
draadloze camera
Beknopte handleiding
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Welkom
Gefeliciteerd met je keuze 
voor Arlo. Je kunt direct 
aan de slag.

Wat zit er in de verpakking

Magnetische 
wandbevestiging

Bevestigingsschroef

100% draadloze 
camera

123-lithiumbatterijen

Available AFTER beta
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De batterijen plaatsen
1. Open het batterijvak door 

het schuifje te verschuiven 
en vast te houden.

2. Schuif het klepje naar 
achteren en til het omhoog 
om het vak te openen.

3. Plaats twee batterijen 
nabij de achterkant van 
de camera.

4. Plaats twee batterijen 
nabij het scharnier van 
het batterijvak.

5. Sluit het batterijklepje.
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De camera synchroniseren 
met een basisstation

1. Plaats de camera's binnen 30 tot 100 centimeter van het basisstation.
Je basisstation zal eruitzien als een van de onderstaande.

2. Druk kort op de Sync-knop aan de zijkant van het basisstation.

3. Wacht tot het statuslampje voor synchronisatie groen knippert.

of

1’ - 3’
30 cm - 100 cm

1’ - 3’
30 cm - 100 cm

of
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4. Druk twee seconden lang op de knop 
Sync boven op de camera.

5. Laat de knop los.

Opmerking: camera’s moeten één voor 
één worden gesynchroniseerd.

Een blauw lampje op de camera gaat langzaam 
knipperen als het synchronisatieproces wordt 
gestart. Het blauwe lampje knippert snel ter 
bevestiging van de synchronisatie.

De camera is klaar voor gebruik. 

Opmerking: het lampje knippert oranje als 
de synchronisatie is mislukt. Herhaal het 
synchronisatieproces.
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Klaar!
Gefeliciteerd! 

Je Arlo-camera is ingesteld en klaar voor gebruik.

Ga voor handige tutorialvideo's, tips voor probleemoplossing, 
of ondersteuning naar https://www.arlo.com/support/.

Je camera toevoegen aan je Arlo-account
1. Start de Arlo-app op je smartphone, meld je aan en 

klik of tik op Add Device (Apparaat toevoegen).
Als je een computer gebruikt, ga je naar  
arlo.netgear.com.

2. Volg de instructies op het scherm.

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