Cameră fără cablu Arlo
Ghid de pornire rapidă

Ce este inclus

Bine aţi venit

Vă mulţumim că aţi ales Arlo.
Instalarea este simplă.

O cameră 100%
wireless

Baterii cu litiu 123

Suport magnetic
de perete
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Şurub de montare
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Introducerea bateriilor
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1.

Deblocaţi compartimentul
pentru baterii glisând
încuietoarea în timp ce
ţineţi de el.

2.

Trageţi în spate de capacul
compartimentului şi
ridicaţi-l pentru a deschide
compartimentul.

3.

Introduceţi 2 baterii în
partea din spate a camerei.

4.

Introduceţi 2 baterii
lângă balamaua
compartimentului.

5.

Închideţi uşa bateriei.
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Sincronizaţi-vă camera cu o staţie de bază
1.

Aşezaţi camera la o distanţă între 30 şi 100 cm faţă de staţia de
bază.
Staţia de bază va arăta ca una din următoarele.

2.

Apăsaţi şi eliberaţi butonul Sync (Sincronizare) din partea laterală
a staţiei de bază.

3.

Aşteptaţi ca LED-ul care indică starea sincronizării să devină verde.

1’ – 3’

30 cm – 100 cm

Sau

Sau

1’ – 3’

30 cm – 100 cm
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4.

Apăsaţi butonul Sync (Sincronizare) din
partea de sus a camerei timp de 2 secunde.

5.

Eliberaţi butonul.
Observaţie: Camerele trebuie să fie
sincronizate pe rând.

Un LED albastru de pe cameră luminează
intermitent şi lent din momentul în care
începe procesul de sincronizare. LED-ul
albastru luminează intermitent şi rapid
pentru a confirma sincronizarea.
Camera este pregătită pentru monitorizare.
Observaţie: LED-ul se aprinde în culoarea
galben dacă sincronizarea eşuează.
În acest caz, trebuie să repetaţi procesul
de sincronizare..
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Adăugaţi camera la contul dvs. Arlo
1.

2.
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Lansaţi aplicaţia Arlo de pe smartphone-ul dvs.,
şi autentificaţi-vă şi faceţi clic pe Add Device
(Adăugare dispozitiv).
Dacă utilizaţi un computer, vizitaţi
arlo.netgear.com.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Aţi terminat!
Felicitări!
Camera dvs. Arlo este instalată şi poate fi folosită.
Pentru clipuri video despre utilizare, sfaturi despre depanare şi asistenţă,
accesaţi https://www.arlo.com/support/.
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Conformitate

Pentru Declaraţia de conformitate UE curentă, vizitaţi
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Pentru informaţii privind respectarea normelor, vizitaţi
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Pentru vânzare în toate statele membre UE, statele EFTA şi Elveţia.
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