Startvejledning
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Hvad er der i kassen?

Velkommen
Tak, fordi du valgte Arlo.

Arlo-basestation

Arlo-kamera
uden kabler

Litium 123-batteri

Læs videre for at få vigtige oplysninger, som kan
hjælpe dig med at få dit nye Arlo-system sat op.
Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte
Arlo, før du returnerer produktet til butikken.
De fleste spørgsmål kan besvares via vores online
supportcenter på https://www.arlo.com/support/.

Strømforsyning
til basestation
(varierer fra
region til region)

Ethernet-kabel

Vægbeslag

Skruer og plugs
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Få appen

Placer eller monter dit kamera

Download den gratis Arlo-app for at komme godt i gang.

Du kan placere dit kamera på en jævn overflade, eller du kan montere det på væggen. Vælg
et sted med et ryddet, ikke-blokeret synsfelt og med et godt signal til basestationen.

Arlo-appen guider dig gennem opsætningen og installationen af basestationen
og kameraet.

Bemærk: W
 iFi-rækkevidden kan være påvirket af byggematerialer eller genstande,
der blokerer WiFi-signaler, og af interferens fra andre trådløse netværk.
¾¾ Sådan bruger du vægbeslaget:
1.

Fastgør monteringsskruen i væggen.
Hvis du monterer kameraet på en gipsplade,
skal du anvende de medfølgende rawlplugs af
plastik til gipsplader.

2.
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Hæng beslaget på skruen.
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Nyttige tip

6

Bevægelsesregistrering

Batterilevetid

For at optimere bevægelsesregistrering
skal du gøre følgende:
• Monter dit Arlo-kamera mindst 2 meter
over gulvet eller jorden, og vinkl det en
anelse nedad.
• Placer kameraet inden for 3 - 4,5 meter,
hvor bevægelsen forventes.
• Sørg for, at side-til-sidetrafikken krydser
kameraets synsfelt.
• Det bedste område for
bevægelsesregistrering er 1,5 til 6 meter
fra kameraets placering.

Brug disse tip til at maksimere kameraets
batterilevetid:
• Brug ikke-genopladelige batterier af
høj kvalitet.
• Brug effektindstillingen Optimeret eller
bedste batterilevetid.
• Konfigurer dine kameraer til at optage
korte videoer.
• Placer kameraet tæt på basestationen,
op til en maksimal afstand på 90 meter.
• Anbring ikke dit Arlo-system nær flere
WiFi-routere.

Disse miljøfaktorer kan forkorte kameraets
batterilevetid:
• Hvis du placerer kameraet i temperaturer
under 0 °C.
• Hvis du placerer kameraer i lyssvage
områder, der kræver, at de infrarøde
sensorer arbejder hårdere.
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Overholdelse
For oplysninger om overholdelse af lovmæssige krav, gå til www.arlo.com/about/regulatory/.
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