
Stručná příručka pro práci 
se systémem Arlo Baby



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

Obsah balení

Kamera Arlo Baby Napájecí 
kabel USB

Napájecí 
adaptér USB

Montážní 
šrouby

Deska pro 
montáž na 

stěnu

Stručná příručka

(liší se dle regionu)
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Zapojte napájení kamery Pořiďte si aplikaci
Jeden konec napájecího kabelu USB připojte do portu kamery.

Druhý konec kabelu USB připojte do napájecího adaptéru.

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

Pozor: K nabíjení baterie kamery je třeba použít napájecí kabel 
a adaptér Arlo Baby. Nepokoušejte se napájet kameru ani dobíjet 
její baterii pomocí jiného napájecího adaptéru než toho, který je 
dodáván s kamerou Arlo Baby.

Nejlepší možnosti ovládání nabízí aplikace Arlo pro smartphony. 
Naskenujte tento kód QR nebo vyhledejte heslo Arlo v obchodě 
s aplikacemi.

Poznámka:  Pokud již využíváte aplikaci Arlo, ujistěte se, 
že využíváte nejnovější verzi. Chcete-li ověřit 
dostupnost aktualizace, přejděte do obchodu 
s Aplikacemi a vyhledejte heslo Arlo.

arlo.netgear.com

https://www.arlo.com/support/
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Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste
 ¾ Vytvoření nového účtu Arlo:

1. Spusťte aplikaci Arlo ve smartphonu, klepněte na tlačítko 
New to Arlo? (Máte nový účet Arlo?) a vyberte možnost Arlo 
Baby.

Pokud používáte počítač, navštivte adresu arlo.netgear.com.

2. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

 ¾ Chcete-li přidat kameru Arlo Baby ke stávajícímu 
účtu služby Arlo:

1. Pokud máte účet Arlo již nastavený, přihlaste se a stiskněte 
nebo klepněte na tlačítko Add Device (Přidat zařízení).

2. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Poznámka:  Chcete-li získat více informací o barvách kontrolek 
LED kamery, navštivte webovou stránku  
https://www.arlo.com/support/ a ve spodní části 
stránky zvolte možnost Uživatelská příručka.

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

Poznámka:  Jestliže vlastníte bezdrátový systém Arlo, nepřipojujte 
kameru Arlo Baby k základnové stanici Arlo.

https://arlostaging.netgear.com/#/login
https://www.arlo.com/support/
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Umístění kamery
Pokud chcete kameru upevnit na zeď, nejdříve přiloženými 
šrouby připevněte montážní desku.

Zarovnejte otvory v montážní desce s otvory v kameře a otáčejte 
základnou, dokud nezapadne na místo.

Kameru můžete postavit na polici či jiný rovný povrch nebo ji 
můžete upevnit na zeď.

Poznámka:  Nezakrývejte přístupové otvory k senzorům.

NEBEZPEČÍ ZADUŠENÍ – Děti se mohou UŠKRTIT 
v kabelech. Udržujte kabel mimo dosah dětí (ve vzdálenosti 
nejméně 1 m).



1110

Hotovo!
Gratulujeme! Vaše kamera Arlo Baby 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/.

Chcete-li spárovat kameru se systémem HomeKit, postupujte 
podle pokynů v aplikaci Arlo. Nastavovací kód naleznete na zadní 
straně této příručky.

K nastavení kamery do oblasti, kterou chcete monitorovat, vyu-
žijte funkce naklápění a otáčení kamery Arlo Baby.

https://www.arlo.com/support/
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Funkce kamery Arlo Baby
 ¾ Dobíjecí baterie

Vaše kamera Arlo Baby obsahuje zabudovanou dobíjecí 
baterii a je schopná pracovat několik hodin bez zapojení do 
sítě. Kameru můžete umístit i v místech, kde ji není možné 
připojit k elektrické zásuvce.

K odpojení baterie kamery Arlo 
Baby využijte přepínač na spodní 
straně kamery. Pokud je vidět 
zelená barva, kamera je napájena 
z baterie.

Pokud je kamera odpojená od zdroje napájení a nechcete 
ztrácet napětí z baterie, vypněte ji přepínačem.

Vypnuto

Zapnuto

Postavičky Arlo Baby

• Uši postavičky 
odejmete, když za ně 
zatáhnete nahoru.

• Chcete-li nasadit uši 
postavičky, vyrovnejte 
je s objektivem kamery 
a přitiskněte je ke 
kameře. 

• Nožičky postavičky 
odejmete otočením a 
vytažením.

• Chcete-li nasadit 
nohy postavičky, 
vyrovnejte desku 
s nožičkami 
k otvorům na spodní 
straně kamery a 
otáčejte s ní, dokud 
nezapadne na místo.

Kamery Arlo Baby jsou dodávány se sadou postavičky králíčka. 
Sadu postavičky králíčka můžete sejmout a nahradit jinými 
postavičkami Arlo Baby. 
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 ¾ Noční světlo

Chcete-li zapnout nebo 
vypnout noční světlo, využijte 
aplikaci nebo horní tlačítko 
na pravé straně kamery.

 ¾ Hudba

Chcete-li přehrávat nebo 
pozastavit hudbu, využijte 
aplikaci nebo spodní tlačítko 
na pravé straně kamery.

 ¾ Místní streamování

Pokud telefon připojíte ke stejné 
bezdrátové síti (SSID) jako kameru 
Arlo Baby, můžete si užívat 
přehrávání videa s minimálním 
zpožděním.
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Použití loga Works with Apple HomeKit (Pracuje se systémem Apple HomeKit) 
znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo k tomu, aby se připojovalo 
specificky k zařízením iPod touch, iPhone nebo iPad a je tedy certifikováno od 
výrobce, že splňuje standardy výkonu společnosti Apple. Společnost Apple nenese 
odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními 
a právními předpisy.

Prohlášení o shodě Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese  
kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy 
najdete na adrese netgear.com/about/regulatory/.

Apple HomeKit setup code

http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://www.netgear.com/about/regulatory/



