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Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
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Καλωσορίσατε
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Arlo. 
Συνεχίστε την ανάγνωση για σημαντικές πληροφορίες 
που θα σας βοηθήσουν στη ρύθμιση και λειτουργία του 
νέου σας συστήματος Arlo.
Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Arlo 
πριν επιστρέψετε το προϊόν σας στο κατάστημα. Οι 
περισσότερες ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν 
μέσω του κέντρου ηλεκτρονικής υποστήριξης στη 
διεύθυνση https://www.arlo.com/support/. 

Τι περιέχει η συσκευασία

Σταθμός βάσης Arlo

Τροφοδοτικό 
σταθμού βάσης 

(διαφέρει ανάλογα 
με την περιοχή)

Καλώδιο 
Εthernet

Βάση επιτοίχιας 
τοποθέτησης

Βίδες και μπουλόνια 
τοποθέτησης

Ασύρματη  
κάμερα Arlo

Μπαταρία λιθίου 123
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Λήψη της εφαρμογής
Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή Arlo για να ξεκινήσετε. 
Η εφαρμογή Arlo σας καθοδηγεί για τη ρύθμιση και την εγκατάσταση του σταθμού 
βάσης και της κάμερας. 

Τοποθέτηση ή στερέωση της κάμεράς σας
Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερά σας σε μια επίπεδη επιφάνεια ή να την  
στερεώσετε στον τοίχο. Επιλέξτε μια τοποθεσία με καθαρό οπτικό πεδίο και με  
καλό σήμα στο σταθμό βάσης. 

Σημείωση:  Το εύρος του WiFi μπορεί να επηρεαστεί από οικοδομικά υλικά ή αντικείμενα  
που μπλοκάρουν τα σήματα του WiFi καθώς και από παρεμβολές από άλλα 
δίκτυα WiFi.

 ¾ Για να χρησιμοποιήσετε τη βάση επιτοίχιας 
τοποθέτησης:

1. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης στον τοίχο.
Αν τοποθετήσετε την κάμερα σε γυψοσανίδα, 
χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα πλαστικά 
μπουλόνια για τη γυψοσανίδα.

2. Κρεμάστε τη βάση από τη βίδα. 
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Χρήσιμες συμβουλές
Εντοπισμός κίνησης
Για να βελτιστοποιήσετε τον εντοπισμό 
κίνησης, κάντε τα εξής:
• Τοποθετήστε την κάμερα Arlo σε 

απόσταση τουλάχιστον 2,1 μέτρων  
από το πάτωμα ή το έδαφος και δώστε  
της κλίση ελαφρώς προς τα κάτω.

• Τοποθετήστε την κάμερα εντός 
3–4,6 μέτρων από το σημείο στο  
οποίο αναμένεται κίνηση.

• Βεβαιωθείτε πως το πλήρες εύρος της 
κυκλοφορίας διασχίζει το οπτικό πεδίο  
της κάμερας. 

• Η καλύτερη περιοχή για εντοπισμό 
κίνησης είναι από 1,5 έως 6 μέτρα  
από τη θέση της κάμερας.

Αυτοί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 
μπορούν να συντομεύσουν τη διάρκεια  
ζωής της μπαταρίας της κάμεράς σας:
• Τοποθέτηση των καμερών σας σε 

θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C.
• Τοποθέτηση των καμερών σας σε 

περιοχές με χαμηλό φωτισμό που 
απαιτούν οι αισθητήρες υπέρυθρων  
να λειτουργούν πιο εντατικά.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε αυτές τις συμβουλές για 
να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας της κάμεράς σας:
• Χρησιμοποιήστε μη επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες υψηλής ποιότητας.
• Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση ισχύος 

Optimized (Βελτιστοποιημένη) ή Best 
Battery Life (Καλύτερη διάρκεια ζωής 
μπαταρίας). 

• Διαμορφώστε τις κάμερές σας για εγγραφή 
πιο σύντομων βίντεο.

• Τοποθετήστε την κάμερά σας πιο κοντά 
στο σταθμό βάσης, σε μέγιστη απόσταση 
έως 90 μέτρων.

• Μην τοποθετείτε το σύστημα Arlo κοντά  
σε πολλαπλούς δρομολογητές WiFi.
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Συμμόρφωση
Για πληροφορίες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.arlo.com/about/regulatory/.
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