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Wat zit er in de doos?

Arlo Baby- 
camera

USB-
voedingskabel

Plaat voor 
wandbevestiging

USB-
netvoedingsadapter
(varieert per regio)

Schroeven voor 
montage en 

verankeringen
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Download de Arlo-app

Download de gratis Arlo-app en ga aan de slag. 

De app begeleidt je door de installatie. 
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De wandsteun gebruiken:

Je kunt de Arlo Baby op een vlakke ondergrond plaatsen of hem aan 
een muur bevestigen.

1. Plaats de wandplaat.

2. Bevestig de wandplaat met de meegeleverde schroeven.

3. Lijn de gaten aan de onderzijde van je camera uit met de 
wandplaat.

4. Draai de camera totdat de basis vastklikt.
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Kantel- en zwenkfunctie

Plaats je camera zo dat hij het gebied beslaat dat je wilt bewaken.
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Beginnen met streamen

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/.
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Arlo Baby aan de Apple Home-app 
toevoegen
1. Zoek je HomeKit-code op.

Je vindt de code achterop deze handleiding en op het Arlo 
Baby-cameralabel aan de onderzijde van je camera.

2. Start de Apple Home-app.
3. Tik op het plusteken bovenaan op het tabblad Home en 

vervolgens op Add accessoires (Accessoires toevoegen).

Je kunt de HomeKit-code op 
het Arlo Baby-cameralabel 
typen

Je kunt de HomeKit-code 
achterop deze handleiding 
scannen

xxx-xxx-xxx
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De camera van je Apple mobiele apparaat wordt gestart en je 
wordt gevraagd de HomeKit-code te scannen of in te voeren.

4. Scan de HomeKit-code met je mobiele apparaat.
Als je problemen hebt bij het scannen van de code, tik je op 
Don’t Have a Code or Can’t Scan? (Geen code of kunt niet 
scannen?) en typ je vervolgens de code in. 

5. Nadat je camera is toegevoegd, doe je het volgende om de 
installatie te voltooien:
• Geef je camera een andere naam.
• Wijs je camera toe aan een kamer binnen HomeKit, of maak 

een nieuwe kamer om hem te plaatsen.
• Voeg je camera toe aan je favorieten.

6. Tik rechtsboven op Done (Gereed).

Voor live-video, tik je op de Arlo Baby-schermafbeelding. Om 2-weg 
audio te starten, tik je op het microfoonpictogram rechtsonder.
Het Works with Apple HomeKit-logo betekent dat je met het desbetreffende elektronische 
accessoire verbinding kunt maken met respectievelijk iPod touch, iPhone of iPad en dat het door 
de ontwikkelaar is gecertificeerd om aan de prestatienormen van Apple te voldoen. Apple is niet 
verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat of dat de veiligheids- en prestatienormen 
worden nageleefd.
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Arlo Baby-functies
 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
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 ¾ Nachtlampje

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

 ¾ Muziek

Gebruik de app of de onderste 
knop aan de rechterzijde van 
de camera om muziek af te 
spelen en te pauzeren.

 ¾ Lokale streaming

Je hebt zo min mogelijk vertraging in de videobeelden als je je 
mobiele apparaat op hetzelfde WiFi-netwerk (SSID) aansluit als 
Arlo Baby.



Apple HomeKit setup code
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