közel.

4. Helyezzen be két 
elemet a rekesz 
csuklópántjához közel.

5. Zárja le az elemtartó 
rekesz ajtaját.
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A kamera szinkronizálása 
egy bázisállomással

1. Hozza a kamerát 30–100 centiméter távolságra a bázisállomás 
közelébe.
Bázisállomása a következők valamelyikéhez hasonlít majd.

2. Nyomja meg, majd engedje fel a bázisállomás oldalán található 
Sync (Szinkronizálás) gombot.

3. Várja meg, amíg a szinkronizálás állapotát jelző LED zölden 
villogni nem kezd.

vagy

1’ – 3’
30 cm – 100 cm

1’ – 3’
30 cm – 100 cm

vagy
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4. Tartsa nyomva körülbelül két másodpercig 
a kamera tetején található Sync 
(Szinkronizálás) gombot.

5. Engedje fel a gombot.

Megjegyzés:  Egyszerre csak egy kamerát 
lehet szinkronizálni.

A kamera kék LED jelzőfénye a 
szinkronizálási folyamat elindulásakor lassan 
villog. A szinkronizálás megerősítésére a kék 
LED jelzőfény szaporán villogni kezd.

A kamera készen áll a használatra.

Megjegyzés:  A LED sárgán villog, ha a 
szinkronizálás sikertelen. Ilyenkor meg kell 
ismételnie a szinkronizálási eljárást.
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Kész is van!
Gratulálunk! 

Arlo kameráját beállította, és már használhatja is.

Hasznos oktatóvideók, hibaelhárítási tippek, támogatás 
a https://www.arlo.com/support/ weboldalon találhatók.

A kamera hozzáadása Arlo-fiókjához
1. Indítsa el az Arlo alkalmazást okostelefonjáról, 

jelentkezzen be, majd kattintson vagy érintse meg 
az Add Device (Eszköz hozzáadása) lehetőséget.
Számítógép használata esetén látogasson  
el az arlo.netgear.com weboldalra.

2. Kövesse a képernyőn látható  
utasításokat.

https://www.arlo.com/support/
http://arlo.netgear.com
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A ©NETGEAR, Inc., a NETGEAR, a NETGEAR embléma és az Arlo a NETGEAR, Inc. védjegyei. 

Megfelelés
A legfrissebb EU megfelelőségi nyilatkozatot a következő címen találja: 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. 
Törvényi előírásokra vonatkozó tájékoztatónkat a következő webhelyen tekintheti meg:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Értékesíthető az EU tagállamaiban, az EFTA országokban és Svájcban.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA
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