
Startvejledning til 
Arlo Baby



Velkommen
Tak, fordi du valgte Arlo Baby. Det er nemt 
at komme i gang.

Hvad er inkluderet

Arlo Baby-kamera USB-
strømkabel

USB-
strømforsyning

Monterings-
skruer

Plade til 
vægmontering

Startvejledning
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Tilslut kameraet Hent appen
Tilslut den ene ende af USB-strømkablet til porten i kameraet.

Forsigtig: Du skal bruge et Arlo Baby-strømkabel og en Arlo 
Baby-strømforsyning til at oplade kameraets batteri. Prøv 
ikke at tænde kameraet eller oplade batteriet med en anden 
strømforsyning end den, der fulgte med Arlo Baby-kameraet.

Tilslut den anden ende af USB-kablet til strømadapteren.

Sæt USB-strømadapteren i en stikkontakt, og vent på, at 
kameraindikatoren blinker orange.

For at få den bedste oplevelse skal du downloade Arlo-appen til 
din smartphone ved at scanne denne QR-kode eller søge efter 
Arlo i app-butikken.

Bemærk:  Hvis du allerede bruger Arlo-appen, skal du sikre dig, 
at du bruger den nyeste version. Du kan kontrollere, 
om der er en tilgængelig opdatering, ved at gå til app-
butikken og søge efter Arlo.

arlo.netgear.com

https://www.arlo.com/support/
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Opret en ny konto, eller log ind
 ¾ Oprettelse af en ny Arlo-konto:

1. Start Arlo-appen fra din smartphone, tryk 
på knappen New to Arlo? (Er du ny Arlo-
bruger?) og vælg Arlo Baby.

Hvis du bruger en computer, skal du gå til 
arlo.netgear.com.

2. Følg instruktionerne på skærmen.

 ¾ Tilføjelse af et Arlo Baby-kamera til 
en eksisterende konto:

1. Hvis du allerede har konfigureret en Arlo-
konto, skal du logge på og klikke på Add 
device (Tilføj enhed).

2. Følg instruktionerne på skærmen.

Tilslut dit kamera
Følg instruktionerne på skærmen, enten i Arlo-appen eller en 
computer, for at tilslutte dit kamera til din router. 

Bemærk:  Hvis du har et Arlo-system uden kabler, skal du ikke 
forbinde dit Arlo Baby-kamera til Arlo-basestationen.

https://arlostaging.netgear.com/#/login
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Placer dit kamera
Hvis du monterer kameraet på væggen, så placér vægpladen, og 
fastgør den med de medfølgende skruer.

Placer vægpladen ud for hullerne i bunden af kameraet, og drej 
bunden, indtil den klikker på plads.

Du kan placere dit kamera på en hylde eller anden jævn 
overflade, eller du kan montere det på væggen.

Bemærk:  Du må ikke tildække eller hindre adgang til 
indgangshullerne for sensorerne.

FARE FOR KVÆLNING – Børn er blevet KVALT  
i ledninger. Hold ledningen uden for børns rækkevidde 
(mere end 0,9 m væk).
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Du er klar!
Tillykke! Dit Arlo Baby-kamera er konfigureret og klar til brug.

For at få vist nyttige videovejledninger, finde tips til fejlfinding 
eller få support, kan du gå til https://www.arlo.com/support/.

Brug Arlo Babys vippe- og drejefunktion til at placere kameraet, 
så det optager det område, du vil overvåge.

https://www.arlo.com/support/
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Arlo Baby-funktioner
 ¾ Natlys

Brug appen eller den 
øverste knap på højre side 
af kameraet for at tænde og 
slukke natlyset.

 ¾ Genopladeligt batteri

Dit Arlo Baby-kamera har et indbygget genopladeligt 
batteri og kan bruges i flere timer ad gangen uden at være 
tilsluttet. Du kan placere kameraet på steder, hvor du ikke 
kan slutte det til en stikkontakt.

Brug knappen i bunden af 
kameraet til at slukke for 
Arlo Baby-kameraets batteri. 
Kameraets batteri er tændt, når 
den grønne farve er synlig.

Hvis kameraet ikke er tilsluttet, og du ikke ønsker, at 
batteriet skal bruge strøm, skal du slå kontakten fra.

Fra

Til

 ¾ Musik

Brug appen eller den 
nederste knap på højre side 
af kameraet til at afspille 
musik og sætte den på pause.
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Vejledning til kameraindikatorArlo Baby-figurer

• Træk op i figurernes ører 
for at fjerne dem.

• Du kan montere ører 
ved at rette ørerne ind 
efter kameraobjektivet 
og trykke dem fast på 
kameraet. 

• Drej figurens fødder, 
og træk dem af for at 
fjerne dem.

• For at montere 
figurernes fødder 
skal du justere 
fodpladen med 
hullerne i bunden af 
kameraet og rotere 
fodpladen, indtil den 
klikker på plads.

Arlo Baby-kameraer leveres med et kanin-figursæt. Du kan fjerne 
kanin-figursættet og erstatte det med andre Arlo Baby-figurer. 

Konstant blå
Kameraet er tændt 
og har forbindelse 
til internettet.

Hurtigt blinkende 
orange
Kameraet har ikke 
forbindelse til et 
WiFi-netværk.

Konstant orange
Kameraet starter 
op.

Fra
Kameraet er 
slukket.

Konstant lilla
Kameraet har 
forbindelse til et 
WiFi-netværk. Det 
har ikke forbindelse 
til internettet.

Blinker lilla 
Kameraet er for 
langt væk fra 
routeren.

Blå/orange blink
En 
firmwareopdatering 
er igangværende. 
SLUK IKKE 
KAMERAET.

To orange blink 
hvert 10. sekund
Kameraets 
batteriniveau er 
lavt.

Hurtigt blinkende 
blå 
Kameraet opretter 
forbindelse til 
internettet.

Hurtige blå blink i 
tre sekunder
Kameraet er 
tilsluttet opladeren.
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