
Câmara sem fios Arlo
Guia de instalação rápido
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Bem-vindo(a)
Obrigado por escolher a Arlo. 
É muito fácil começar.

Conteúdo

Suporte magnético 
de montagem na 

parede

Parafuso para 
montagem

Câmara 100% 
sem fios

Pilhas de lítio 123

Available AFTER beta



54

Introduzir as pilhas
1. Deslize e segure o 

trinco para destrancar o 
compartimento das pilhas.

2. Deslize a porta das pilhas 
para trás e levante-a para 
abrir o compartimento.

3. Insira duas pilhas junto à 
parte posterior da câmara.

4. Insira duas pilhas 
junto à dobradiça do 
compartimento.

5. Feche a porta do 
compartimento.
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Sincronizar a câmara com uma estação base
1. Coloque a câmara a uma distância de 30 a 100 centímetros da 

estação base.
A estação base será igual a uma das abaixo.

2. Prima e solte o botão Sync (Sincronizar) no painel lateral da 
estação base.

3. Aguarde até que o LED de estado da sincronização fique 
intermitente a verde.

Ou

1” – 3”
30 cm – 100 cm

1” – 3”
30 cm – 100 cm

Ou
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4. Prima o botão Sync (Sincronizar) na parte 
superior da câmara durante cerca de dois 
segundos.

5. Solte o botão.

Nota: as câmaras devem ser sincronizadas 
uma de cada vez.

Um LED azul na câmara fica intermitente 
lento quando o processo de sincronização é 
iniciado. O LED azul fica intermitente rápido 
para confirmar a sincronização.

A câmara está pronta para a visualização. 

Nota: o LED pisca a laranja se a sincronização 
não tiver sido concluída com êxito. Tem de 
repetir o processo de sincronização.



10

Já está!
Parabéns! 

A sua câmara Arlo está configurada e pronta a utilizar.

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

Adicionar a câmara à sua conta Arlo
1. Inicie a aplicação Arlo no seu smartphone, inicie a 

sessão e clique ou toque em Add Device (Adicionar 
dispositivo).
Se estiver a utilizar um computador,  
visite arlo.netgear.com.

2. Siga as instruções apresentadas  
no ecrã.

https://www.arlo.com/support/
http://arlo.netgear.com
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Conformidade
Para obter a atual Declaração de Conformidade na UE, visite 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. 
Para obter informações sobre conformidade regulamentar, visite  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Válido em todos os Estados-membros da UE, estados da EFTA e Suíça.
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