
Beknopte handleiding 
Arlo Baby



Welkom
Gefeliciteerd met je keuze voor Arlo Baby. 
Je kunt direct aan de slag.

Wat zit er in de verpakking

Arlo  
Baby-camera

USB-
voedingskabel

USB-netvoedings-
adapter

Bevestigings-
schroeven

Plaat voor 
wandbevestiging

Beknopte  
handleiding
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Je camera aansluiten De app downloaden
Sluit het uiteinde van de USB-voedingskabel aan op de poort van 
de camera.
Let op: gebruik een Arlo Baby-voedingskabel en -adapter om de 
batterij van de camera op te laden. Probeer niet om de camera 
in te schakelen of de batterij op te laden met een andere 
netvoedingsadapter dan die met de Arlo Baby-camera werd 
meegeleverd.
Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de 
netvoedingsadapter.
Steek de USB-netvoedingsadapter in een stopcontact en wacht 
tot het cameralampje oranje knippert.

Voor de beste resultaten download je de Arlo-app voor je 
smartphone door deze QR-code te scannen of naar Arlo te 
zoeken in de App Store.

Opmerking:  Als je de Arlo-app al gebruikt, zorg er dan voor dat 
je de nieuwste versie gebruikt. Ga naar de App 
Store en zoek naar Arlo om te controleren of er een 
update beschikbaar is.

arlo.netgear.com
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Een nieuw account maken of inloggen
 ¾ Een nieuw Arlo-account maken:

1. Start de Arlo-app vanaf je smartphone, tik op 
New to Arlo? (Nieuw bij Arlo?) en selecteer 
Arlo Baby.

Als je een computer gebruikt, ga je naar  
arlo.netgear.com.

2. Volg de instructies op het scherm.

 ¾ Een Arlo Baby-camera aan een 
bestaand Arlo-account toevoegen:

1. Als je al een Arlo-account hebt ingesteld, log 
dan in en klik of tik op Add Device (Apparaat 
toevoegen).

2. Volg de instructies op het scherm.

Je camera verbinden
Volg de instructies op het scherm in de Arlo-app of op een 
computer om je camera direct met je router te verbinden. 

Opmerking:  Als je een Arlo draadloos systeem hebt, sluit je je Arlo 
Baby-camera niet aan op het Arlo-basisstation.
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Je camera plaatsen
Als je je camera aan een wand bevestigt, zet je de muurplaat 
stevig vast met meegeleverde schroeven.

Zorg dat de wandplaat met de gaten op de basis van de camera 
overeenkomt en draai de basis tot deze vastklikt.

Je kunt de camera op een plank of een ander vlak oppervlak 
zetten, of aan een wand bevestigen.

Opmerking:  Bedek of blokkeer de inlaatopeningen van de 
sensoren niet.

BEKNELLINGSGEVAAR – Kinderen kunnen zichzelf  
met de kabel WURGEN. Houd de kabel buiten bereik  
van kinderen (op een afstand van meer dan 0,9 m).



1110

Klaar!
Gefeliciteerd! Je Arlo Baby-camera is ingesteld en klaar voor 
gebruik.

Ga voor handige tutorialvideo's, tips voor probleemoplossing, 
of ondersteuning naar https://www.arlo.com/support/.

Gebruik de kantel- en draaifuncties van Arlo Baby om de camera 
zo te positioneren dat het gedeelte dat je wilt bewaken wordt 
vastgelegd.
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Arlo Baby-functies
 ¾ Nachtlampje

Gebruik de app of de 
bovenste knop aan de 
rechterzijde van de camera 
om het nachtlampje in of uit 
te schakelen.

 ¾ Oplaadbare batterij

Je Arlo Baby-camera beschikt over een ingebouwde 
oplaadbare batterij en kan een aantal uren werken zonder 
netvoeding. Je kunt de camera ergens plaatsen waar hij niet 
op een stopcontact is aangesloten.

Gebruik de schakelaar aan de 
onderzijde van de camera om 
de batterij van de Arlo Baby-
camera in of uit te schakelen. De 
camerabatterij staat aan als de 
groene kleur zichtbaar is.

Als de camera niet is aangesloten en je niet wilt dat de 
batterij leegloopt, zet dan de schakelaar op Uit.

Uit

Aan

 ¾ Muziek

Gebruik de app of de 
onderste knop aan de 
rechterzijde van de camera 
om muziek af te spelen en te 
pauzeren.
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Handleiding cameralampjeArlo Baby-karakters

• Trek de oren van het 
karakter omhoog om ze 
te verwijderen.

• Om de oren van het 
karakter te monteren, 
zet je de oren recht op 
de cameralens en druk 
je ze naar beneden op 
de camera. 

• Draai de 
karaktervoetjes en 
trek ze eraf om ze te 
verwijderen.

• Voor het 
monteren van de 
karaktervoetjes zet 
je de voetjes met de 
gaten aan onderzijde 
van de camera en 
draai je de voetplaat 
totdat deze vastklikt.

Arlo Baby-camera's worden geleverd met de konijn-karakterset. 
Je kunt de konijn-karakterset eraf halen en deze vervangen met 
een andere Arlo Baby-karakterset. 

Aan (blauw)
De camera is 
ingeschakeld en 
verbonden met 
internet.

Knippert snel 
(oranje).
De camera is niet 
verbonden met een 
WiFi-netwerk.

Aan (oranje)
De camera start op.

Uit
De camera is 
uitgeschakeld.

Brandt (paars)
De camera is 
verbonden met 
een WiFi-netwerk. 
Er is echter geen 
verbinding met 
internet.

Knippert (paars) 
De camera bevindt 
zich te ver van de 
router.

Knippert (blauw/
oranje)
Er wordt een 
firmware-update 
uitgevoerd. SCHAKEL 
DE CAMERA NIET UIT.

Knippert elke 
10 seconden twee 
keer (oranje)
De batterij van de 
camera is bijna leeg.

Knippert snel 
(blauw) 
De camera maakt 
verbinding met 
internet.

Lampje knippert 
snel gedurende 
3 seconden (blauw)
De camera is 
aangesloten op een 
batterijlader.
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