Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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Kutuda neler var?

Hoş Geldiniz
Arlo'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Arlo baz istasyonu

Arlo Kablosuz
Kamera

Lityum 123 pil

Yeni Arlo Sistem cihazınızı kurmanıza ve çalışır duruma
getirmenize yardımcı olacak önemli bilgiler için
okumaya devam edin.
Yardıma ihtiyacınız olursa ürünü mağazaya iade
etmeden önce Arlo ile iletişime geçin. Birçok sorunun
yanıtını çevrimiçi destek merkezimizde bulabilirsiniz:
https://www.arlo.com/support/.

Baz istasyonu
güç adaptörü
(Bölgeye göre
farklılık gösterebilir)

Ethernet
kablosu

Duvar montajı

Montaj vidaları ve
dübelleri
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Uygulamayı edinin

Kameranızı yerleştirin veya monte edin

Başlamak için ücretsiz Arlo uygulamasını indirin.

Kameranızı düz bir yüzeye yerleştirebilir veya duvara monte edebilirsiniz. Açık, görüşü
engellemeyen ve baz istasyonunuza iyi derecede sinyal gönderilebilen bir alan seçin.

Arlo Uygulaması, baz istasyonunuzun ve kameranızın kurulumu ve ayarları
sırasında size kılavuzluk eder.

Not: W
 iFi aralığı, WiFi sinyallerini engelleyen materyaller veya cisimler yerleştirilmesinden
ve diğer WiFi ağlarının parazitlerinden etkilenebilir.
¾¾ Duvara montaj için:
1.

Montaj vidasını duvara sabitleyin.
Kamerayı alçı panele monte ediyorsanız
sağlanan alçı panel plastik çengellerini
kullanın.

2.
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Montaj parçasını vidadan sarkıtın.
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Yararlı ipuçları
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Hareket algılama

Pil ömrü

Hareket algılama özelliğini optimize etmek
için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
• Arlo kameranızı yerden veya zeminden
en az 2,1 metre (7 ft) yukarıda ve hafifçe
aşağı bakacak şekilde monte edin.
• Kameranızı, hareket beklenen bölgenin
3,0 - 4,6 metre (10-15 ft) yakınına
yerleştirin.
• Kameranın görüş alanının yan yana trafiği
alabilecek konumda olduğundan emin
olun.
• Hareket algılama özelliği için en iyi alan,
kamera konumunun 1,5 ila 6 metre
(5-20 ft) uzaklığıdır.

Kameranızın pil ömrünü en üst düzeye
çıkarmak için bu ipuçlarından yararlanın:
• Yüksek kaliteli, şarj edilemeyen piller
kullanın.
• Optimize Edilmiş veya En İyi Pil Ömrü güç
ayarını kullanın.
• Kameralarınızı daha kısa videolar
kaydetmek için yapılandırın.
• Kameranızı baz istasyonunuza yakın
(en fazla 90 metre [300 ft]) bir konuma
yerleştirin.
• Arlo sisteminizi birden fazla WiFi
Yönlendiricinin yakınına koymayın.

Bu çevresel faktörler, kameranızın pil
ömrünü kısaltabilir:
• Kameralarınızın 32°F (0°C) altındaki
sıcaklıklarda bulunması.
• Kameralarınızın daha iyi çalışmak için
kızılötesi sensörlerin kullanılmasını
gerektiren az ışık alan konumlara
yerleştirilmesi.
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Uyumluluk
Mevzuata uyumluluk bilgileri için şu adresi ziyaret edin: www.arlo.com/about/regulatory/.

Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, İrlanda
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2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 ABD
www.arlo.com
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