
Bezprzewodowa kamera Arlo
Skrócona instrukcja obsługi
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Witamy!
Dziękujemy za wybranie 
kamery Arlo. Rozpoczęcie 
pracy jest bardzo łatwe.

Zawartość zestawu

Magnetyczne 
mocowanie 
naścienne

Śruba montażowa

W pełni 
bezprzewodowa 

kamera

Baterie litowe typu 123

Available AFTER beta
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Wkładanie baterii
1. Odblokuj komorę baterii, 

przesuwając i przytrzymując 
zatrzask.

2. Przesuń klapę komory baterii 
do tyłu i podnieś ją, aby 
otworzyć komorę.

3. Umieść dwie baterie 
w pobliżu tylnej części 
kamery.

4. Włóż dwie baterie 
w pobliżu zawiasów 
klapy.

5. Zamknij klapę komory 
baterii.
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Synchronizacja kamery ze stacją bazową
1. Umieść kamerę w odległości od 30 do 100 centymetrów od stacji 

bazowej.
Twoja stacja bazowa będzie wyglądać jak jedna z poniższych.

2. Naciśnij i puść przycisk Sync znajdujący się na bocznej ściance 
stacji bazowej.

3. Poczekaj, aż kontrolka stanu synchronizacji zamiga na zielono.

lub

1–3’
30–100 cm

1–3’
30–100 cm

lub
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4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sync 
(Synchronizacja) na górze kamery przez 
około 2 sekundy.

5. Zwolnij przycisk.

Uwaga: Kamery należy synchronizować 
pojedynczo.

Po rozpoczęciu synchronizacji niebieska 
kontrolka na kamerze zacznie wolno migać. 
Niebieska kontrolka zacznie szybko migać,  
aby potwierdzić synchronizację.

Kamera jest gotowa do pracy. 

Uwaga: jeżeli synchronizacja się nie powiedzie, 
kontrolka będzie migać na pomarańczowo. 
Konieczne jest wtedy powtórzenie procesu 
synchronizacji.
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Gotowe!
Gratulacje! 

Kamera Arlo została skonfigurowana i jest gotowa do pracy.

Przydatne filmy instruktażowe, wskazówki związane z rozwiązywaniem 
problemów i pomoc techniczna znajdują się na stronie  
https://www.arlo.com/support/.

Dodawanie kamery do konta Arlo
1. Uruchom aplikację Arlo w smartfonie, zaloguj się i 

kliknij lub dotknij Add Device (Dodaj urządzenie).
Jeśli korzystasz z komputera, odwiedź stronę  
arlo.netgear.com.

2. Wykonaj polecenia wyświetlone na  
ekranie.

https://www.arlo.com/support/
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Nazwy i logotypy ©NETGEAR, Inc., NETGEAR, oraz nazwa Arlo stanowią znaki towarowe firmy 
NETGEAR, Inc. 

Zgodność
Z aktualną deklaracją zgodności UE można zapoznać się pod adresem: 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. 
Aby uzyskać informacje o zgodności z przepisami, odwiedź stronę  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Produkt dopuszczony do sprzedaży w krajach członkowskich UE, krajach 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Szwajcarii.
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