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Välkommen
Tack för att du väljer Arlo. 
Det är enkelt att komma igång.

Vad medföljer?

Magnetisk 
väggmontering

Monteringsskruv

Helt trådlös 
kamera

Litium 123-batterier

Available AFTER beta
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Sätt i batterierna
1. Lås upp batterifacket 

genom att skjuta och hålla 
i spärren.

2. Skjut batteriluckan bakåt 
och lyft den för att öppna 
batterifacket.

3. Sätt i två batterier 
i kamerans bakre del.

4. Sätt i två batterier nära 
fackets gångjärn.

5. Stäng batteriluckan.
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Synkronisera kameran med en basstation
1. Håll kameran inom 30 till 100 cm från basstationen.

Basstationen kommer att se som ett av följande exempel.
2. Tryck in och släpp knappen Sync (synkronisera) på sidan av 

basstationen.

3. Vänta på att statuslampan för synkronisering blinkar grönt.

eller

1’ - 3’ 
30 cm – 100 cm

1’ - 3’ 
30 cm – 100 cm

eller
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4. Tryck på knappen Sync (synkronisera) på 
kamerans ovansida i ungefär två sekunder.

5. Släpp knappen.

Obs! Kamerorna måste synkroniseras en i 
taget.

En blå lampa på kameran blinkar långsamt 
när synkroniseringsprocessen startar. Den 
blå lampan blinkar snabbt för att bekräfta 
synkroniseringen.

Kameran är klar för visning. 

Obs! Lampan blinkar gult om synkroniseringen 
misslyckas. Du måste upprepa synkroniseringen
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Du är klar!
Grattis! 

Arlo-kameran är konfigurerad och klar att användas.

För att visa användbara videokurser, få felsökningstips, eller få support 
kan du besöka https://www.arlo.com/support/.

Lägg till din kamera i ditt Arlo-konto
1. Starta Arlo-appen från din smartphone, logga in och 

klicka eller tryck på Add Device (lägg till enhet).
Om du använder en dator kan du gå till  
arlo.netgear.com.

2. Följ instruktionerna på skärmen.

https://www.arlo.com/support/
http://arlo.netgear.com
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http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Får säljas i alla EU-medlemsländer, EFTA-länder och Schweiz.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

Februari 2017

NETGEAR INTL LTD 
Building 3, University Technology Center 
Curraheen Road, Cork, Irland

http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://www.netgear.com/about/regulatory

