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Ghid de pornire rapidă
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Bine aţi venit
Vă mulţumim că aţi ales Arlo. 
Continuaţi să citiţi aceste informaţii importante 
pentru a vă ajuta să menţineţi în funcţiune noul dvs. 
sistem Arlo.
Dacă aveţi nevoie de ajutor, contactaţi Arlo înainte  
de a returna produsul în magazin. Puteţi primi  
răspuns la majoritatea întrebărilor prin intermediul 
centrului nostru de asistenţă online de la adresa 
https://www.arlo.com/support/. 

Conţinutul cutiei

Staţie de bază Arlo

Adaptor de  
alimentare staţie 

de bază (variază în 
funcţie de regiune)

Cablu Ethernet Suport de perete Ancore şi suruburi  
de fixare

Cameră fără  
cablu Arlo

Baterie cu litiu 123
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Descărcaţi aplicaţia
Pentru a începe, descărcaţi aplicaţia Arlo gratuită. 
Aplicația Arlo vă ghidează în procesele de configurare şi instalare a staţiei de 
bază şi a camerei. 

Amplasaţi sau montaţi camera
Puteţi aşeza camera pe o suprafaţă plană sau o puteţi monta pe un perete. Alegeţi o locaţie 
cu un câmp de vizualizare clar, neobstrucţionat şi cu un semnal bun la staţia de bază. 

Notă: Raza de acoperire WiFi poate fi afectată de materialele de construcţii sau de 
obiectele care blochează semnalele WiFi şi prin interferenţe de la alte reţele WiFi.

 ¾ Pentru a utiliza suportul de perete:

1. Fixaţi şurubul de montare în perete.
Dacă montaţi camera pe un perete din  
gips-carton, folosiţi dispozitivele de fixare  
din plastic oferite.

2. Agăţaţi suportul de şurub. 
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Sfaturi utile
Senzor de detectare a mişcării
Pentru a optimiza senzorul de detectare  
a mişcării, efectuaţi următoarele:
• Montaţi camera dvs. Arlo la o distanţă de 

cel puţin 7 ft. (2,1 metri) deasupra podelei 
sau solului şi orientaţi uşor unghiul 
acesteia în jos.

• Amplasaţi camera pe o rază de  
10-15 ft. (3,0–4,6 metri) de locul  
unde este estimată mişcarea.

• Asiguraţi-vă că traficul din ambele părţi 
este capturat de câmpul vizual al camerei. 

• Cea mai bună rază pentru detectarea 
mişcării este de 5 până la 20 ft.  
(1,5 până la 6 metri) de la poziţia  
camerei.

Aceşti factori de mediu pot scurta durata 
de viaţă a bateriei camerei dvs.:
• Amplasarea camerelor dvs. la temperaturi 

sub 32°F (0°C).
• Amplasarea camerelor dvs. în zone cu 

lumină redusă care necesită senzori cu 
infraroşu pentru a funcţiona mai greu.

Durata de viaţă a bateriei
Utilizaţi aceste sfaturi pentru a maximiza 
durata de viaţă a bateriei camerei:
• Utilizaţi bateriile care nu pot fi 

reîncărcate, de calitate superioară.
• Utilizaţi setarea Optimized (Optimizat)  

sau Best Battery Life (Cea mai lungă 
durată de viaţă a bateriei). 

• Configuraţi camerele pentru a înregistra 
videoclipuri mai scurte.

• Poziţionaţi camera în apropierea staţiei  
de bază, până la o distanţă maximă de  
300 ft. (90 metri).

• Nu amplasaţi sistemul Arlo în apropierea 
mai multor routere WiFi.
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Conformitate
Pentru informaţii privind respectarea normelor, accesaţi www.arlo.com/about/regulatory/.
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