
Bezdrátová bezpečnostní HD kamera Arlo Pro 2 
Stručná příručka
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Obsah balení

Magnetický 
nástěnný držák

Montážní
šroub

Bezdrátová kamera 
Arlo Pro 2

Dobíjecí 
baterie

Kabel napájecího 
adaptéru

Napájecí 
adaptér

Děkujeme, že jste si vybrali kameru 
Arlo Pro 2. Začít můžete snadno.
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Používejte svou kameru bezdrátově
Vložte baterii, pokud chcete svou kameru používat bezdrátově.

Poznámka:  Baterii není třeba vkládat, pokud kameru Arlo připojíte 
do síťové napájecí zásuvky.

 ¾ Vložení baterie:

1. Odemkněte prostor pro baterie 
stisknutím a přidržením západky.

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

3. Zarovnejte kontakty baterie.
4. Vložte baterii.
5. Zavřete dvířka prostoru pro baterie.

Synchronizace kamery se základnovou stanicí
1. Přibližte kameru na 30 až 100 centimetrů od základnové stanice.
Poznámka: Kamery je nutno synchronizovat jednu po druhé.
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2. Stiskněte a přidržte tlačítko Sync (Synchronizace) v horní části 
základnové stanice po dobu přibližně 2 sekund.

3. Uvolněte tlačítko.
4. Počkejte, dokud stavová kontrolka LED nezačne zeleně blikat.

5. Stiskněte a přidržte tlačítko Sync (Synchronizace) 
na horní straně kamery po dobu přibližně 2 sekund.

6. Uvolněte tlačítko.
Kontrolka LED bude blikat následovně:

• Při zahájení procesu synchronizace modrá 
kontrolka LED na kameře pomalu bliká. 

• Modrá kontrolka LED potvrzuje synchronizaci 
rychlým blikáním.

• Pokud synchronizace nebyla úspěšná, kontrolka 
LED bliká žlutě.

Pokud kontrolka LED bliká žlutě, je třeba 
zopakovat proces synchronizace.
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Nabíjení baterie Arlo
Baterie Arlo je již z výroby plně nabita.

 ¾ Chcete-li dobít baterii:

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

2. Připojte kabel napájecího adaptéru do napájecího adaptéru kamery.
Poznámka:  K nabíjení baterie je potřeba napájecí adaptér a kabel Arlo Pro 2.

3. Druhý konec kabelu adaptéru připojte ke kameře.

Vyberte vhodné místo k umístění kamery
Umístěte kameru Arlo Pro 2 na místo s jasným a ničím neblokovaným 
výhledem a s dobrým přístupem signálu k základnové stanici. 

Poznámka: Bezdrátový dosah kamery závisí na několika vnějších faktorech, 
včetně fyzických překážek, stavebních materiálů a bezdrátového 
rušení. 
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4. Připojte napájecí adaptér do elektrické sítě.

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

Používání kamery při zapojení do sítě
Svou kameru můžete používat bezdrátově s baterií nebo ji zapojit do síťové 
napájecí zásuvky.

 ¾ Chcete-li kameru zapojit do sítě:

1. Přeneste kameru do místnosti.
2. Připojte napájecí adaptér do elektrické sítě.
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Hotovo!
Gratulujeme! Vaše kamera Arlo je nastavená a připravená k použití.

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

Přehled kontrolek LED na kameře

Svítí modře
Kamera je zapnutá 
a baterie je plně 
nabitá.

Pomalu bliká 
modře 
Kamera vyhledává 
základnovou stanici.

Vypnuto
Kamera je vypnutá, 
nebo je zapnutá a 
synchronizovaná se 
základnovou stanicí.

Bliká modře a 
oranžově
Probíhá aktualizace 
firmwaru. 
NEVYPÍNEJTE 
KAMERU.

Jednou blikne 
modře
Kamera je zapnutá.

Rychle bliká 
modře
Kamera je připojená 
k napájení.

Rychle bliká 
oranžově 
Chyba síťového 
napájení.

Pomalu bliká 
oranžově
Baterie kamery je 
téměř vybitá.

Obecné NabíjeníProbíhá 
synchronizace

Rychle bliká 
oranžově
Kamera nebyla 
úspěšně 
synchronizována.

Rychle bliká 
modře 
Kamera se 
synchronizuje se 
základnovou stanicí.

https://www.arlo.com/support/
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Poznámky



©NETGEAR, Inc., NETGEAR, logo NETGEAR a Arlo jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. 

Prohlášení o shodě
Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese  
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
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