Guia de instalação rápida
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Conteúdo da embalagem

Bem-vindo(a)
Obrigado por escolher a Arlo.

Estação base Arlo

Câmara sem fios Arlo

Pilha de lítio 123

Continue a ler para obter informações importantes
que irão ajudá-lo a configurar e utilizar o seu novo
sistema Arlo.
Se necessitar de ajuda, contacte a Arlo antes de
devolver o seu produto à loja. A maioria das perguntas
podem ser respondidas através do nosso centro de
apoio online em https://www.arlo.com/support/.

Transformador
da estação base
(varia consoante
a região)

Cabo Ethernet

Suporte de
montagem na parede

Parafusos e ganchos
para montagem
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Obter a aplicação

Colocar ou montar a sua câmara

Transfira a aplicação Arlo gratuita para começar.

Pode colocar a sua câmara numa superfície plana ou pode montá-la numa parede. Selecione
um local com um campo de visão desimpedido e com um bom sinal para a estação base.

A aplicação Arlo irá orientá-lo durante a instalação e a configuração da sua
estação base e câmara.

Nota: o alcance do sinal de WiFi pode ser afetado por materiais de construção ou objetos
que boqueiem os sinais de WiFi e por interferência de outras redes WiFi.
¾¾ Para utilizar o suporte de montagem
na parede:
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1.

Aperte o parafuso de montagem na parede.
Se estiver a montar a câmara em estuque,
utilize as buchas de plástico para estuque
fornecidas.

2.

Pendure o suporte no parafuso.
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Sugestões úteis
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Deteção de movimento

Duração da bateria

Para otimizar a deteção de movimento,
faça o seguinte:
• Monte a sua câmara Arlo a, pelo menos,
2,1 metros (7 pés) acima do solo ou chão
e ajuste o ângulo ligeiramente para baixo.
• Coloque a câmara até uma distância
de 3 a 4,6 metros (10-15 pés) de onde
o movimento é previsto.
• Certifique-se de que o tráfego de
lado a lado atravessa o campo de
visão da câmara.
• A melhor área para a deteção de
movimento é de 1,5 a 6 metros
(5 a 20 pés) a partir da posição
da câmara.

Utilize estas sugestões para maximizar
a duração da bateria da câmara:
• Utilize pilhas não recarregáveis de
elevada qualidade.
• Utilize a definição de energia Melhor
duração da bateria ou Otimizada.
• Configure as suas câmaras para gravar
vídeos mais curtos.
• Posicione a câmara perto da sua estação
base, até a uma distância máxima de
90 metros (300 pés).
• Não coloque o seu sistema Arlo perto
de vários routers WiFi.

Os seguintes fatores ambientais podem
reduzir a duração da bateria da sua câmara:
• Colocar as suas câmaras a temperaturas
inferiores a 0 °C.
• Colocar as suas câmaras em áreas
com pouca iluminação, exigindo que
os sensores de infravermelhos se
esforcem mais.
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©2018 Arlo Technologies, Inc., Arlo, o logótipo Arlo e Every Angle Covered são marcas comerciais da Arlo Technologies, Inc.
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e em outros países. Google Play e o logótipo Google
Play são marcas comerciais da Google Inc. As outras marcas comerciais são utilizadas apenas para fins de referência.

Conformidade
Para consultar informações sobre conformidade regulamentar, visite www.arlo.com/about/regulatory/.

Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Ireland

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA
www.arlo.com
www.arlo.com/support
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