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Skrócona instrukcja obsługi
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Witamy!
Dziękujemy za wybranie urządzenia Arlo. 
W dalszej części tego dokumentu znajdują się  
ważne informacje na temat konfiguracji i pracy 
zakupionego systemu Arlo.
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się  
z firmą Arlo, zanim zwrócisz produkt do sklepu. 
Odpowiedzi na większość pytań znajdziesz  
w naszym internetowym centrum pomocy  
technicznej https://www.arlo.com/support/. 

Zawartość pudełka

Stacja bazowa Arlo

Zasilacz sieciowy  
stacji bazowej  

(różny w zależności 
od regionu)

Kabel Ethernet Wspornik Wkręty i zaczepy 
montażowe

Bezprzewodowa 
kamera Arlo

Bateria litowa typu 123
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Pobieranie aplikacji
Pobierz darmową aplikację Arlo, aby rozpocząć. 
Aplikacja Arlo prowadzi użytkownika przez proces instalacji i konfiguracji stacji 
bazowej i kamery. 

Umieszczanie lub montaż kamery
Kamerę możesz umieścić na płaskiej powierzchni albo zamontować na ścianie. Wybierz 
lokalizację z wyraźnym, niezablokowanym polem widzenia i mocnym sygnałem stacji bazowej. 

Uwaga:  Zasięg WiFi może zostać zakłócony przez materiały budowlane lub przedmioty 
blokujące sygnały WiFi, a także przez sygnał innych sieci WiFi.

 ¾ Aby skorzystać z zestawu do montażu 
ściennego:

1. Wkręć śrubę montażową w ścianę.
W przypadku montażu kamery na ścianie  
z płyt gipsowo-kartonowych należy 
skorzystać z dołączonych plastikowych 
zaczepów do montażu na ścianie z płyt 
gipsowo-kartonowych.

2. Powieś uchwyt na śrubie. 
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Przydatne wskazówki
Czujnik ruchu
Aby zoptymalizować czujnik ruchu, wykonaj 
następujące czynności:
• Zamontuj kamerę Arlo co najmniej 2,1 m 

nad podłożem i nachyl ją lekko w dół.
• Umieść kamerę w odległości 3–4,6 m od 

miejsca, które ma być monitorowane.
• Upewnij się, że pole widzenia kamery 

obejmuje miejsce ruchu. 
• Najlepszy obszar dla czujnika ruchu to 

odległość 1,6–6 m od kamery.

Poniższe czynniki środowiskowe mogą 
skrócić czas pracy baterii kamery:
• Korzystanie z kamer w temperaturze 

poniżej 0°C.
• Korzystanie z kamer w słabo 

oświetlonych obszarach, które wymagają 
intensywniejszej pracy czujników 
podczerwieni.

Czas pracy baterii
Wykorzystaj te wskazówki, aby 
zmaksymalizować czas pracy baterii 
kamery:
• Korzystaj z wysokiej jakości baterii 

nieprzeznaczonych do ponownego 
ładowania.

• Korzystaj z ustawień Zoptymalizowana 
lub Najdłuższa żywotność baterii. 

• Skonfiguruj kamerę, aby nagrywała 
krótsze filmy.

• Umieść kamerę blisko stacji bazowej  
(w maksymalnej odległości 90 m).

• Nie umieszczaj systemu Arlo w pobliżu 
wielu routerów WiFi.
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Zgodność z przepisami
Z informacjami o zgodności z przepisami, w tym z bieżącą deklaracją zgodności UE można zapoznać się pod adresem  
www.arlo.com/about/regulatory/.
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