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Hurtigstartveiledning
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Velkommen
Takk for at du valgte Arlo. 
Nedenfor finner du viktig informasjon som hjelper deg 
med å ta i bruk det nye Arlo-systemet.
Hvis du trenger hjelp, kontakter du Arlo før du 
returnerer produktet til butikken. De fleste spørsmål 
kan besvares gjennom kundestøttesenteret vårt på 
Internett, på https://www.arlo.com/support/. 

Innholdet i esken

Arlo-basestasjon

Strømadapter 
for basestasjon 

(varierer fra region 
til region)

Ethernet-kabel Veggmontering Skruer og ankere  
for montering

Trådløst  
Arlo-kamera

Litium 123-batteri
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Skaff deg appen
Last ned den kostnadsfrie Arlo-appen for å komme i gang. 
Arlo-appen veileder deg gjennom konfigurering og installasjon av basestasjon  
og kamera. 

Plassere eller montere kameraet
Du kan plassere kameraet på et flatt underlag, eller du kan montere det på en vegg. Velg et 
sted med et klart synsfelt uten hindringer og med et godt signal til basestasjonen. 

Merk: WiFi-nettverket kan bli påvirket av bygningsmaterialer eller gjenstander som 
blokkerer WiFi-signaler, og av forstyrrelser fra andre WiFi-nettverk.

 ¾ Slik bruker du veggmonteringsenheten:

1. Fest monteringsskruen til veggen.
Hvis du skal montere kameraet på gipsplater, 
må du bruke plastfestene til gipsplater som 
følger med.

2. Heng braketten på skruen. 
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Nyttige tips
Bevegelsesregistrering
Gjør følgende for å optimalisere 
bevegelsesregistrering:
• Monter Arlo-kameraet minst 2,1 meter 

over gulvet eller bakken, og vinkle det  
litt nedover.

• Plasser kameraet innenfor 3,0–4,6 meter 
fra der bevegelse forventes.

• Kontroller at trafikk fra side til side 
krysser kameraets synsfelt. 

• Det beste området for 
bevegelsesregistrering er 1,5 til 6 meter 
fra kameraet.

Disse miljømessige faktorene kan forkorte 
kameraets batterilevetid:
• Plassering av kameraene i temperaturer 

under 0 °C.
• Plassering av kameraene i områder med 

lite lys, som innebærer at de infrarøde 
sensorene må jobbe hardere.

Batterilevetid
Følg disse tipsene for å maksimere 
kameraets batterilevetid:
• Bruk batterier av høy kvalitet som ikke  

er oppladbare.
• Bruk innstillingen for optimalisert eller 

beste batterilevetid. 
• Konfigurer kameraene for å ta opp 

kortere videoer.
• Plasser kameraet i nærheten av 

basestasjonen, opptil en maksimal  
avstand på 90 meter.

• Ikke plasser Arlo-systemet i nærheten  
av flere WiFi-rutere.
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Samsvar
Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, gaat u naar  
www.arlo.com/about/regulatory/.
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