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

Kamera Arlo Q

4 upevňovací
šrouby

Kabel USB Napájecí 
adaptér USB

Montážní 
deska na zeď

TOP
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Jeden konec kabelu USB připojte do portu kamery.

Druhý konec kabelu USB připojte do adaptéru.

Zapojte adaptér USB do zásuvky a počkejte, než začne 
kontrolka LED na kameře oranžově blikat.

Zapojte napájení kamery1
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Pořiďte si aplikaci
Nejlepší možnosti ovládání nabízí aplikace Arlo pro smartphony. 
Naskenujte kód QR níže nebo vyhledejte heslo „Arlo“ v obchodě 
s aplikacemi. 

https://arlo.netgear.com

2

http://updates.netgear.com/arlostaging/
https://arlo.netgear.com/#/login
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Vytvořte si nový účet

Spusťte aplikaci ve 
smartphonu a klikněte na 
tlačítko New System Setup 
(Nové nastavení systému). 
Postupujte podle instrukcí na 
obrazovce.

3

Available AFTER beta

Pokud používáte počítač,  
přejděte na stránku  
https://arlo.netgear.com/#/login  
a klikněte na tlačítko New System 
Setup (Nové nastavení systému). 
Zvolte možnost Arlo Q.

Již máte svůj účet? Další informace viz „Přidat zařízení 
k existujícímu účtu“ na straně 8.

https://arlo.netgear.com/#/login


8

Spusťte aplikaci Arlo a přihlaste se ke svému účtu.

Klepněte na tlačítko Add Device (Přidat zařízení), zvolte možnost  
Arlo Q, a pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Přidat zařízení k existujícímu účtu
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Připojte kameru4

Při připojování kamery přímo k bezdrátovému routeru se řiďte 
pokyny na obrazovce počítače nebo zařízení s aplikací Arlo. 

Poznámka: Jestliže vlastníte bezdrátový systém Arlo, nepřipojujte 
kameru Arlo Q k základnové stanici Arlo.
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Umístění a instalace kamery
Kameru můžete postavit na polici či jiný rovný povrch nebo ji 
můžete upevnit na zeď.

5

Poznámka: Základna kamery obsahuje magnet, díky němuž  
kameru snadno umístíte na kovový povrch.
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Pokud chcete kameru upevnit na zeď, nejdříve čtyřmi šrouby 
připevněte montážní desku.

Zasuňte kameru do montážní desky.
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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/
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Přehled kontrolek LED na kameře
Svítí modře
Kamera je napájena 
a připojena 
k serverům Arlo.

Pomalu bliká 
modře 
Kamera se připojuje 
k síti WiFi.

Rychle bliká 
oranžově
Kamera dosud není 
připojena k síti WiFi.

Svítí oranžově
Kamera se 
spouští.

Vypnuto
Kamera je 
vypnutá.

Svítí fialově
Kamera je připojena 
k síti WiFi, ale 
není připojena 
k Internetu.

Bliká fialově 
Kamera je příliš 
daleko od routeru.

Bliká modře / 
oranžově
Probíhá aktualizace 
firmwaru. 
NEVYPÍNEJTE 
KAMERU.

Pomalu bliká 
oranžově
Kamera je napájena 
a je připravena 
k nastavení.

Rychle bliká 
modře 
Kamera se připojuje 
k serverům Arlo.
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Poznámky
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Poznámky



16

©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
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