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Gyors telepítési útmutató
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Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy az Arlót választotta! 
Olvasson tovább az új Arlo rendszer bekapcsolásával  
és működésével kapcsolatos fontos információkért.
Ha segítségre van szüksége, vegye fel  
a kapcsolatot az Arlóval, mielőtt visszaviszi  
a terméket az üzletbe. Legtöbb kérdésére  
választ kap online ügyfélközpontunktól, amely  
a https://www.arlo.com/support/ weboldalon  
érhető el. 

A doboz tartalma

Arlo bázisállomás

A bázisállomás 
hálózati adaptere 
(régiónként eltérő)

UTP-kábel Fali konzol Tartócsavarok  
és rögzítők

Arlo vezeték nélküli 
kamera

123 lítiumelem
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Az alkalmazás letöltése
Elsőként töltse le az ingyenes Arlo alkalmazást. 
Az Arlo alkalmazás végigvezeti Önt a bázisállomás és a kamera beállításához és 
telepítéséhez szükséges lépéseken. 

A kamera elhelyezése vagy felszerelése
A kamera elhelyezhető sík felületen, de falra is felszerelheti. Válasszon ki egy tiszta és nem 
korlátozott látómezőt biztosító helyet, ahol megfelelő a bázisállomás és a kamera közötti  
jel erőssége. 

Megjegyzés:  A WiFi-jeleket blokkoló építőanyagok és tárgyak, valamint az egyéb  
WiFi-hálózatok okozta interferencia befolyásolhatja a WiFi hatótávolságát.

 ¾ A fali konzol használata:

1. Rögzítse a tartócsavart a falba.
Ha a kamerát szárazfalazatra szereli, 
használja a szárazfalazathoz való  
mellékelt műanyag tipliket.

2. Akassza a tartókonzolt a csavarra. 
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Hasznos tanácsok
Mozgásérzékelés
A mozgásérzékelés optimalizálásához tegye 
a következőket:
• Helyezze Arlo kameráját legalább 

2,1 méterrel a föld vagy a padló fölé,  
és irányítsa kissé lefelé.

• Helyezze a kamerát a mozgás várható 
helyétől számított 3–4,6 méteren belül.

• Ellenőrizze, hogy az oldaltól-oldalig  
tartó forgalom keresztezi-e a  
kamera látómezőjét. 

• A mozgásérzékelés szempontjából  
a kamera helyzetétől 1,5–6 méteres 
terület számít a legideálisabbnak.

A következő tényezők megrövidítik  
a kamerában használt elemek  
élettartamát:
• 0 °C alatti környezetben történő 

alkalmazás.
• Alacsony megvilágítású környezetben 

történő alkalmazás, amely fokozottabb 
igénybevételt jelent az infravörös 
érzékelők számára.

Használati idő
Az alábbi tippek segítségére lehetnek 
kamera használati idejének maximalizálása 
érdekében:
• Jó minőségű elemeket használjon.
• Használja az Optimized (Optimalizált) 

vagy a Best Battery Life (Leghosszabb 
használati idő) teljesítménybeállításokat. 

• Konfigurálja kameráját rövidebb  
videók felvételére.

• Helyezze a kamerát közel  
a bázisállomáshoz, a maximális  
távolságot jelentő 90 méteren belül.

• Ne helyezze Arlo rendszerét  
WiFi-routerek mellé.



8

© 2018 Arlo Technologies, Inc. Az Arlo, az Arlo logó és az Every Angle Covered az Arlo Technologies, Inc. védjegye. Az App 
Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett szolgáltatás-védjegye. A Google Play és  
a Google Play logó a Google Inc. védjegye. A további védjegyek kizárólag hivatkozási célokat szolgálnak.

Megfelelés
Törvényi előírásokra vonatkozó tájékoztatásért, beleértve az EU megfelelőségi nyilatkozatát, látogasson el a  
www.arlo.com/about/regulatory/ weboldalra.
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