Beknopte handleiding
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Wat zit er in de doos?

Welkom
Gefeliciteerd met je keuze voor Arlo.

Arlo-basisstation

Arlo draadloze
camera

123-lithiumbatterij

Blijf lezen voor belangrijke informatie om je nieuwe
Arlo-systeem startklaar te maken.
Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met Arlo
voordat je het product terugstuurt naar de winkel.
De meeste vragen kunnen worden beantwoord via
ons online ondersteuningscentrum op
https://www.arlo.com/support/.

Netvoedingsadapter
voor basisstation
(verschilt per regio)

Ethernet-kabel

Wandbevestiging

Schroeven voor
montage en
verankeringen

3

De app downloaden

Je camera plaatsen of bevestigen

Download de gratis Arlo-app en ga aan de slag.

Je kunt je camera op een vlak oppervlak zetten of aan een wand bevestigen. Kies een plek
waar je een duidelijk, onbelemmerd zicht hebt en er een goed signaal naar het basisstation is.

De Arlo-app begeleidt je door de installatie en instellingen van je basisstation en
camera.

Opmerking: H
 et WiFi-bereik kan door bouwmateriaal of voorwerpen die het WiFi-signaal
blokkeren en door interferentie van andere WiFi-netwerken worden beïnvloed.
¾¾ De wandsteun gebruiken:
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1.

Draai de bevestigingsschroef stevig in
de wand.
Als je de camera tegen een wand van
gipsplaten bevestigt, zorg dan dat je de
meegeleverde plastic muurankers voor
gipsplaat gebruikt.

2.

Hang de steun aan de schroef.
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Handige tips
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Bewegingsdetectie

Levensduur batterij

Om de bewegingsdetectie te optimaliseren,
ga je als volgt te werk:
• Bevestig je Arlo-camera minimaal
2,1 meter boven de vloer of de grond en
richt het apparaat licht naar beneden.
• Plaats je camera binnen 3,0-4,6 meter
afstand van de plek waar beweging
wordt verwacht.
• Zorg ervoor dat zijwaarts verkeer het
gezichtsveld van de camera kruist.
• Het beste gebied voor bewegingsdetectie
is 1,5 tot 6 meter vanaf de camerapositie.

Gebruik deze tips om de levensduur van
je camerabatterij te maximaliseren:
• Gebruik hoogwaardige niet-oplaadbare
batterijen.
• Gebruik de energie-instelling Beste
batterijlevensduur.
• Configureer je camera's om kortere
video's op te nemen.
• Plaats je camera dicht bij het basisstation,
tot een maximale afstand van 90 meter.
• Plaats je Arlo-systeem niet in de buurt van
meerdere WiFi-routers.

Deze omgevingsfactoren kunnen de
levensduur van je batterij verkorten:
• Als je je camera's bij temperaturen onder
32 °F (0 °C) gebruikt.
• Als je je camera's onder slechte
lichtomstandigheden gebruikt, waardoor
infraroodsensors harder moeten werken.
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App Store is een gedeponeerd servicemerk van Apple Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen. Google Play en het
Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. Overige handelsmerken zijn alleen voor referentiedoeleinden.

Naleving van wettelijke voorschriften
Informatie over de naleving van wettelijke voorschriften vind je op www.arlo.com/about/regulatory/.

Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Ierland

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA
www.arlo.com
www.arlo.com/support
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