
Stručná příručka
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Vítejte
Děkujeme, že jste si vybrali 
Arlo. Začít můžete snadno.

Obsah balení

Magnetický 
nástěnný držák

Montážní šroub

100% bezdrátová 
kamera

Lithiové baterie 123

Available AFTER beta
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Vložte baterie
•  Odemkněte prostor 
pro baterie posunutím 
a přidržením západky.

•  Posuňte a zvedněte 
dvířka prostoru pro 
baterie.

•  Vložte dvě baterie 
do zadní části 
kamery:

•  Vložte dvě baterie 
poblíž pantu víka 
prostoru pro baterie:

•  Zavřete dvířka 
prostoru pro 
baterie.
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Synchronizace kamery 
se základnovou stanicí

Synchronizace kamery

1. Přibližte kameru na 30 až 100 centimetrů od základnové stanice.Synchronizace kamery se základnovou stanicí nebo s routerem Nighthawk.

NEBO

Pro synchronizaci 
se základnovou 
stanicí přejděte 
na stránku 7.

Pro synchronizaci s 
routerem Nighthawk 
přejděte na stránku 11.
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2.  Stiskněte a uvolněte tlačítko Sync (Synchronizace) na straně 
základní stanice.

3. Počkejte, dokud stavová kontrolka LED nezačne zeleně blikat.

4.  Stiskněte a uvolněte tlačítko Sync (Synchronizace) na horní straně 
základní stanice.

    Kamery je nutno synchronizovat jednu po druhé.
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Modrá kontrolka LED na kameře potvrzuje synchronizaci rychlým blikáním.

Kamera je připravená na sledování. 

Synchronizace kamery 
s routerem Nighthawk

Zkontrolujte, zda je router Nighthawk připojen k internetu. Podrobnější 
informace naleznete ve stručné příručce dodané k vašemu routeru.

Zkontrolujte, zda je firmware routeru Nighthawk schopen pracovat s Arlo.

1.  Spusťte prohlížeč v počítači nebo v bezdrátovém zařízení, které je 
připojeno do sítě routeru.

2. Zadejte http://www.routerlogin.net.

Poznámka: Pokud synchronizace nebyla úspěšná, kontrolka LED bliká žlutě. 
Je nutné proces synchronizace opakovat.

A je hotovo!
Gratulujeme! Vaše kamera Arlo je nastavená a připravená k použití. Chcete-li  
si prohlédnout výuková videa, najít tipy ohledně odstraňování potíží nebo 
získat podporu, navštivte webovou stránku https://www.arlo.com/support/.

https://www.arlo.com/support/
mjindra
Zvýraznění
Change "s Arlo" to "s kamerou Arlo"
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    Zobrazí-li se možnost menu Arlo, vše proběhlo správně. Přejděte na  
strana 14.

    Pakliže není Arlo jednou z možností základního menu, je třeba aktualizovat 
firmware routeru.

Aktualizace firmwaru routeru:

1.  Zvolte možnosti ADVANCED > Administration > Router Update 
(POKROČILÉ > Správa > Aktualizace routeru).

2. Klikněte nebo klepněte na tlačítko Check (Zkontrolovat).

    Je-li dostupný nový firmware routeru, zobrazí se dotaz na jeho 
stažení a instalaci.

3. Klikněte nebo klepněte na tlačítko Yes (Ano).

    Router vyhledá a stáhne firmware a spustí aktualizaci. Po dokončení 
se váš router restartuje.

3.  Zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozím uživatelským jménem je 
admin. Výchozím heslem je password.
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Nejlepší možnosti ovládání nabízí aplikace Arlo pro smartphony. Naskenujte 
kód QR níže nebo vyhledejte heslo Arlo v obchodě s aplikacemi. 

Pořiďte si aplikaci Pořiďte si účet

Spusťte aplikaci ve smartphonu a klikněte na tlačítko New System 
Setup (Nové nastavení systému). Případně můžete v počítači navštívit 
https://arlo.netgear.com a kliknout na tlačítko New System Setup 
(Nové nastavení systému). 

Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

https://arlo.netgear.com
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2.  Stiskněte a podržte tlačítko WPS na předním panelu routeru po dobu 
3 až 5 sekund.

Synchronizace kamery:

1. Přibližte kameru na 30 až 100 centimetrů od routeru.
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Modrá kontrolka LED na kameře potvrzuje 
synchronizaci rychlým blikáním. 

Kamera je připravená na sledování. 

A je hotovo!
Gratulujeme! 

Vaše kamera Arlo je nastavená a připravená k použití.

Chcete-li si prohlédnout výuková videa, najít tipy ohledně odstraňování potíží 
nebo získat podporu, navštivte webovou stránku https://www.arlo.com/support/.

Poznámka: Pokud synchronizace nebyla úspěšná, kontrolka LED bliká žlutě. 
Je nutné proces synchronizace opakovat.

3.  Stiskněte a uvolněte tlačítko Sync (Synchronizace) na horní 
straně kamery. 

   Kamery je nutno synchronizovat jednu po druhé.

https://www.arlo.com/support/
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©NETGEAR, Inc., NETGEAR, logo NETGEAR a Arlo jsou ochranné známky 
společnosti NETGEAR, Inc.  
Prohlášení o shodě
Aktuální znění Prohlášení o shodě EU naleznete na adrese  
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy naleznete na adrese:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Platí pro prodej ve všech členských zemích EU, státech EFTA a Švýcarsku.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

říjen 2015 
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