Snabbstartsguide

1

Vad finns i lådan

Välkommen
Tack för att du har valt Arlo.

Arlo-basstation

Trådlös Arlo-kamera

Litium 123-batteri

Läs vidare för att få viktig information som hjälper
dig att få igång ditt nya Arlo-system.
Om du behöver hjälp, kontakta Arlo innan du
returnerar produkten till butiken. De flesta frågor
kan besvaras via vårt onlinesupportcenter på
https://www.arlo.com/support/.

Nätadapter för
basstationen
(varierar beroende
på region)

Ethernet-kabel

Väggmontering

Skruvar och fästen
för montering
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Ladda ned appen

Placera eller montera kameran

Ladda ned den kostnadsfria Arlo-appen för att komma igång.

Du kan placera kameran på en plan yta, eller så kan du montera den på en vägg. Välj en
plats med ett tydligt synfält utan blockerande föremål och där den har en stark signal
till basstationen.

Arlo-appen vägleder dig genom konfigurationen och installationen av
basstationen och kameran.

Obs! WiFi-räckvidden kan påverkas av byggmaterial eller föremål som blockerar
WiFi-signaler och av störningar från andra WiFi-nätverk.
¾¾ Använda väggfästet:
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1.

Fäst monteringsskruven på väggen.
Om du monterar kameran på en gipsskiva
använder du plastfästena för gipsskivor
som medföljer.

2.

Häng fästet på skruven.
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Praktiska tips
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Rörelseidentifiering

Batteriets livslängd

Gör följande om du vill optimera
rörelseidentifieringen:
• Montera din Arlo-kamera minst 2,1 meter
ovanför golvet eller marken och vinkla
den en aning nedåt.
• Placera kameran på 3,0-4,6 meters
avstånd från området där du tror
rörelsen kommer uppstå.
• Se till att trafik som går sida-till-sida
passerar kamerans siktfält.
• Det bästa området för rörelseidentifiering
är 1,5 till 6 meter från kameran.

Använd de här tipsen för att maximera
kamerans batterilivslängd:
• Använd högkvalitativa, icke-laddningsbara
batterier.
• Använd ströminställningarna Optimized
(optimerad) eller Best Battery Life (bäst
batterilivslängd).
• Konfigurera dina kameror så att de spelar
in kortare videoklipp.
• Placera kameran nära basstationen,
upp till högst 90 meter.
• Placera inte Arlo-systemet nära flera
WiFi-routrar.

Följande faktorer i omgivningen kan
förkorta livslängden på kamerans batteri:
• Kamerorna placeras i temperaturer
under 0 °C.
• Kamerorna placeras i områden med
svag belysning som gör att de infraröda
sensorerna måste arbeta hårdare.
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Efterlevnad
Information om efterlevnad av bestämmelser finns på www.arlo.com/about/regulatory/.

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

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA
www.arlo.com
www.arlo.com/support
8

Juli 2018

