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Stručná příručka pro práci se systémem Arlo Pro
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Vítejte
Děkujeme, že jste si vybrali Arlo Pro.

Začít můžete snadno.

Obsah balení

Základnová stanice

Adaptér základnové 
stanice

Magnetické 
nástěnné držáky

Bezdrátová kamera 
Arlo Pro

Dobíjecí baterie

Kabel sítě 
Ethernet

Montážní 
šrouby

Síťový napájecí 
adaptér kamery

Napájecí adaptér 
kamery
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a. Odemkněte prostor pro baterie posunutím a přidržením západky.

b. Opatrně otočte dvířka dozadu a otevřete prostor pro baterie.

Vložte baterii do kamery1

c. Zarovnejte kontakty baterie.

d. Vložte baterii.

e. Zavřete dvířka prostoru pro 
baterie.

Pořiďte si aplikaci

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

2

Poznámka: Baterie Arlo Pro je z výroby 
plně nabita.

https://arlo.netgear.com

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.

https://arlo.netgear.com
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3 Připojte základnovou stanici k internetu

a. Připojte základnové stanici ke 
směrovači pomocí kabelu sítě 
Ethernet.

b. Připojte k základnové stanici 
napájecí adaptér základní stanice 
a zapojte jej do zásuvky.

c. Zapněte základnovou stanici 
stisknutím tlačítka On/Off 
(Zapnout/Vypnout).

Kontrolka LED napájení 
a kontrolka LED internetového 
připojení na základnové stanici 
se přibližně za dvě minuty 
zeleně rozsvítí.

jruza
Zvýraznění
Please change to:Připojte základnovou stanici k routeru pomocí ethernetového kabelu.

jruza
Zvýraznění
Please change to:základnové
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Spusťte aplikaci ve smartphonu 
a klikněte na tlačítko New System 
Setup (Nové nastavení systému). 
Postupujte podle instrukcí na 
obrazovce.

Pořiďte si účet4

Případně můžete v počítači navštívit webovou  
stránku https://www.arlo.netgear.com 
a postupovat podle pokynů na obrazovce.

Available AFTER beta

Synchronizace kamer se základnovou stanicí5

a. Přibližte kameru na 30 až 100 centimetrů od základnové stanice.

Poznámka: Kamery je nutno synchronizovat jednu po druhé.

https://arlo.netgear.com
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b. Stiskněte tlačítko Sync (Synchronizovat) v horní části základnové 
stanice po dobu přibližně dvou sekund, poté tlačítko uvolněte. 

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

d. Stiskněte tlačítko Sync (Synchronizovat) v horní části kamery 
po dobu přibližně dvou sekund, poté  
tlačítko uvolněte.

Kamera je připravená na sledování. 

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

Synchronizujete více než jednu kameru? 

Přejděte na stranu 9 a opakujte kroky 5a až 5d pro každou kameru.

Při zahájení procesu synchronizace modrá kontrolka LED na kameře pomalu 
bliká. Modrá kontrolka LED potvrzuje synchronizaci rychlým blikáním. 
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Kameru můžete postavit na polici či jiný rovný povrch nebo ji můžete 
upevnit na stěnu.

Tip: Kameru lze lépe zamířit, když použijete aplikaci Arlo  
v režimu Position (Poloha), který najdete v nabídce  
Camera Settings (Nastavení kamery).

Umístění a instalace kamer6

 ¾ Upevnění kamery na stěnu:

Upevněte montážní šroub do stěny 
a pověste na něj magnetický držák. 

Pokud kameru upevňujete do sádrokartonu, 
použijte dodané plastové kotvičky do 
sádrokartonu.

Nabíjení baterie Arlo Pro
Baterie Arlo Pro je z výroby plně nabita.

 ¾ Chcete-li dobít baterii:

a. Přeneste kameru do místnosti. Pokud kameru používáte ve venkovním 
prostředí, po dobu nabíjení ji přeneste dovnitř do budovy.

b. Připojte kabel napájecího adaptéru do napájecího adaptéru kamery.

Poznámka: K nabíjení baterie je třeba použít napájecí adaptér a kabel 
Arlo Pro.

c. Druhý konec kabelu adaptéru připojte ke kameře.

d. Připojte napájecí adaptér do elektrické sítě.

Když je baterie je plně nabitá, kontrolka  
LED kamery se rozsvítí modře.

7
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Hotovo!
Gratulujeme! Váš systém Arlo je nastavený a připravený k použití. 

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

Význam kontrolek LED na základnové 
stanici

Zelená
Základnová stanice 
je zapnutá.

Bliká zeleně 
Probíhá aktualizace 
firmwaru. 
NEVYPÍNEJTE 
ZÁKLADNOVOU 
STANICI ANI KAMERY.

Vypnuto
Základnová stanice 
je vypnutá.

Žlutá
Základnová stanice 
se spouští.

Napájení

Zelená
Základnová stanice 
je připojená 
k internetu.

Bliká zeleně 
Základnová stanice 
odesílá nebo přijímá 
data přes internet.

Žlutá
Základnová stanice 
je připojená ke 
směrovači, avšak 
neuskutečnila 
připojení k internetu.

Vypnuto
Základnová stanice 
není připojená ke 
směrovači.

Internet

Zelená
Kamery jsou 
připojené 
k základnové stanici.

Bliká zeleně 
Základnová 
stanice se pokouší 
o synchronizaci 
s kamerou.

Bliká žlutě
Kamera je od 
základnové stanice 
příliš vzdálená. 
Signál je slabý.

Vypnuto
Nebyly nalezeny 
žádné kamery.

Kamera

https://www.arlo.com/support/
jruza
Zvýraznění
Please change to (and please put it on one lne):k routeru
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©NETGEAR, Inc., NETGEAR, logo NETGEAR a Arlo jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. 
Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou pouze informativní.

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/. 

Nastavení země musí odpovídat tomu, kde se zařízení nachází.

Říjen 2016

350 East Plumeria Drive 
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTL LTD 
Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Ireland 

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



