
Bezdrátová kamera Arlo
Stručná příručka
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Vítejte
Děkujeme, že jste si vybrali 
Arlo. Začít můžete snadno.

Obsah balení

Magnetický 
nástěnný držák

Montážní šroub

100% bezdrátová 
kamera

Lithiové baterie 123

Available AFTER beta
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Vložte baterie
1.  Odemkněte prostor 

pro baterie posunutím 
a přidržením západky.

2.  Posuňte a zvedněte 
dvířka prostoru pro 
baterie.

3.      Vložte dvě baterie do zadní 
části kamery.

4.      Vložte dvě baterie 
poblíž pantu víka 
prostoru pro baterie.

5.      Zavřete dvířka 
prostoru pro 
baterie.
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Synchronizace kamery 
se základnovou stanicí

1.      Přibližte kameru na 30 až 100 centimetrů od základnové stanice.
Vaše základnová stanice bude vypadat jako jedna z následujících.

2.      Stiskněte a uvolněte tlačítko Sync (Synchronizace) na straně 
základnové stanice.

3.      Počkejte, dokud stavová kontrolka LED nezačne zeleně blikat.

Nebo

1’ – 3’
30 cm – 100 cm

1’ – 3’
30 cm – 100 cm

Nebo
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4.      Stiskněte a přidržte tlačítko Sync 
(Synchronizace) na horní straně kamery 
po dobu přibližně dvou sekund.

5.      Uvolněte tlačítko.
Poznámka: Kamery je nutno 
synchronizovat jednu po druhé.

Při zahájení procesu synchronizace 
modrá kontrolka LED na kameře pomalu 
bliká. Modrá kontrolka LED potvrzuje 
synchronizaci rychlým blikáním.
Kamera je připravená na sledování. 
Poznámka: Pokud synchronizace nebyla 
úspěšná, kontrolka LED bliká žlutě. Je nutné 
proces synchronizace opakovat.
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A je hotovo!
Gratulujeme! 

Vaše kamera Arlo je nastavená a připravená k použití.

Chcete-li si prohlédnout výuková videa, najít tipy ohledně odstraňování potíží 
nebo získat podporu, navštivte webovou stránku https://www.arlo.com/support/.

Přidejte kameru k účtu Arlo
1. Spusťte aplikaci Arlo ve smartphonu, přihlaste 

se a stiskněte nebo klepněte na tlačítko 
Add Device (Přidat zařízení).
Pokud používáte počítač, navštivte adresu  
arlo.netgear.com.

2. Postupujte podle instrukcí na  
obrazovce.

https://www.arlo.com/support/
http://arlo.netgear.com
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Prohlášení o shodě
Aktuální znění Prohlášení o shodě EU naleznete na adrese  
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy naleznete na adrese:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
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