
Guia de instalação rápida



Bem-vindo(a)
Obrigado por escolher a Arlo.

Continue a ler para obter informações 
importantes que irão ajudá-lo a configurar 
e utilizar a sua nova câmara Arlo Q.

Se necessitar de ajuda, contate a Arlo 
antes de devolver o seu produto à loja. 
A maioria das perguntas podem ser 
respondidas através do nosso centro de 
apoio online em  
https://www.arlo.com/support/.

https://www.arlo.com/support/


Conteúdo da embalagem

Câmara 
Arlo Q

Transformador 
USB

Placa para 
montagem na 

parede

TOP

Cabo de  
alimentação 

USB

Parafusos e 
ganchos para 

montagem

Decalque 
para a janela

Video Monitoring
in Progress

You may not see Arlo
but Arlo sees you.
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Obter a aplicação

Transfira a aplicação Arlo gratuita para começar. 

A aplicação irá orientá-lo durante a instalação. 
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Utilizar o suporte de montagem na 
parede

Pode colocar a câmara numa superfície plana ou montá-la numa 
parede.  

1. Coloque a placa para a parede e fixe-a com quatro parafusos.

2. Faça deslizar a câmara na placa de parede.
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Iniciar a transmissão

Utilize a aplicação Arlo para ver a gravação da câmara, para a 
ativar e desativar e muito mais.

Para ver tutoriais de vídeo úteis, encontrar sugestões de 
resolução de problemas ou obter assistência, visite  
https://www.arlo.com/support/.

https://www.arlo.com/support/
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