
Ghid de pornire rapidă



Bine aţi venit
Vă mulţumim pentru că aţi ales Arlo 
Q Plus.
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Conectaţi camera

Puteţi conecta camera cu cablul USB şi adaptorul de alimentare 
sau puteţi utiliza Alimentarea cu Putere Electrică prin Ethernet 
(PoE).

Atunci când utilizaţi cablul USB şi adaptorul de alimentare, 
camera şi priza de perete trebuie să fie în interior.
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Atunci când utilizaţi adaptorul PoE pentru a vă conecta camera 
la switch-ul PoE, camera şi adaptorul PoE trebuie să fie pentru 
interior. 
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Descărcaţi aplicaţia

Pentru a începe, descărcaţi aplicaţia Arlo gratuită. 

Această aplicaţie vă ghidează prin paşii de instalare. 
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Pentru a utiliza suportul de perete

Puteţi amplasa camera pe o suprafaţă plană sau o puteţi monta 
pe un perete.

1. Plasaţi plăcuţa pe perete.

2. Fixaţi-o cu patru şuruburi.

3. Glisaţi camera pe plăcuţa pentru perete.
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Începeţi transmisia în flux

Utilizaţi aplicaţia Arlo pentru a vedea fluxul camerei, armaţi şi 
dezarmaţi camera şi multe altele.

Pentru clipuri video despre utilizare, sfaturi despre depanare şi 
asistenţă, accesaţi https://www.arlo.com/support/.

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