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Palaikymas 
Norėdami gauti produkto naujinimų ir pagalbos internetu, apsilankykite http://www.arlo.com/en-us/support.  

Prekių ženklai 
© NETGEAR, Inc., NETGEAR ir NETGEAR logotipas yra „NETGEAR, Inc.“ prekių ženklai. Bet kokie ne NETGEAR prekių ženklai naudojami tik 

informaciniais tikslais. 
 

Atitiktis 
Norėdami peržiūrėti dabartinę ES atitikties deklaraciją, apsilankykite http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621. 

Norėdami gauti informacijos apie reikalavimų laikymąsi, apsilankykite http://www.netgear.com/about/regulatory. 

Prieš prijungdami maitinimo šaltinį, peržiūrėkite reikalavimų laikymosi dokumentą.  

http://www.arlo.com/en-us/support
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.
http://www.netgear.com/about/regulator
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1. Sistemos paruošimas 

Sistema „Arlo Pro“ paruošiama atliekant tolesnius veiksmus: 

• Baterija įdedama į kamerą.  

• Atsisiunčiama „Arlo“ programėlė.  

• Prijungiama bazinė stotelė.  

• Sukuriama paskyra.  

• Kameros susiejamos su bazine stotele.  

• Kameros pastatomos. 

Baterijos įdėjimas į kamerą 

➢ Norėdami į kamerą įdėti bateriją, atlikite tolesnius veiksmus.  

1. Paspausdami ir laikydami fiksatorių atrakinkite baterijos skyrių.  

2. Švelniai traukdami baterijos skyriaus dangtelį, atidarykite skyrių.  
 

 
3. Sulygiuokite baterijos kontaktus.  

4. Įdėkite bateriją.  

5. Uždarykite baterijos skyriaus dangtelį.  
 

 

Pastaba. „Arlo Pro“ baterija gamykloje yra visiškai įkraunama.  

 
Jei reikia daugiau informacijos, žr. 77 psl. esantį skyrių „Arlo Pro“ įkraunamų baterijų 

saugos taisyklės.  
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„Arlo“ programėlės atsisiuntimas 

Norėdami išnaudoti visas kameros galimybes, į savo išmanųjį telefoną atsisiųskite „Arlo“ 

programėlę. Nuskaitykite šį QR kodą arba jos ieškokite įvesdami „Arlo“ programėlių 

parduotuvėje.  

 

 
 
 
 

 
https://arlo.netgear.com 

Pastaba. Jei jau naudojate „Arlo“ programėlę, įsitikinkite, kad įdiegta naujausia versija. 

Norėdami sužinoti, ar yra naujinimų, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „Arlo“.  

 

Bazinės stotelės prijungimas prie interneto 

Bazinė stotelė prisijungia prie jūsų namų tinklo ir leidžia iš bet kur peržiūrėti kameros 

transliacijas.  

➢ Norėdami bazinę stotelę prijungti prie interneto, atlikite tolesnius veiksmus.  

1. Bazinę stotelę LAN tinklo kabeliu 
prijunkite prie maršrutizatoriaus.  

 
 
 
 
 

 

2. Prie bazinės stotelės prijunkite 

maitinimo laidą; tada jį įjunkite į elektros 

lizdą.  

https://arlo.netgear.com/


8 

Sistemos paruošimas 
 

 

 

3. Paspauskite įjungimo / išjungimo (On-Off) mygtuką ir bazinę stotelę įjungsite.  
 

Per maždaug dvi minutes pradeda žaliai šviesti bazinės stotelės priekyje esantys 

maitinimo ir interneto LED indikatoriai.  
 

Bazinė stotelė paruošta.  

„Arlo“ bazinės stotelės LED indikatorių reikšmės 

Toliau paaiškinta, ką reiškia žalia ir geltona spalva šviečiantys ir mirksintys LED indikatoriai.  

Maitinimas Internetas Kamera 

Žalia 
Bazinė stotelė 
įjungta.  

 
Mirksi žalia spalva 
Naujinama 
programinė įranga. 
NEIŠJUNKITE 
BAZINĖS STOTELĖS 
AR KAMERŲ.  

Geltona 
Bazinė stotelė 
paleidžiama.  

 
 

Nešviečia 
Bazinė stotelė 
išjungta.  

Žalia 
Bazinė stotelė 
prisijungusi prie 
interneto.  

 

 
 

 
Geltona 
Bazinė stotelė 
prijungta prie 
maršrutizatoriaus, 
tačiau nėra 
prisijungusi prie 
interneto.  

Nešviečia 
Bazinė stotelė 
neprijungta prie 
maršrutizatoriaus.  

Žalia 
Prie bazinės stotelės 
yra prijungta 
kamerų.  

Mirksi žalia spalva 
Bazinę stotelę 
bandoma susieti 
su kamera.  

 
Mirksi geltona 
spalva  
Kamera yra per toli 
nuo bazinės 
stotelės. Silpnas 
signalas.  

 
Nešviečia 
Kamerų neaptikta.  
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„Arlo Pro“ kameros LED indikatorių reikšmės 

Ant kameros esantis LED indikatorius pradeda šviesti įjungus kamerą. LED indikatoriaus 

spalva kinta ir mirksi atsižvelgiant į baterijos įkrovą ir nurodant įvairias būsenas, pvz., 

kameros susiejimą ar jos programinės įrangos naujinimo būseną.  
 

 
Kaip šviečia kameros LED indikatorius, paaiškinta lentelėje: 

 

Kameros LED 

indikatorius 

Spalva ir veiksmas Reikšmė 

 

 Nepertraukiamai šviečia 
mėlyna spalva 

Kamera prijungta prie sparčiojo įkrovimo 9 V maitinimo 
adapterio ir yra visiškai įkrauta.  

 

 
3 sekundes greitai 
mirksi mėlyna spalva 

Kamera prijungta prie sparčiojo krovimo 9 V maitinimo 
adapterio ir yra įkraunama.  

 

 
10 sekundžių greitai mirksi 
mėlyna spalva 

Kamera susieta su bazine stotele.  

 

 
 

Nepertraukiamai šviečia 
geltona spalva 

Kamera paleidžiama.  

 

 Kartą per minutę sumirksi 
geltona spalva 

Likę mažai baterijos įkrovos (15 % ar mažiau). 

 

 
3 sekundes greitai mirksi 
geltona spalva 

Kamera neįkraunama. Ji prijungta ne prie sparčiojo 
įkrovimo 9 V maitinimo adapterio, pridėto kameros 
pakuotėje, o prie 5 V įkroviklio.  

 

 
10 sekundžių greitai mirksi 
geltona spalva 

Kameros nepavyko susieti su bazine stotele.  

 

 Mirksi mėlyna ir geltona 
spalvomis 

Naujinama programinė įranga. NEIŠJUNKITE KAMEROS.  
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Paskyros sukūrimas 
➢  Norėdami sukurti „Arlo“ paskyrą, atlikite tolesnius veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Jei naudojate mobilųjį įrenginį, palaikantį „Touch ID®“, būsite paraginti įjungti „Touch 

ID“ arba šį veiksmą praleisti.  

2. Norėdami naudoti „Touch ID“, bakstelėkite Įjungti „Touch ID“.  

Jei bakstelėsite Praleisti, prisijungimo prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto 

atspaudą funkciją galėsite įjungti vėliau. Žr. 55 psl. esantį skyrių Prisijungimo prie 

„Arlo“ programėlės naudojant piršto atspaudą įjungimas ir išjungimas.  

 

 

 

 

 

 

3. Spustelėkite Paruošti sistemą iš naujo.  

4. Pasirinkite „Arlo“ (belaidė). 

5. Programėlei aptikus įrenginį, meniu pasirinkite savo bazinės stotelės serijos numerį.  

6. Meniu pasirinkite savo laiko juostą.  

7. Spustelėkite Tęsti.  

8. Užpildykite reikiamus paskyros sukūrimo duomenis.  

9. Spustelėkite Tęsti.  

10.   Pasirinkite prenumeratos planą.  

Pastaba. Jei reikia daugiau informacijos, žr. 66 psl. esantį skyrių Prenumeratos planai.  

Jūsų „Arlo“ paskyra sukurta. Pagrindinis prenumeratos planas palaiko galimybę susieti iki 

penkių kamerų. Norėdami naudoti daugiau kamerų, savo prenumeratos planą galite 

pasikeisti į mokamą.  
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Kamerų susiejimas su bazine stotele 

➢ Norėdami susieti kameras, atlikite tolesnius veiksmus.  

1. Kamerą padėkite 30–100 cm atstumu nuo bazinės stotelės.  

Pastaba. Vienu metu reikia susieti po vieną kamerą.  
 

2. Maždaug dviem sekundėms nuspauskite, tada atleiskite bazinės stotelės viršuje 

esantį susiejimo (sinchronizavimo) mygtuką SYNC.  

  

3. Palaukite, kol susiejimo LED indikatorius pradės mirksėti žalia spalva.  

4. Maždaug dviem sekundėms nuspauskite, tada atleiskite kameros viršuje esantį 

susiejimo (sinchronizavimo) mygtuką SYNC.  
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Ant kameros esantis LED indikatorius pradeda šviesti mėlyna spalva ir greitai mirksi, 
patvirtindamas susiejimo procesą.  

 

 

 
Kamera paruošta.  

Jei susieti nepavyksta, LED indikatorius pradeda šviesti geltona spalva ir 

10 sekundžių greitai mirksi. Susiejimo procesą turite pakartoti. 

5. Veiksmus pakartokite su kiekviena kamera. 

„Arlo Pro“ programinės įrangos naujinimai 

Atliekant pirminį konfigūravimą ir bazinę stotelę pridėjus į „Arlo“ paskyrą, sistema „Arlo Pro“ 

patikrina, ar yra programinės įrangos naujinimų. Jei, susiejus pirmąją „Arlo Pro“ kamerą, yra 

programinės įrangos naujinimų, įrenginiai automatiškai atnaujinami.  

Atnaujinus bazinės stotelės programinę įrangą, bazinė stotelė paleidžiama iš naujo ir 

prijungiama prie interneto.  

Naujinant kameros programinę įrangą ant kameros esantis LED indikatorius pakaitomis 

mirksi mėlyna ir geltona spalvomis. Po to LED indikatorius 1–2 minutes nešviečia, kol 

įdiegiama kameros programinė įranga. 

Svarbu. Kol kamera atnaujinama ir įdiegiama programinė įranga, neatidarykite baterijos 

dangtelio. Baigus naujinti kameros programinę įrangą, kamera vėl siejama su bazine stotele ir 

kameros LED indikatorius 10 sekundžių greitai mirksi mėlyna spalva.  

Kamerų pastatymas arba tvirtinimas 

Kamerą galite pastatyti ant lentynos ar kito 

lygaus paviršiaus arba pritvirtinti prie sienos.  

Pastaba. Kad būtų lengviau nukreipti 

kamerą, „Arlo“ programėlę naudokite 

padėties nustatymo režimu. Žr. 15 psl. 

esantį skyrių Padėties nustatymo režimas.  
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➢ Norėdami kamerą pritvirtinti prie sienos, atlikite tolesnius veiksmus.  

1. Į sieną įsukite tvirtinimo varžtą ir ant jo 
pakabinkite magnetinį laikiklį.  

2. Jei kamerą tvirtinate gipso plokštėje, 

būtinai naudokite pridedamus 

plastikinius gipso plokštės laikiklius.  

Pastaba. Vietoj varžtų taip pat galite naudoti 

dvipusę juostelę.  

 

Kamerų padėties nustatymas 

Naudojant „Arlo“ padėties nustatymo režimą, galima matyti kameros matomą vaizdą. 

Naudodami padėties nustatymo režimą galite užtikrinti tokią „Arlo“ kameros padėtį, iš 

kurios būtų galima stebėti norimą tikslią zoną. Jei reikia daugiau informacijos, žr. 15 psl. 

esantį skyrių Padėties nustatymo režimas.  

Įrengiant „Arlo“ kameras svarbu atsižvelgti į atstumą.  

• Didžiausias atstumas. „Arlo“ kamerą nuo bazinės stotelės galite įrengti ne didesniu nei 

90 metrų atstumu. Jei kamera įrengiama viduje ir tarp jos bei bazinės stotelės yra 

metalinių objektų ar storų sienų ir lubų, minėtas atstumas gali būti mažesnis.  

Pastaba. Patikrinkite ant bazinės stotelės esantį kameros LED indikatorių. Jei jis mirksi 

geltona spalva, bazinė stotelė aptinka mažą duomenų perdavimo spartą, tai reiškia, 

kad kamera yra per toli nuo bazinės stotelės.  

• Mažiausias atstumas. „Arlo“ kameras įrenkite bent 3 metrų atstumu nuo bazinės 

stotelės, o tarp kamerų palikite bent 2,10 metro. Laikydamiesi šių nurodymų 

užtikrinsite, kad įrenginių „Wi-Fi“ signalai netrikdys vienas kito.  
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Nustatydami „Arlo“ kameros padėtį, atsižvelkite į tolesnius patarimus.  

• Dažnai naudojamos erdvės turi būti kameros matymo lauke. „Arlo“ kamera suteikia 

130 laipsnių matymo kampą. Nustatykite tokią kameros padėtį, kad jūsų norima 

stebėti erdvė patektų į kameros matymo lauką.  

• Kameros sureguliavimas naudojant debesų technologiją. Naudodami „Arlo“ padėties 

nustatymo režimą, galite greitai sureguliuoti kameros poziciją. Tokiu būdu kamerą 

galite kreipti žiūrėdami vaizdo transliaciją išmaniesiems telefonams skirtoje „Arlo“ 

programėlėje ir beveik realiuoju laiku koreguoti kameros padėtį. Norėdami įjungti 

padėties nustatymo režimą, eikite į kameros nustatymus. Įrengę kamerą, padėties 

nustatymo režimą galite išjungti, arba jis automatiškai išsijungs po penkių minučių. Jei 

reikia daugiau informacijos, žr. 15 psl. esantį skyrių Padėties nustatymo režimas.  

• Kamerą iškelkite. „Arlo“ kameros judesio aptikimo jutikliai geriausiai veiks, jei ją 

pritvirtinsite bent 2 metrų atstumu virš grindų ir šiek tiek pakreipsite žemyn.  

• Užtikrinkite, kad į „Arlo“ matymo lauką dažniausiai patektų judesiai, einantys iš 

vienos pusės į kitą. „Arlo“ judesio jutiklis yra daug jautresnis judesiui iš vienos matymo 

lauko pusės į kitą, nei judesiui tiesiai link kameros ar tiesiai tolyn nuo jos. Judesys 

geriausiai aptinkamas zonoje nutolusioje 1,5–6 metrai nuo kameros.  

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, nustatykite tokią kameros padėtį, kad tikėtino 

judesio trajektorija kirstų „Arlo“ matymo lauką ir nebūtų nukreipta tiesiai į kamerą ar nuo 

jos. Pavyzdžiui, jei norite aptikti judesį prie sofos, kameros padėtį nustatykite sofos šone, o 

ne virš jos ar priešais ją.  

Norėdami patikrinti, ar, kamerai esant dabartinėje padėtyje, bus aptiktas judesys, 

galite naudoti judesio aptikimo testą. Aptikus judesį kameros LED indikatorius mirksi 

geltona spalva. Norėdami atlikti judesio aptikimo testą, eikite į kameros nustatymus.  
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Padėties nustatymo režimas 

Padėties nustatymo režimą galima naudoti, tik kai kamera netransliuoja, neįrašinėja vaizdo ir 

neveikia judesio aptikimo režimu.  

➢ Norėdami įjungti kameros padėties nustatymo režimą atlikite šiuos veiksmus: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Jei naudojate mobilųjį įrenginį, palaikantį „Touch ID“, būsite paraginti įjungti „Touch 

ID“ arba šį veiksmą praleisti.  

2. Spustelėkite Nustatymai.  

Rodomas nustatymų puslapis.  

3. Skyriuje Kameros nustatymai pasirinkite kamerą, kurios padėtį norite nustatyti.  

4. Spustelėkite Padėties nustatymo režimas.  

Kamera pradės transliuoti vaizdą.  

Pastaba. Padėties nustatymo režime kamera transliuoja vaizdą kaip įmanoma greičiau, be 

atsilikimo, kad nukreipdami kamerą galėtumėte vaizdą stebėti per išmanųjį telefoną ir 

koreguoti kameros padėtį beveik realiuoju laiku. Tai reiškia, kad, įjungę kameros padėties 

nustaymo režimą, galite matyti žemesnės kokybės vaizdą.  

 

„Arlo Pro“ baterijos įkrovimas 

„Arlo Pro“ baterija gamykloje yra visiškai įkraunama.  

➢ Norėdami įkrauti bateriją: 

1. Pastatykite kamerą uždaroje patalpoje (viduje).  

Jei naudojate kamerą lauke, kai reikės ją įkrauti, įneškite į vidų.  

2. Prie kameros maitinimo adapterio prijunkite maitinimo kabelį. 

 

 Pastaba. Baterijai įkrauti turite naudoti „Arlo Pro“ maitinimo adapterį.  
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3. Prijunkite prie kameros kitą adapterio kabelio galą.  

4. Įkiškite maitinimo adapterį į elektros lizdą.  

Kai kameros baterija bus visiškai įkrauta, kameros LED indikatorius ištisai švies mėlyna 
spalva.  

 

Pastaba. Galite įsigyti atsarginių „Arlo Pro“ baterijų ir jas įkrauti „Arlo“ įkrovimo stotelėje 

(parduodama atskirai). Norint „Arlo Pro“ kamerą naudoti be pertrūkių, rekomenduojame 

laikyti visiškai įkrautą atsarginę bateriją.  

 

Kameros pridėjimas iš kitos „Arlo“ paskyros 

➢ Norėdami pridėti kamerą iš kitos „Arlo“ paskyros: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Prisijunkite prie senosios „Arlo“ paskyros.  

3. Spustelėkite Nustatymai.  

Rodomas nustatymų puslapis.  

4. Spustelėkite Mano įrenginiai. Rodomas 

kamerų sąrašas.  

5. Spustelėkite kamerą.  

Commented [GP1]: Gal reikėtų nupiešti 220V rozetę ir 
kištuką? 
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Bus rodomi kameros nustatymai.  

6. Slinkite žemyn ir spustelėkite Pašalinti įrenginį. Kamera bus 

pašalinta iš jūsų paskyros.  

7. Atsijunkite nuo „Arlo“ programėlės.  

8. Susiekite kamerą su bazine stotele.  
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2. Turinio peržiūra 

Jūsų kamera įrašyti vaizdo įrašai saugomi bibliotekoje. Galite matyti savo įrašus ir 

momentines nuotraukas, pažymėti juos kaip mėgstamus ir atlikti paiešką naudodami filtrą.  

 

Įrenginių puslapio peržiūra 

Paleidus „Arlo“ programėlę, bus rodomas įrenginių puslapis.  
 

Kameros pavadinimas 

Kameros piktogramos 

 

Kameros transliacija 
 

 

Nauji įrašai 
 
 
 
 
 

Pasirinkite 
įrenginius 

Nustatymai 

 

 
Momentinių 

nuotraukų ir vaizdo 

įrašų biblioteka 

Aptikimo 

režimai 

 

Transliacijos 

piktograma 
Spustelėkite „Tiesiogiai“, kad rodytų 

Kameros 
piktograma 

Rodymas priklauso nuo režimo 

ir kameros paruošimo 
 

 
Sustabdyti 

 

 Įjungtas garso aptikimas 

 

 
Įrašyti vaizdo įrašą rankiniu būdu 

 

 Įjungtas judesio aptikimas 

 

 
Fotografuoti 

 

 
„Wi-Fi“ signalas 

 

 
Šviesumas  

 

 
USB laikmena 

 

 
Mikrofonas. Pradėkite naudoti kalbėjimą 
ir klausymą.  

 

 Baterija 

 

 
Garsiakalbis. Nutildyti garsą.    

 

 
Visas ekranas   

Commented [GP2]: Pervadinti ekrane rodomus 

angliškus žodžius: 
Kitchen – Virtuvė 
Bedroom – Miegamasis 
Devices – Įrenginiai 
Library – Biblioteka 
Mode – Režimas 
Settings – Nustatymai 
Live – Tiesiogiai 
12d ago – Prieš 12 d. 
2h ago – Prieš 2 val. 
 
Laikrodyje rodyti laiką 14:04 (be pm) 
 
Ir gal pakeisti operatorių (AT&T) į BITĘ? 
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Turinio peržiūra 
 

 

 

Kameros transliacijų peržiūra 
Savo kameros transliacijas galite peržiūrėti bet kuriuo metu.  

➢ Norėdami peržiūrėti kameros transliacijas: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą   mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis. Virš kiekvienos kameros transliacijos esančios 
piktogramos priklauso nuo šiuo metu pasirinkto režimo taisyklių ir nuo to, kaip 
kamera yra prijungta. Daugiau informacijos apie šias piktogramas žr. 18 psl. skyriuje 
Įrenginių puslapio peržiūra.  

2. Norėdami peržiūrėti ir klausyti tiesioginės transliacijos, kameros transliacijos vaizde 
spustelėkite Tiesiogiai. Po kameros tiesioginės transliacijos vaizdu bus rodoma 
tiesioginės transliacijos piktogramų eilė. 

3. Norėdami baigti žiūrėti ir klausytis tiesioginės transliacijos, spustelėkite piktogramą 
Sustabdyti. 

Kameros pasukimas ir vaizdo mažinimas / didinimas 
Galite pasukti kamerą ir mažinti / didinti vaizdą sutelkdami dėmesį į bet kurios tiesioginės 
transliacijos arba vaizdo įrašo smulkias detales. Tiesiog suimkite ir vilkite bet kokį vaizdą 
kaip nuotraukas savo išmaniajame telefone.  

➢ Norėdami pasukti kamerą ir mažinti / didinti vaizdą: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Biblioteka.  

Puslapio viršuje bus rodomas kalendorius.  

3. Spustelėkite bet kokią tiesioginę vaizdo transliaciją ar vaizdo įrašą savo „Arlo“ 
bibliotekoje.  

4. Norėdami pasukti kamerą ir mažinti / didinti vaizdą mobiliuoju įrenginiu, atlikite šiuos 
veiksmus: 

• Priartinti ir nutolinti vaizdą galite naudodami suėmimo gestą.  

• Priartinto vaizdo padėtį galite keisti jį paliesdami ir vilkdami.  

5. Norėdami pasukti kamerą ir mažinti / didinti vaizdą kompiuteriu, atlikite šiuos 
veiksmus: 

• Priartinti ir nutolinti vaizdą galite spustelėję piktogramą Mažinti / didinti vaizdą.  

• Rėmelio padėtį galite keisti pelės mygtuku.  
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Tiesiogiai transliuojamo vaizdo įrašymas 

➢ Norėdami įrašyti tiesioginės transliacijos vaizdą: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Kameros transliacijos vaizde spustelėkite Tiesiogiai.  

Kameros transliacijos vaizdo apačioje bus rodomos kameros transliacijos 
piktogramos.  

3. Spustelėkite Įrašyti vaizdą  .  

Ši piktograma tampa raudona – tai reiškia, kad įrašote tiesiogiai transliuojamą vaizdą.  

4. Norėdami sustabdyti įrašymą, vėl spustelėkite Įrašyti vaizdą .  

 Įrašas išsaugomas jūsų bibliotekoje.  

Momentinės nuotraukos fotografavimas iš tiesioginio vaizdo 
transliacijos 
 

➢ Norėdami nufotografuoti momentinę nuotrauką iš tiesioginio vaizdo transliacijos: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Kameros transliacijos vaizde spustelėkite Tiesiogiai.  

Kameros transliacijos vaizdo apačioje bus rodomos kameros transliacijos 
piktogramos.  

3. Spustelėkite Fotografuoti   .  

Momentinė nuotrauka išsaugoma jūsų bibliotekoje.  



Turinio peržiūra 

21 

 

 

 

Kalbėjimas ir klausymas 

➢ Norėdami kalbėti ir klausyti: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Kameros transliacijos vaizde spustelėkite Tiesiogiai.  

Kameros transliacijos vaizdo apačioje bus rodomos kameros transliacijos piktogramos.  

3. Spustelėkite Mikrofonas  . Bus rodomas 

mikrofono mygtukas.  

4. Palaukite, kol mygtukas pasidarys šviesiai žalias.  

Tai gali trukti iki 5 sekundžių. Kai mygtukas taps šviesiai žalias, kalbėjimas ir klausymas 

bus parengtas.  

5. Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką Mikrofonas ir kalbėkite.  

Kamerų transliacijų valdymas 

Jei naudojate daugiau nei vieną kamerą, galite pakeisti eiliškumą, kuriuo kamerų 

transliacijos bus rodomos įrenginių puslapyje. Taip pat galite priartinti, apversti arba 

pasukti kameros transliacijos vaizdą.  

Kamerų eiliškumo keitimas 

➢ Norėdami pakeisti kamerų eiliškumą įrenginių puslapyje: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai.  

Rodomas nustatymų puslapis.  
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3. Skyriuje Sistema spustelėkite Įrenginių tvarka.  

Bus rodomas įrenginių sąrašas tokiu eiliškumu, kokiu jie yra rodomi įrenginių 
puslapyje.  

4. Jei naudojate išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, puslapio viršuje palieskite Redaguoti. 

Bus rodoma sąrašo piktograma.  

5. Palieskite ir laikykite sąrašo piktogramą ir vilkite kamerą į tinkamą padėtį sąraše.  

6. Spustelėkite Atlikta.  

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.  

 
Kameros vaizdo mažinimas / didinimas 

➢ Norėdami mažinti / didinti kameros vaizdą: 

 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą   mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai  >  Mano įrenginiai. Bus rodomas 

įrenginių sąrašas.  

3. Spustelėkite kamerą.  

Rodomi kameros nustatymai.  

4. Spustelėkite Vaizdo įrašo nustatymai.  

5. Skyriuje Veikimo zonos spustelėkite Mažinti / didinti vaizdą  .  

6. Pagal poreikį pakeiskite vaizdo laukelio dydį ir padėtį.  

7. Spustelėkite Mažinti / didinti vaizdą . 

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.  
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Kameros transliacijos apvertimas 

Galite apversti transliacijos vaizdą.  

➢ Norėdami apversti ekrano vaizdą: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. Bus rodomas 

įrenginių sąrašas.  

3. Spustelėkite kamerą.  

Rodomi kameros nustatymai.  

4. Spustelėkite Vaizdo įrašo nustatymai.  

Bus rodomas vaizdo įrašo nustatymų puslapis.  

5. Spustelėkite Pasukti vaizdo įrašą.  

6. Kameros transliacijos vaizdas apverstas.  

Įrašymas į debesų saugyklą 

Naudojant įrašymą į debesų saugyklą, viskas, ką užfiksuoja „Arlo Pro“ kameros, yra 

siunčiama į debesį ir saugiai laikoma jūsų bibliotekoje. Šiuos įrašus galite pasiekti iš bet kur, 

kur naudojate mobilųjį įrenginį, arba kompiuteryje su „Windows“ ar „Mac“. Visi įrašai 

yra užšifruojami naudojant jūsų sukurtą vartotojo vardą ir slaptažodį. Niekas kitas negali 

pasiekti jūsų įrašų. 

Suteikiame nemokamą debesų saugyklą visam „Arlo Pro“ kamerų tarnavimo laikotarpiui. 

Laikome 7 pastarųjų dienų įrašus, kurie sukuriami „Arlo Pro“ kamerai aptikus judesį ar garsą. 

Su „Arlo“ baziniu planu nemokamai galite prijungti iki penkių kamerų.  

Už atitinkamą mokestį gali būti saugomi debesyje 14 ar 30 pastarųjų dienų įrašai. Įrašus 

galite atsisiųsti ir ilgesniam laikui išsisaugoti savo mobiliajame įrenginyje ar 

kompiuteryje.  
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Įrašų ir momentinių nuotraukų peržiūra 

„Arlo Pro“ kameros įrašus ir momentines nuotraukas saugo bibliotekoje. Norėdami rasti ir 

peržiūrėti konkrečius įrašus, galite naudoti filtrą ir kalendorių.  

Kaip naudotis biblioteka 

Bibliotekoje galite rasti ir peržiūrėti įrašus pagal datą.  

➢ Jei norite naudotis biblioteka: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Biblioteka.  

Bibliotekos puslapyje rodomas kalendorius.  

3. Jei įrašinėti pradėta daugiau nei prieš mėnesį, peržiūrimą mėnesį pasirinkite 

rodyklėmis abiejose mėnesio pusėse.  

Dienos, kuriomis buvo įrašomas vaizdas, nurodomos žaliu apskritimu.  

4. Spustelėkite pažymėtą datą.  

Įrašai nuo šios datos rodomi po kalendoriumi.  

Commented [GP3]: Reikėtų išversti angliškus žodžius 
(ir pakeisti operatorių?) 
 
T-mobile – BITĖ 
3:06 PM – 15:06 
Library – Biblioteka 
Select – Pasirinkti 
January – Sausis 
3:03 PM – 15:03 

Manual – Rankinis 
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Kaip naudotis filtru 

Naudodami filtrą pagal pasirinktus kriterijus galite rasti ir peržiūrėti įrašus.  

➢ Jei norite naudoti filtrą bibliotekai peržiūrėti: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Biblioteka.  

Rodomas bibliotekos puslapis.  

3. Spustelėkite Filtras viršutiniame kairiajame puslapio kampe. Rodomas filtro 

puslapis.  

4. Spustelėkite norimą naudoti filtravimo kriterijų.  

5. Norėdami pašalinti filtravimą spustelėkite Atkurti iš naujo.  

6. Spustelėkite Atlikta.  

Jei Filtro piktograma  užsipildo žalia spalva, yra naudojamas filtravimas, t. y. rodomi 

įrašai, kurie atitinka jūsų nurodytus filtro pasirinkimus. Datos su įrašais paryškinamos 

tamsiai žalia spalva.  

Kaip išjungti filtrą 

Kai yra naudojamas filtravimas, filtro piktograma  bibliotekos puslapyje būna 

užsipildžiusi žalia spalva, ir yra rodomi tik filtravimo kriterijus atitinkantys bibliotekos 

įrašai. Filtravimą galima išjungti.  

➢ Jei norite išjungti bibliotekos filtravimą: 

 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą   mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Biblioteka.  
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3. Spustelėkite piktogramą Filtras  viršutiniame kairiajame puslapio kampe. Rodomas filtro 

puslapis.  

4. Spustelėkite Atkurti iš naujo puslapio apačioje.  

Filtravimas išjungiamas. Filtro piktograma  tampa kontūrine, rodančia, kad 

filtravimas nenaudojamas.  

Kaip dalintis ir parsisiųsti vaizdo įrašus 

➢ Jei norite dalintis vaizdo įrašais iš bibliotekos ir juos parsisiųsti: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Biblioteka.  

Rodomas bibliotekos puslapis.  

3. Spustelėkite momentinę nuotrauką arba vaizdo įrašą.  

4. Spustelėkite Dalintis . 

5. Spustelėkite būdą, kuriuo norite dalintis momentine nuotrauka arba vaizdo įrašu.  

Kokie būdai prieinami priklauso nuo to, kokias programėles naudojate savo 

išmaniajame telefone ar kompiuteryje.  
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3. USB laikmenos naudojimas su „Arlo Pro“ 

Visi įrašai yra saugomi debesų saugykloje. Papildomai prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės galite 

prijungti USB laikmeną ir ją naudoti kaip atsarginę vietą įrašų kopijoms saugoti. 

Paprasčiausiai prijunkite USB laikmeną ir bazinėje stotelėje bus automatiškai suderintos 

visos nuostatos. USB laikmenos negalima naudoti autonomiškai, kaip debesų saugyklos 

pakaitalo.  

Prijungus USB laikmeną tiek pagal reakciją į judesį, tiek į garsą paleidžiamus filmuoti įrašus 

(bet ne CVR) kamera rašo ir į debesį, ir į USB laikmeną. Jei kamera ir bazinė stotelė yra 

įjungtos, tačiau interneto ryšys sutrinka, kamera ir toliau rašys į USB laikmeną.  

„Arlo“ programėlėje įspėjama, jei USB laikmena yra pilna. Kamera gali iš naujo suformatuoti 

kortelę. Žr. 31 psl. USB laikmenos formatavimas.  

USB laikmenos prijungimas 

➢ Jei norite prijungti USB laikmeną prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės: 

Įstatykite USB laikmeną į „Arlo Pro“ bazinės stotelės USB lizdą.  
 

 
Pastaba. Prieš ištraukdami USB laikmeną turite saugiai ją atjungti. Žr. 28 psl. Kaip 

saugiai atjungti ir ištraukti USB laikmeną.  
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USB laikmenos naudojimas su „Arlo Pro“ 
 

 

 

USB laikmenos būsenos peržiūra 

„Arlo“ programėlėje bus pranešta, kai USB laikmena taps beveik užpildyta, arba laikmenos 

formatas nebus tinkamas. Taip pat „Arlo“ programėlėje galima pasižiūrėti USB laikmenos 

būseną.  

➢ Norėdami pasižiūrėti prie bazinės stotelės prijungtos USB laikmenos būseną: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai.  

Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.  

3. Spustelėkite bazinę stotelę.  

Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.  

4. Spustelėkite Vietinė saugykla.  

Rodomas vietinės saugyklos puslapis.  

USB laikmenos būsena parodo, ar USB laikmena paruošta, ar turi būti suformatuota, ar 

yra pilna.  

Kaip saugiai atjungti ir ištraukti USB laikmeną 

Pastaba. USB laikmenos turi būti saugiai atjungtos, kad į ištraukiamą USB laikmeną tuo 

metu nebūtų įrašinėjama. USB laikmena, ištraukta tuo metu, kai ji yra naudojama, gali 

pasidaryti visiškai nebetinkama naudoti. USB laikmenoje esantys failai gali būti sugadinti.  

Jei ištraukiate vienintelę prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės prijungtą USB laikmeną, galimybė 

įrašyti į USB išjungiama tol, kol nebus prijungta kita USB laikmena.  

Jei tuo metu, kai ištraukiate USB laikmeną, į kurią buvo leista rašyti, jau yra prijungta kita 

USB laikmena, USB įrašymas vietoje pirmosios automatiškai leidžiamas į kitą USB laikmeną.  
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➢ Kad galėtumėte saugiai atjungti ir ištraukti USB laikmeną: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. Rodomas 

kamerų sąrašas.  

3. Spustelėkite kamerą.  

Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.  

4. Spustelėkite bazinę stotelę.  

Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.  

5. Spustelėkite Vietinė saugykla.  

Rodomas vietinės saugyklos puslapis. Prijungtos USB laikmenos numeruojamos taip, kad 

atitiktų bazinės stotelės USB prievadus. Jei nesate tikri, kurį įrenginį ištraukti, 

patikrinkite „Arlo Pro“ bazinės stotelės USB prievado, prie kurio prijungta USB laikmena, 

numerį.  

6. Spustelėkite USB laikmeną, kurią norite atjungti.  

7. Spustelėkite Saugiai išimti USB laikmeną.  

8. Palaukite, kol bus uždarytas USB laikmenos išmontavimo eigos pranešimas, tada 

ištraukite USB laikmeną iš „Arlo Pro“ bazinės stotelės.  

Puslapio nustatymai pritemdomi taip parodant, kad USB laikmena yra atjungta. 

Kamera nustoja įrašinėti į tą USB laikmeną. Dabar USB laikmeną galima saugiai 

ištraukti.  

Jei tuo metu prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės tebėra prijungta kita USB laikmena, ir 

įjungtas USB įrašymas, įrašymas automatiškai leidžiamas į kitą USB laikmeną.  

USB laikmenoje esančių vaizdo įrašų peržiūra 

USB laikmenose esantys vaizdo įrašai „Arlo“ programėlėje nerodomi, tačiau įrašams 
peržiūrėti galima naudoti „Windows“ arba „Mac“ kompiuterį.  

➢ Norėdami peržiūrėti USB laikmenoje esančius vaizdo įrašus: 
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1. Saugiai atjunkite USB laikmeną.  

Jei reikia daugiau informacijos, žr. 28 psl. esantį skyrių Kaip saugiai atjungti ir ištraukti 
USB laikmeną.  

Įrašymas į debesų saugyklą tebėra įjungtas. Jei tuo metu prie „Arlo Pro“ bazinės 

stotelės yra prijungta kita USB laikmena, ir įjungtas USB įrašymas, įrašymas 

automatiškai leidžiamas į kitą USB laikmeną.  

2. Prijunkite atjungtąją USB laikmeną prie „Windows“ arba „Mac“ kompiuterio.  

3. Palaukite, kol USB laikmena bus parodyta tarp prieinamų jūsų kompiuterio diskų, tada 

atidarykite disko aplanką ir peržiūrėkite USB laikmenoje saugomus failus.  

4. Atidarykite „Arlo“ aplanką.  

Išsaugoti vaizdo įrašai laikomi šiame aplanke MP4 formatu. Vaizdo failų pavadinimus 

sudaro tokios sutartinės dalys: kameros serijos numeris_vaizdo įrašo 

numeris_data_vaizdo įrašo žyma. Datos pateikiamos formatu YYYYMMDD.  

Pastaba. Jei kompiuteryje negalite peržiūrėti MP4 failų, atnaujinkite turimo medijos 
leistuvo programinę įrangą ir bandykite dar kartą. Taip pat galite atsisiųsti nemokamą 
universalų multimedijos leistuvą, pavyzdžiui, VLC.  

 

USB laikmenos užrašymo ant viršaus nustatymų keitimas 

Pagal numatytuosius nustatymus, kai laisvos vietos USB laikmenoje lieka mažiau nei 20 

procentų, seniausias įrašas ištrinamas, kad atlaisvintų vietos naujiems įrašams. Jei norite, 

galite pakeisti šį nustatymą.  

➢ Kad pakeistumėte USB laikmenų užrašymo ant viršaus nustatymą: 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai.  

Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.  

3. Spustelėkite bazinę stotelę.  
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Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.  

4. Spustelėkite Vietinė saugykla.  

Rodomas vietinės saugyklos puslapis.  

5. Spustelėkite Automatinis užrašymas ant viršaus. 

Nustatymo pakeitimai.  

USB laikmenos formatavimas 

Programėlėje „Arlo“ rodomas iššokantis pranešimas, kuriame nurodoma, ar būtina 

formatuoti USB laikmeną. „Arlo Pro“ bazinė stotelė gali formatuoti USB laikmeną.  

➢ Jei norite formatuoti USB laikmeną, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

1. Jei norite, kad USB laikmenoje esantys failai būtų išsaugoti, prieš formatuodami USB 
laikmeną išsaugokite arba nukopijuokite failus į kitą vietą.  

Formatuojant USB laikmeną joje esantys failai ištrinami.  

2. Prijunkite USB laikmeną prie „Arlo Pro“ bazinės stotelės USB prievado. Jei reikia 

daugiau informacijos, žr. 27 psl. esantį skyrių USB laikmenos prijungimas.  

3. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

4. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai.  

Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.  

5. Spustelėkite bazinę stotelę.  

Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.  

6. Spustelėkite Vietinė saugykla.  

Rodomas vietinės saugyklos puslapis.  
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Jei šalia „USB laikmena 1“ ar „USB laikmena 2“ matote pranešimą „Reikia formatuoti“, 

USB laikmena yra netinkamo formato (FAT32). Kad galėtumėte USB laikmeną naudoti 

kaip vietinę saugyklą, pirmiausia turite USB laikmeną formatuoti.  

 
Įspėjimas. Formatuojant USB laikmeną iš jos yra ištrinami visi duomenys. Jei norite, kad 
USB laikmenoje esantys failai būtų išsaugoti, prieš formatuodami nukopijuokite failus į 
kitą saugyklą. 

 
Šalia USB laikmenos, kurią norite formatuoti, spustelėkite >.  

Spustelėkite Formatuoti USB laikmeną. 

Palaukite, kol USB laikmenos būsena pasikeis iš „Formatuojama“ į „Paruošta“.  

Įspėjimas. Neatjunkite USB laikmenos, kol formatuojama. Tai gali nepataisomai sugadinti 
USB laikmeną.  

 

Įrašymo į USB laikmeną įjungimas 

➢ Jei norite įjungti įrašymą į USB laikmeną, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai.  

Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.  

3. Spustelėkite bazinę stotelę.  

Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.  

4. Spustelėkite Vietinė saugykla.  

Rodomas vietinės saugyklos puslapis.  

5. Pasirinkite USB laikmeną.  
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6. Jei šalia USB laikmenos rodomas pranešimas „Reikia formatuoti“, atlikite 

formatavimo procedūrą.  

Jei norite gauti daugiau informacijos apie formatavimą, žr. 31 psl. esantį skyrių USB 

laikmenos formatavimas.  

7. Spustelėkite Įrašymas USB laikmenoje. Įrašymo į USB 

laikmeną įjungimas ir išjungimas.  

Įrašymo į USB laikmeną sustabdymas 

➢ Jei norite sustabdyti įrašymą į USB laikmeną, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą   mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai  >  Mano įrenginiai.  

Rodoma bazinė stotelė ir kamerų sąrašas.  

3. Spustelėkite bazinę stotelę.  

Rodomas įrenginio nustatymų puslapis.  

4. Spustelėkite Vietinė saugykla.  

5. Jei norite sustabdyti įrašymą į USB laikmeną, spustelėkite slankiklį šalia parinkties 

„Įrašymas USB laikmenoje“.  
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4. Sistemos suasmeninimas 

Galite pritaikyti sau „Arlo Pro“ nustatymus, pvz., pakeisti kamerų pavadinimus, kad būtų 

lengviau jas tvarkyti. Galite suteikti prieigą draugams ir nustatyti įrašymą į debesų 

saugyklas.  

 

Pavadinkite kamerą 

Galite lengvai pasikeisti „Arlo Pro“ kamerų pavadinimus.  

➢ Jei norite pervadinti „Arlo Pro“ kamerą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. Rodomas 

kamerų sąrašas.  

3. Spustelėkite kamerą.  

Rodomi kameros nustatymai.  

4. Ištrinkite laukelyje Pavadinimas esantį dabartinį pavadinimą ir įveskite naują, kuris 

primintų jums, kur pastatyta kamera, pvz., „Garažas“ arba „Pagrindinis įėjimas“.  

Kameros pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 32 simboliai.  

5. Spustelėkite Išsaugoti.  

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.  

Profilio nustatymai 

Atliekant pirminį konfigūravimą įvestas el. pašto adresas ir slaptažodis yra išsaugomi 

jūsų profilyje. Galite pakeisti slaptažodį ir vartotojo vardą. Jei naudojate mobiliąją 

programėlę, esate automatiškai prijungiami, kai paleidžiate „Arlo“ programėlę, bet 

automatinio prijungimo funkciją galite bet kada įjungti ar išjungti.  
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Slaptažodžio ir vartotojo vardo keitimas 

➢ Jei norite pakeisti slaptažodį ir vartotojo vardą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą   mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai.  

Rodomas nustatymų puslapis.  

3. Skiltyje „Paskyra“ spustelėkite Profilis. Rodomas profilio 

puslapis.  

4. Jei naudojate išmanųjį telefoną, puslapio viršuje palieskite Redaguoti. 

Rodomas profilio puslapis.  

5. Slaptažodžio ir vardo laukuose įveskite naujus įrašus.  

6. Spustelėkite Atlikta.  

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.  

Automatinio prisijungimo išmaniajame telefone įjungimas ir išjungimas 

Kai yra įjungta automatinio prisijungimo funkcija, išmaniajame telefone paleidus 

programėlę „Arlo“ būsite automatiškai prijungiami naudojant el. pašto adresą ir 

slaptažodį, kuriuos naudojote paskutinį kartą prisijungdami.  

➢ Jei norite įjungti arba išjungti automatinį prisijungimą išmaniajame telefone, atlikite 
toliau nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai.  

Rodomas nustatymų puslapis.  



36 

Sistemos suasmeninimas 
 

 

 

3. Skiltyje „Paskyra“ spustelėkite Profilis. Rodomas profilio 

puslapis.  

4. Palieskite Automatiškai prisijungti.  

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.  

Prieigos draugams suteikimas 

Prie savo „Arlo“ paskyros galite pridėti draugų. Draugai gali žiūrėti tiesioginę jūsų kamerų 

transliaciją, įrašyti vaizdo įrašus, peržiūrėti, dalintis, pažymėti kaip mėgstamiausius, trinti 

įrašus iš jūsų bibliotekos ir fotografuoti. Draugams suteikiama ribota prieiga prie kai kurių 

jūsų „Arlo“ paskyros nustatymų ir funkcijų. Galite pasirinkti, kurias kameras draugai gali 

matyti ir kurios valdymo teisės jiems yra prieinamos.  

Draugo pridėjimas 

➢ Jei norite pridėti draugą prie „Arlo“ paskyros, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą   mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai.  

Rodomas nustatymų puslapis.  

3. Skiltyje „Paskyra“ spustelėkite Suteikti prieigą.  

4. Spustelėkite Pridėti arba simbolį + .  

5. Įveskite asmens, kurį norite pridėti kaip draugą, vardą, pavardę ir el. pašto adresą.  

6. Spustelėkite norimas kameras, kurias draugas galėtų pasiekti.  

7. Spustelėkite Siųsti kvietimą.  

Išsiunčiamas el. laiškas, kviečiantis draugą sukurti „Arlo“ paskyrą. Šalia šio draugo vardo 

rodoma būsena „Laukiama“. Kai draugas priima jūsų kvietimą, būsena pasikeičia į 

„Priimta“.  
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Draugo prieigos teisių redagavimas 

➢ Jei norite redaguoti draugo prieigos teises, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai.  

3. Skiltyje „Paskyra“ spustelėkite Suteikti prieigą.  

Rodomas draugų sąrašas, kuriame nurodytos jų paskyrų būsenos.  

4. Spustelėkite draugą ir bakstelėkite Redaguoti . Rodomas redagavimo puslapis.  

5. Spustelėkite kameras, kad jas pasirinktumėte arba panaikintumėte pasirinkimą.  

6. Spustelėkite Suteikti prieigos teises.  

Pasirinkus Suteikti prieigos teises šiam draugui leidžiama keisti jūsų paskyros ir 

kameros nustatymus.  

7. Spustelėkite Atlikta.  

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.  

Draugo ištrynimas 

➢ Jei norite ištrinti draugo teises, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Nustatymai.  

3. Skiltyje „Paskyra“ spustelėkite Suteikti prieigą.  

Rodomas draugų sąrašas, kuriame nurodytos jų paskyrų būsenos.  
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4. Pasirinkite draugą ir spustelėkite Redaguoti . Rodomas redagavimo 

puslapis.  

5. Spustelėkite Pašalinti draugą.  

6. Spustelėkite Taip.  

Draugas bus pašalintas iš sąrašo.  
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5. Režimai, taisyklės ir išmanieji įspėjimai 

Režimai ir taisyklės leidžia nurodyti „Arlo“ sistemai, ką daryti įvairiose situacijose. Pavyzdžiui, 

galite nustatyti, kad „Arlo“ sistema įrašytų 30 sekundžių vaizdo įrašą, kai įsijungia tam tikros 

kameros judesio jutiklis, ir atsiųstų jums įspėjimą el. paštu.  

 

Režimai 

Režimai leidžia nurodyti „Arlo“ kameroms skirtingai reaguoti skirtingose situacijose. 

Pavyzdžiui, tikriausiai nenorite gauti įspėjimo apie judėjimą svetainėje, jei tuo metu 

svetainėje užsiimate joga. Galbūt norėsite įjungti skirtingus režimus, kai išvyksite 

atostogų ir kai tiesiog valandai išeisite apsipirkti. „Arlo“ režimai leidžia visiškai 

kontroliuoti, kaip kameros reaguoja į judesį ar garsą.  

Galite patys sukurti savo režimus, o „Arlo Pro“ sistemoje jau yra tokie režimai:  

Įjungta. Aptikimo funkcija kameroje yra įjungta.  

Išjungta. Aptikimo funkcija kameroje yra išjungta.  

Tvarkaraštis. Galite suplanuoti, kada įjungti aptikimo funkciją.  

 Teritorijos ribų nustatymas. Naudojant teritorijos ribų nustatymo funkciją, galima 

nustatyti, kad įsijungtų, išsijungtų ar tęstųsi suplanuotas kamerų režimas jums atvykus į 

tam tikrą teritoriją (pvz. namų kiemą) ar išvykus iš šios teritorijos. Jūsų buvimo vieta 

nustatoma pagal jūsų mobilųjį įrenginį.  

Jei pridedate naujų režimų, rodoma piktograma  Sukurtas režimas. 

Galite keisti režimus „Įjungta“ ir „Tvarkaraštis“ ar sukurti naujų režimų. Galbūt norėsite 

sukurti režimą, kuriame kai kurie judesio jutikliai ir kameros yra įjungti, o kiti – išjungti. 

Pavyzdžiui, kai miegate, galbūt norėsite, kad lauke esančios kameros būtų įjungtos, o 

esančios viduje – išjungtos.  

Pastaba. Galite sukurti skirtingus režimus tai pačiai kamerai, tačiau kamera vienu metu 

gali naudoti tik vieną režimą.  
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Taisyklės 

Kiekvieną režimą sudaro viena ar daugiau taisyklių, kuriose nurodomos išsamios „Arlo“ 

sistemos instrukcijos. Kiekvienam režimui galite nustatyti toliau nurodytas parinktis.  

• Suaktyvinamas įrenginys. Suaktyvinama kamera, kuri aptinka judesį ar garsą.  

• Suaktyvinti (priežastis). Belaidės „Arlo Pro“ kameros gali aptikti judesį arba garsą. 

Kad sumažintumėte netikro pavojaus įspėjimų tikimybę, galite reguliuoti kameros 

jautrumą judesiui ir garsui.  

• Įrenginiai. Kai viena kamera aptinka judesį ar garsą, gali būti suaktyvinama kita 

kamera – ji gali įrašyti vaizdo įrašą ar padaryti momentinę nuotrauką. Pavyzdžiui, galbūt 

norėsite, kad įsijungus kamerai galiniame kieme ar prie įvažiavimo į kiemą, įsijungtų ir 

pagrindinį įėjimą filmuojanti kamera.  

• Veiksmas. Kiekviena kamera, aptikusi judesį ar garsą, gali įrašyti vaizdo įrašą, 

fotografuoti arba nedaryti nieko. Vaizdo įrašo trukmę galite nustatyti nuo mažiausios (10 

sekundžių) iki didžiausios (2 minučių). Jei naudojate „Arlo Pro“ bazinę stotelę, galite 

nurodyti, kad „Arlo Pro“ bazinė stotelė įjungtų sireną, kai kamera sureaguoja į judesį ar 

garsą. Galima rinktis iš keturių sirenos veikimo trukmės variantų ir trijų garsumo lygių. 

• Pranešimai. Kai kamera aptinka garsą arba judesį, „Arlo“ sistema gali jums išsiųsti 

momentinį įspėjimą telefonu, pranešimą el. paštu arba abu šiuos įspėjimus. Taip pat 

galite nustatyti, kad pranešimai el. paštu būtų siunčiami ir draugams, šeimos nariams, 

naminių gyvūnėlių prižiūrėtojams ar kitiems asmenims, kurie gali sureaguoti įsijungus 

kamerai. 

„Arlo“ programėlėje yra paaiškinta, kaip nustatyti „Arlo“ sistemą ir kaip jai nurodyti 

norimus atlikti veiksmus. Taip pat „Arlo“ žinių ir informacijos bazėje pateiktos išsamios 

instrukcijos padės išmaniąją „Arlo“ namų apsaugos sistemą naudoti kuo efektyviau.  

Režimo pasirinkimas 

Režimus galite įjungti ir išjungti rankiniu būdu arba nustatyti, kad jie būtų įjungiami ir 

išjungiami pagal tvarkaraštį (grafiką). Norėdami valdyti kamerų režimus arba pakeisti 

esamą tvarkaraštį, naudokite toliau nurodytus būdus. 

„Arlo Pro“ kamera visada veikia tik tam tikru režimu, todėl visada turi būti įjungtas bent 

vienas režimas, net jei tuo režimu nustatoma nieko nedaryti.  

Režimo pasirinkimas naudojant „Arlo“ programėlės meniu 

➢ Jei norite pasirinkti kameros režimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  
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Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Režimas.  

Rodomas kamerų sąrašas.  

3. Spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. Rodomas režimo 

puslapis.  

4. Spustelėkite režimą, kad jį įjungtumėte. 

Pasirinktas režimas yra įjungiamas ir lieka įjungtas, kol jį pakeičiate kitu. 

Kai peržiūrite įrenginių puslapį, kameros transliacijos viršuje rodomos piktogramos yra 

pateiktos atsižvelgiant į pasirinktą režimą.  

 Judesys. Įjungtas judesio aptikimas.  

 Garsas. Įjungtas garso aptikimas.  

Naudokite „3D Touch“ nuorodą, kad pasirinktumėte režimą 

Jei naudojate mobilųjį įrenginį, palaikantį „3D Touch“ funkciją, galite naudoti šią funkciją 

ir greitai pasirinkti režimą.  

➢ Jei norite pasirinkti kameros režimą naudodami „3D Touch“ funkciją, atlikite toliau 
nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite ir laikykite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Rodomas meniu, kuriame nurodyti numatytojo režimo pasirinkimai: įjungta, išjungta, 

suplanuota ir teritorijos ribų nustatymas.  

2. Norėdami įjungti meniu esantį režimą, spustelėkite jį.  

Rodomas režimo puslapis su pasirinktu įjungtu režimu. Režimas bus įjungtas tol, kol jį 

pakeisite.  

Kai peržiūrite įrenginių puslapį, kameros transliacijos viršuje rodomos piktogramos yra 

pateiktos atsižvelgiant į pasirinktą režimą.  

 Judesys. Įjungtas judesio aptikimas.  

Garsas. Įjungtas garso aptikimas.  
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Jautrumo judesiui keitimas 

Galite lengvai pakeisti „Arlo Pro“ kamerų jautrumo lygį.  

➢ Jei norite pakeisti kameros jautrumo lygį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą   mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Režimas.  

Rodomas kamerų sąrašas.  

3. Spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. Rodomas režimo 

puslapis.  

4. Šalia režimo spustelėkite .  

Rodomas taisyklės redagavimo puslapis.  

5. Šalia taisyklės, kurią norite redaguoti, spustelėkite .  
 

6. Skiltyje „Jei tai...“ šalia parinkties „Aptiktas judesys“ spustelėkite . Rodomi 

judesio aptikimo nustatymai.  

7. Judinkite slankiklį, kad nustatytumėte šios kameros judesio aptikimo jautrumo lygį. 

Jei tikslindami nustatymus naudojote mobilųjį įrenginį, nustatymai yra išsaugoti.  

8. Jei tikslindami nustatymus naudojote naršyklę, spustelėkite Išsaugoti. 

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.  
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Jautrumo garsui keitimas 

➢ Jei norite pakeisti kameros jautrumo garsui lygį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Režimas.  

Rodomas kamerų sąrašas.  

3. Spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. Rodomas režimų 

sąrašas.  

4. Šalia parinkties „Įjungta“ spustelėkite Redaguoti . Rodomas taisyklės 

redagavimo puslapis.  

5. Šalia taisyklės spustelėkite Redaguoti . Rodomas taisyklės 

redagavimo puslapis.  

6. Skiltyje „Jei tai...“ šalia parinkties „Aptiktas garsas“ spustelėkite . Rodomi 

garso aptikimo nustatymai.  

7. Judindami slankiklį nustatykite norimą garso aptikimo lygį.  

Jei tikslindami nustatymus naudojote mobilųjį įrenginį, nustatymai yra išsaugoti.  

8. Jei tikslindami nustatymus naudojote naršyklę, spustelėkite Išsaugoti. 

Jūsų nustatymai bus išsaugoti.  
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Įspėjimų valdymas 

„Arlo“ sistema gali siųsti pranešimus jums į išmanųjį telefoną, siųsti įspėjimus el. paštu arba 

atlikti abu šiuos veiksmus. Jei norite gauti „Arlo“ pranešimus į telefoną, turite atsisiųsti „Arlo“ 

programėlę.  

Pastaba. Jei atsijungsite nuo „Arlo“ programėlės savo išmaniajame telefone ar kitame 

mobiliajame įrenginyje, nebegausite pranešimų.  

➢ Jei norite pakeisti kameros įspėjimų nustatymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.  

 

1. Palieskite „Arlo“ piktogramą  mobiliajame įrenginyje.  

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginio puslapis.  

2. Spustelėkite Režimas.  

Rodomas kamerų sąrašas.  

3. Spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. Rodomas režimų 

sąrašas.  

4. Šalia režimo „Įjungta“ arba jūsų pridėto režimo spustelėkite . Rodomas taisyklės 

redagavimo puslapis.  

5. Skiltyje „Jei tai...“ patikslinkite judesio ir garso aptikimo nustatymus.  

6. Skiltyje „Tada atlikite toliau nurodytus veiksmus“ patikslinkite „Arlo Pro“ reagavimo į 

judesį ir garsą nustatymus.  

Galimi pasirinkimai: Nedaryti nieko, Įrašyti vaizdo įrašą arba Fotografuoti.  

7. Skiltyje „Įspėjimai“ spustelėkite Momentiniai pranešimai, jei norite įjungti arba 

išjungti mobiliojo įrenginio ekrane rodomus įspėjimus.  

8. Jei norite gauti pranešimus el. paštu, įsitikinkite, kad žymės langelis šalia parinkties 
Įspėjimai el. paštu yra pažymėtas.  

9. Jei norite nurodyti el. pašto adresą, šalia parinkties „Įspėjimai el. paštu“ spustelėkite 

Redaguoti ir įveskite savo el. pašto adresą.  
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Teritorijos ribų nustatymas 

Teritorijos ribos – tai virtuali užtvara, padedanti sužinoti, jei kas nors įeina arba išeina iš 

nustatytos zonos. „Arlo“ teritorijos ribų nustatymo funkciją taip pat galite naudoti 

norėdami įjungti ar išjungti apsaugos būseną ar atnaujinti tvarkaraščio režimus, kai jūsų 

mobilusis įrenginys yra kamerų veikimo zonoje arba už jos ribų. 

Norėdami nustatyti teritorijos ribas privalote naudoti savo mobilųjį įrenginį ir leisti „Arlo“ 

programėlei sekti jūsų buvimo vietą. 

Mobiliojo įrenginio konfigūravimas 

➢ Jei mobilųjį įrenginį norite sukonfigūruoti tikslesniam teritorijos ribų nustatymui 
 

1. Įjunkite GPS arba buvimo vietos nustatymo paslaugas, kad „Arlo“ 

galėtų rasti jūsų įrenginį. 

2. Įjunkite „Wi-Fi“ internetą. 

Teritorijos ribų nustatymas pirmą kartą ir režimų nustatymas 

➢ Jei norite pirmą kartą nustatyti teritorijos ribas ir režimus 

  
1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         .  

Rodomas įrenginių puslapis. 

2. Bakstelėkite Režimas. 

Rodomas kamerų sąrašas. 

 

3. Spustelėkite kamerą. 

Rodomas galimų režimų sąrašas. 

 

4. Bakstelėkite Teritorijos ribų nustatymas. 

Rodoma eilutė „Arlo“ norėtų naudoti jūsų buvimo vietą. 

 

5. Spustelėkite Leisti. 

Teritorijos ribų nustatymas veikia, tik jei „Arlo“ gali nustatyti jūsų mobiliojo 

įrenginio buvimo vietą. Buvimo vietos adreso puslapyje rodomas jūsų 

dabartinis adresas. 

 

6. Norėdami pakeisti adresą, bakstelėkite Adreso laukelį, įveskite 

savo buvimo vietos adresą ir bakstelėkite Kitas. 
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Teritorijos ribų spindulys rodomas kaip „Vidutinis“. 
 

7. Norėdami pakeisti spindulio dydį, bakstelėkite Spindulio piktogramą, 

pasirinkite spindulio ilgį ir bakstelėkite Kitas. 

Spindulio ilgio parinktys yra šios: Mažas, Vidutinis arba Didelis (maždaug 150 metrų, 

250 metrų ir 500 metrų atitinkamai). 

 

8. Įveskite buvimo vietos pavadinimą ir bakstelėkite Kitas. 

Režimo „Ne namuose“ puslapyje rodomas galimų režimų sąrašas. Režimą „Ne 

namuose“ kamera naudoja, kai jūsų nėra jūsų nurodytoje buvimo vietoje. 

 
9. Pasirinkite režimą „Ne namuose“ ir bakstelėkite Kitas. 

Pastaba. Kai jūsų mobilusis įrenginys yra ne teritorijoje, „Arlo“ įrenginys persijungia 
į režimą „Ne namuose“. Dauguma žmonių, kai jų nėra namie, pasirenka Įjungtos 
apsaugos režimą arba Sukurtą režimą. 

 

10. Pasirinkite režimą „Namuose“ ir bakstelėkite Kitas. 

Pastaba. Kai jūsų mobilusis įrenginys yra zonoje, „Arlo“ įrenginys persijungia į 
režimą „Namuose“. Dauguma žmonių, kai jie yra namie, pasirenka Išjungtos 
apsaugos režimą arba Sukurtą režimą. 

 
Jei naudojate daugiau nei vieną veikiantį mobilųjį įrenginį, jūsų gali paprašyti pasirinkti 

mobilųjį įrenginį, prie kurio norite prijungti „Arlo“ įrenginį. 

 

11. Norėdami pasirinkti pageidaujamą mobilųjį įrenginį, bakstelėkite 
įrenginį, po to – Kitas. 

12. Bakstelėkite Išsaugoti. 

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 
 

Teritorijos ribų nustatymas naudojant kelis mobiliuosius 
įrenginius 

Jei „Arlo“ sistemoje teritorijos ribas norite nustatyti naudodami kelis mobiliuosius 

įrenginius, įsitikinkite, kad atitinka reikalingos sąlygos. Tada atlikite veiksmus, kad 

mobiliaisiais įrenginiais galėtumėte nustatyti teritorijos ribas. 

Įsitikinkite, kad atitinka šios sąlygos: 

• jūsų „Arlo“ įrenginiai prijungti prie interneto, 

• įjungta teritorijos ribų nustatymo funkcija, 

• jūsų draugo mobilusis įrenginys yra pridėtas prie jūsų paskyros. 

Daugiau informacijos, kaip pridėti įrenginius, skaitykite 47 psl. 
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skyriuje Teritorijos ribų nustatymo įjungimas arba išjungimas 

draugų mobiliuosiuose įrenginiuose. 

• (Būtina, kai jūsų draugas nori naudoti teritorijos ribas) Jūsų 

draugas savo mobiliajame įrenginyje turi būti prisijungęs prie „Arlo“ 

programėlės ir įjungęs GPS arba buvimo vietos nustatymo 

paslaugas. 
 

Teritorijos ribų nustatymo įjungimas arba išjungimas draugų mobiliuosiuose 
įrenginiuose 
➢ Jei norite draugų mobiliuosiuose įrenginiuose įjungti arba išjungti teritorijos ribų 

nustatymą   
1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ 

piktogramą         .  

Rodomas įrenginių puslapis. 

2. Bakstelėkite Režimas. 

Rodomas kamerų sąrašas. 

 

3. Spustelėkite kamerą. 

Rodomas galimų režimų sąrašas. 

4. Šalia Teritorijos ribų nustatymas bakstelėkite Redaguoti  

piktogramą.  

Rodomas teritorijos ribų nustatymo puslapis. 

5. Bakstelėkite Įjungti įrenginiai. 

Įjungtų įrenginių puslapyje rodomas mobiliųjų įrenginių, kuriais galima nustatyti 
teritorijos ribas, sąrašas. 

 

6. Bakstelėkite mobiliuosius įrenginius, kuriuose norite įjungti teritorijos 
ribų nustatymą. 

Įjungus teritorijos ribų nustatymą, šalia įrenginio pavadinimo atsiranda varnelė. 

Pastaba. Įrenginio buvimo vieta rodoma kaip Zonoje arba Už zonos ribų. 

 

7. Norėdami išjungti teritorijos ribų nustatymo funkciją, dar kartą 

bakstelėkite mobilųjį įrenginį. Išjungus teritorijos ribų nustatymo funkciją, 

varnelė išnyksta. 
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Daugiau informacijos rasite 45 psl. skyriuje Teritorijos ribų nustatymas. 
 

Teritorijos ribų tikslumas 

Siekiant tikslumo, įrenginys, nustatydamas teritorijos ribas, naudoja GPS, mobilųjį 

duomenų perdavimo ryšį ir „Wi-Fi“ interneto ryšį. Vietos aplinka turi įtakos teritorijos ribų 

nustatymui. 

• Miesto aplinkoje, kurioje daug mobiliojo ryšio bokštų ir „Wi-Fi“ 

interneto maršrutizatorių, teritorijos ribų nustatymo tikslumas gali 

siekti 100–200 metrų. 

Pastaba. Jei gyvenate dangoraižyje, teritorijos ribų nustatymo funkcija gali veikti 
nepatikimai dėl GPS netikslumų. Šiuo atveju gali padėti didžiausio spindulio 
nustatymas. 

• Užmiesčio vietovėse, kuriose mobiliojo ryšio bokštų ir bevielio 

interneto maršrutizatorių nedaug, teritorijos ribų nustatymo 

tikslumas gali siekti kelis šimtus metrų. 
 

Norėdami užtikrinti tikslų teritorijos ribų nustatymą, įsitikinkite, kad jūsų mobilusis 

įrenginys atitinka šias sąlygas: 

• įjungtas bevielis internetas, 

• įjungtas GPS ar buvimo vietos nustatymo paslauga. 
 

Teritorijos ribų nustatymas pagal „pirmąjį įeinantįjį ir 
paskutinį išeinantįjį“ 

„Arlo“ teritorijos ribų nustatymui naudoja „pirmojo įeinančiojo ir paskutinio išeinančiojo“ 

principą. „Pirmojo įeinančiojo ir paskutinio išeinančiojo“ funkcija leidžia jums įeiti į namus ir 

iš jų išeiti nesirūpinant, kad bus įjungta arba išjungta jūsų „Arlo“ kamerų apsaugos būsena. 

Pavyzdžiui, jei jūsų šeimos narys iš namų išeina anksčiau nei jūs, „Arlo“ kamerų apsaugos 

būsena lieka išjungta, nes jūs vis dar namuose arba teritorijos ribose. Kai jūs išeinate iš namų 

ir abu mobilieji įrenginiai yra už teritorijos ribų, įsijungia „Arlo“ kamerų apsaugos būsena. 

Daugiau informacijos apie kelių įrenginių valdymą pateikta 46 psl. 

skyriuje Teritorijos ribų nustatymas naudojant kelis mobiliuosius 

įrenginius. 

Suplanuokite savo kameros taisykles 

Galite nustatyti tvarkaraštį, pagal kurį kameros automatiškai įsijungs ir išsijungs. Tvarkaraštis 

atsinaujina kas savaitę. Pavyzdžiui, antradienio tvarkaraštis kartojamas kiekvieną antradienį, 

kol tvarkaraščio funkcija yra įjungta. „Arlo“ yra iš anksto sukonfigūruotas šis tvarkaraštis: 

• Nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8:00 iki 17:00. Visi 
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judesio jutikliai įjungti. 

• Visas kitas laikas. Visi judesio jutikliai išjungti. 

Tvarkaraščio pridėjimas 

➢ Jei norite pridėti kameros tvarkaraštį 

 
1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą          . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Režimas. 

Rodomas kamerų sąrašas. 

 

3. Spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. Rodomas 

galimų režimų sąrašas. 

4. Spustelėkite Tvarkaraštis. 

Pasirinktas tvarkaraščio režimas. 

5. Šalia Tvarkaraščio, spustelėkite Redaguoti . 
 

 

6. Spustelėkite  + Pridėti. 
 

Commented [U4]: Reikėtų išversti: 
 
Schedule – Tvarkaraštis 
Sun – S 
Mon – P 
Tue – A 
Wed – T 
Thu – K 
Fri – Pn 
Sat – Š 
 
Armed – Įjungta 
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7. Nustatykite dienas ir laiką ir spustelėkite Išsaugoti.  

Tvarkaraštis buvo įrašytas. 

Tvarkaraščio redagavimas 

➢ Jei norite redaguoti tvarkaraštį 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą        . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

2. Spustelėkite Režimas. 

Rodomas kamerų sąrašas. 

 

3. Bakstelėkite ir spustelėkite „Arlo Pro“ kamerą. 

Rodomas galimų režimų sąrašas. 

4. Spustelėkite Tvarkaraštis. 

5. Šalia tvarkaraščio, spustelėkite Redaguoti . 
 

 

6. Spustelėkite tvarkaraštį. 

Commented [U5]: Versti: 
Add Schedule – Pridėti tvarkaraštį 
Armed – Įjungta 
Mon – P 
Tue – A 
Wed – T 
Thu – K 
Fri – Pn 
Sat – Š 
Sun – S 
Start Time – Pradžios laikas 
Stop Time – Sustabdymo laikas 
Save – Išsaugoti 

Commented [U6]: Reikėtų išversti: 
 
Schedule – Tvarkaraštis 
Sun – S 
Mon – P 
Tue – A 
Wed – T 
Thu – K 
Fri – Pn 

Sat – Š 
 
Armed – Įjungta 
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7. Pakeiskite pradžios ir pabaigos laiką ir spustelėkite arba bakstelėkite Išsaugoti.  

Tvarkaraštis buvo įrašytas. 

Režimo pridėjimas 

Galite pridėti naujus režimus, kurie nurodys „Arlo Pro“ kamerai, ką daryti konkrečiose 

situacijose. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad „Arlo Pro“ kamera filmuotų, kai 

suaktyvinamas judesio jutiklis, ir apie tai jus įspėtų el. laišku. 

Galite naudoti taisykles, kurias sukūrėte režimuose ir tvarkaraščiuose, ir pagal savo 

poreikius pritaikytumėte „Arlo Pro“ sistemą. „Arlo Pro“ kamerose galite sukurti po vieną 

taisyklę kiekvienam režimui. 

➢ Kaip pridėti kameros režimą 

 
1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą          

. 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Režimas. 

Rodomas kamerų sąrašas. 

 

3. Spustelėkite kamerą. 

4. Spustelėkite Pridėti režimą. 

Rodomas naujo režimo puslapis. 

 

5. Įveskite režimo pavadinimą ir spustelėkite Kitas. 

Rodomas Suaktyvinti įrenginį puslapis. 

Commented [U7]: Versti: 
Add Schedule – Redaguoti tvarkaraštį 
Armed – Įjungta 
Mon – P 
Tue – A 
Wed – T 
Thu – K 
Fri – Pn 
Sat – Š 
Sun – S 
Start Time – Pradžios laikas 
Stop Time – Sustabdymo laikas 
DELETE – Ištrinti 
Save – Išsaugoti 
 



Režimai, taisyklės ir išmanūs 
įspėjimai 

52 

 

 

6. Spustelėkite Kai aptinkamas judesys ir Kai aptinkamas garsas ir 

spustelėkite Kitas. 

Rodomas judesio nustatymų puslapis. 

 

7. Nustatykite judesio jautrumą. 

Slankikliu galite reguliuoti judesio jutiklio jautrumą: 

• jautrumo procentus padidinkite, jei norite padidinti „Arlo“ 
aptinkamų vaizdų skaičių; 

• jautrumo procentus sumažinkite, jei norite sumažinti „Arlo“ 
aptinkamų vaizdų skaičių. 

 

8. Spustelėkite Kitas. 

Rodomas garso nustatymų puslapis. 

9. Nustatykite garso jautrumą ir spustelėkite Kitas. 

 Rodomas įrenginių puslapis. 

10. Atsiradus užklausai, nurodykite, ką kamera turi daryti, kai aptinka 

judesį ar garsą, ir spustelėkite Kitas. 

Galite pasirinkti Įrašyti vaizdo įrašą, Fotografuoti arba Nieko 

nedaryti. 

 

11. Atsiradus užklausai, nurodykite, ar norite, kad jums būtų pranešta, 

kai aptinkamas judesys ar garsas. 

Jei naudojate kompiuterio naršyklę, galite nustatyti įrašymo trukmę. 

 

12. Spustelėkite Kitas. 

Rodomas puslapis Santrauka. 

 

13. Peržiūrėkite savo nustatymus ir spustelėkite Kitas. Jūsų 

nustatymai buvo išsaugoti. 

Sirenos suaktyvinimo taisyklės pridėjimas 

Norėdami pridėti taisyklę, kuri apima sirenos suaktyvinimą, privalote pridėti naują 

režimą arba redaguoti esamą. 

 
Pastaba. Tik „Arlo“ bevielės ir „Arlo Pro“ bevielės kameros, prijungtos prie „Arlo Pro“ 

bazinės stotelės, gali suaktyvinti sireną. 

 
Daugiau informacijos, kaip pridėti naują režimą, pateikta 51 psl. skyriuje Pridėti režimą. 
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➢ Jei norite pridėti sirenos suaktyvinimo taisyklę 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą          . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 
2. Spustelėkite Režimas. 

Rodomas įrenginių sąrašas. 
 

3. Spustelėkite „Arlo Pro“ bazinę stotelę. 

4. Šalia režimo bakstelėkite arba spustelėkite >. 

5. Po taisykle šalia kameros bakstelėkite arba spustelėkite 

Redaguoti. 

6. Pažymėkite Įjungti sireną langelį. 

7. Šalia Garso signalo bakstelėkite arba spustelėkite >. 

8. Sirenos trukmę ir sirenos garsumą nustatykite slankikliais. 

9. Bakstelėkite Redaguoti taisyklę arba spustelėkite Atgal. 

10. Bakstelėkite Atlikta arba spustelėkite Išsaugoti. 

Pastaba. Ši taisyklė nebus aktyvi, kol neįjungsite režimo, kuriame nurodėte sirenos 

suaktyvinimą. 

 

Režimo su skirtingomis taisyklėmis kiekvienai kamerai 
pridėjimas 

Belaidėje „Arlo Pro“ sistemoje tame pačiame režime galite sukurti kelias taisykles, kad 

kiekviena kamera atliktų skirtingus veiksmus ir siųstų skirtingus įspėjimus. 

Taip pat galite naudoti tvarkaraščio režimą, kuris automatiškai skirtingu dienos ar savaitės 

metu suaktyvintų režimus. Daugiau informacijos apie tvarkaraščio režimą pateikta 48 psl. 

skyriuje Tvarkaraščio pridėjimas. 

➢ Jei norite pridėti režimą su skirtingomis veiksmų ir įspėjimų taisyklėmis skirtingoms 
kameroms 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 
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arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 
2. Spustelėkite Režimas. 

Rodomas kamerų sąrašas. 

 

3. Spustelėkite kamerą. 

4. Spustelėkite Pridėti režimą. 

Rodomas naujo režimo puslapis. 

 

5. Įveskite režimo pavadinimą ir spustelėkite Kitas.  

Rodomas Suaktyvinti įrenginį puslapis. 
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6. Spustelėkite „Arlo-Pro“ kamerą, kad pasirinktumėte ją kaip taisyklės 

suaktyvinamą įrenginį. Tada spustelėkite Kitas. 

7. Jei norite, kad kamera atliktų veiksmą, kai aptinkamas judesys ar 

garsas, spustelėkite Kitas. 

Kitu atveju išvalykite suaktyvinimo, kurio nenorite naudoti, langelį. 

 

8. Jei kaip suaktyvinimo priežastį pasirinkote judesį, slankikliu 

nustatykite judesio jautrumą ir spustelėkite Kitas. 

9. Jei naudojate „Arlo-Pro“ belaidę kamerą ir kaip suaktyvinimo priežastį 

pasirinkote garsą, slankikliu nustatykite aptinkamo garso jautrumą ir 

spustelėkite Kitas. 

10. Atsiradus užklausai, nurodykite, ką daryti, kai aptinkamas judesys ar 

garsas. 

Pastaba. Galite pasirinkti Įrašyti vaizdo įrašą, Fotografuoti arba 
Nieko nedaryti. 

 

11. Jei norite, kad „Arlo-Pro“ bazinės stotelės sirena įsijungtų, kai 

įrenginys aptinka judesį ar garsą, pažymėkite Įjungti sireną langelį. 

12. Jei pasirinkote Įrašyti vaizdą, slankikliu pažymėkite trukmę, kiek 

įrenginys įrašinės, kai aptiks judesį ar garsą, ir spustelėkite Kitas. 

13. Jei pasirinkote Įjungti sireną, slankikliais nustatykite sirenos laiką 

ir garsumą ir spustelėkite Kitas. 

Pastaba. Bazinės stotelės sirena yra labai garsi. Ilgalaikis sirenos poveikis gali sukelti 
negrįžtamą klausos praradimą. Todėl atidžiai sukurkite sirenos suaktyvinimo priežastis. 

 

14. Pasirinkite pranešimus, kuriuos norite gauti, ir spustelėkite Kitas. 

15. Jei pasirinkote įspėjimus gauti el. paštu, įveskite el. pašto adresą, į 

kurį norite gauti įspėjimą, ir spustelėkite Kitas. 

16. Peržiūrėkite savo nustatymus ir spustelėkite Išsaugoti.  

17. Jūsų naujas režimas buvo išsaugotas. 

18. Režimo meniu šalia ką tik sukurto režimo bakstelėkite  arba 

spustelėkite >. 

19. Spustelėkite Pridėti taisyklę. 

20. Norėdami pridėti papildomą taisyklę su skirtingais suaktyvinamais 

įrenginiais, veiksmais ir įspėjimais, pakartokite veiksmus nuo 6 iki 16. 
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Kiekvienai „Arlo-Pro“ belaidei kamerai, kuri prijungta prie tos pačios bazinės stotelės, galite 

pridėti po vieną taisyklę. 

6. Nustatymai 
 
Galite pritaikyti sau „Arlo Pro“ nustatymus. 

 

Prisijungimo prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto 
atspaudą įjungimas ir išjungimas 

„Arlo“ programėlė palaiko „Touch ID“ tapatybės nustatymą naudojant piršto atspaudus. Jei 

naudojate mobilųjį įrenginį, kuriame įdiegta ši funkcija, galite įjungti arba išjungti 

prisijungimo prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto atspaudą funkciją. 

➢ Jei norite įjungti arba išjungti prisijungimą prie „Arlo“ programėlės naudojant piršto 
atspaudą  

 
1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą          .  

2. Rodomas įrenginių puslapis. 

3. Bakstelėkite Nustatymai. 

Rodomas nustatymų puslapis. 

 

4. Bakstelėkite Profilis. 

Rodomas profilio puslapis. 

 
5. Bakstelėkite Prisijunkite naudodami „Touch ID“. 

Bakstelėjus šį mygtuką, įjungiama arba išjungiama prisijungimo naudojant „Touch ID“ 
funkcija. 

 

Laiko juostos keitimas 

➢ Jei norite pakeisti laiko juostą 

 
1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą          . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. Rodomas įrenginių 
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sąrašas. 

3. Spustelėkite bazinę stotelę. 

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis. 

 

4. Spustelėkite Laiko juosta. 

Rodomas laiko juostos puslapis. 

 

5. Spustelėkite Laiko juosta. 

6. Spustelėkite Atlikta. 

Jei naudojate mobilųjį įrenginį, jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 

 

7. Jei naudojate kompiuterį, spustelėkite Išsaugoti.  

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 

Kameros nustatymai 

Kameros LED indikatoriaus išjungimas 

„Arlo Pro“ kameros LED indikatorius šviečia skirtingomis spalvomis. Galite išjungti šį LED 
indikatorių. 

 

 

➢ Jei norite išjungti kameros LED indikatorių 

 
1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. Rodomas įrenginių 

sąrašas. 

3. Spustelėkite kamerą. 

Rodomi kameros nustatymai 
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4. Spustelėkite Būsenos indikatorius. 

Jei naudojate mobilųjį įrenginį, jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 
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5. Jei naudojate kompiuterį, spustelėkite 

Išsaugoti. 

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 

Vaizdo įrašų skiriamosios raiškos keitimas 

Numatytoji vaizdo įrašų skiriamoji raiška yra 720P. Galite keisti šį nustatymą, jei norite 

didesnės arba mažesnės skiriamosios raiškos. „Arlo Pro“ įrašų skiriamosios raiškos 

sumažinimas sumažina reikalingą „Wi-Fi“ interneto pralaidumą. 

➢ Jei norite pakeisti vaizdo įrašo skiriamąją raišką 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. 

Rodomas įrenginių sąrašas. 

3. Spustelėkite kamerą. 

Rodomi kameros nustatymai. 

 

4. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę, bakstelėkite 

Vaizdo įrašo nustatymai.  

Rodomas vaizdo įrašų nustatymų puslapis. 

5. Spustelėkite Vaizdo įrašo raiška. 

Rodomas vaizdo įrašo raiškos puslapis. 

 

6. Spustelėkite nustatymą. 

7. Spustelėkite Atlikta. 

Jei naudojate mobilųjį įrenginį, jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 

 

8. Jei naudojate kompiuterį, spustelėkite 
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Išsaugoti. 

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 
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Naktinio matymo įjungimas ir išjungimas 

Naktinio matymo režimu kamera automatiškai naudoja infraraudonųjų spindulių (IR) LED 

indikatorius, kad galėtų įrašyti vaizdą esant silpnam apšvietimui. Mes rekomenduojame 

išjungti naktinį matymą, jei „Arlo Pro“ kamera atgręžta į atspindinčius paviršius, pavyzdžiui, 

langus. 

➢ Jei norite įjungti arba išjungti naktinį matymą 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. 

Rodomas įrenginių sąrašas. 

3. Spustelėkite kamerą. 

Rodomi kameros nustatymai. 

 

4. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę, bakstelėkite 

Vaizdo įrašo nustatymai.  

Rodomas vaizdo įrašo nustatymų puslapis. 

5. Spustelėkite Naktinis matymas. 

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 

 

Garso nustatymai 

Mikrofono išjungimas ir įjungimas 

➢ Jei norite įjungti arba išjungti mikrofoną 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 
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2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. Rodomas įrenginių 

sąrašas.
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3. Spustelėkite kamerą. 

Rodomi kameros nustatymai. 
 

4. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę, bakstelėkite 

Garso nustatymai.  

Rodomas garso nustatymų puslapis. 

5. Spustelėkite Mikrofonas. 

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 

Garsiakalbio nustatymų keitimas 

Kameros nustatymuose galite įjungti arba išjungti garsiakalbį bei reguliuoti garsą. 

➢ Jei norite pakeisti garsiakalbio nustatymus 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą           
. 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. 

Rodomas įrenginių sąrašas. 

3. Spustelėkite kamerą. 

Rodomi kameros nustatymai. 

 

4. Jei mobiliajame įrenginyje naudojate „Arlo“ programėlę, 

bakstelėkite Garso nustatymai. 

Rodomas garso nustatymų puslapis. 

5. Norėdami išjungti arba įjungti garsiakalbį, spustelėkite 
Garsiakalbis. 

6. Norėdami pakeisti garsiakalbio garsą, reguliuokite Garsiakalbio 

garsumo slankiklį. 
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Jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 
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Bazinės stotelės nustatymai 

Galite peržiūrėti arba keisti bazinės stotelės nustatymus. 

Bazinės stotelės pavadinimo keitimas 

Atlikdami pirminį „Arlo“ sistemos konfigūravimą, įvedėte bazinės stotelės pavadinimą. Šį 

pavadinimą galite pakeisti. 

➢ Jei norite pakeisti bazinės stotelės pavadinimą 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. 

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas. 

 

3. Spustelėkite bazinę stotelę. 

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis. 

 
4. Spustelėkite Pavadinimas. 

5. Įveskite naują bazinės stotelės pavadinimą. Naujas bazinės stotelės 

pavadinimas rodomas „Arlo“ programėlėje. 

Bazinės stotelės mirgėjimo koregavimas 

Tam tikrų dirbtinės šviesos šaltinių derinys ir kameros objektyvo išlaikymas gali sukelti 

įrašyto vaizdo mirgėjimą. Numatytasis bazinės stotelės nustatymas yra Automatinis, 

tačiau mirgėjimą galite reguliuoti. 

➢ Jei norite koreguoti mirgėjimą 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. 
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Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas. 

 
3. Spustelėkite bazinę stotelę. 

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis. 

 

4. Spustelėkite Mirgėjimo koregavimas.  

Rodomas mirgėjimo koregavimo puslapis. 

5. Spustelėkite nustatymą. 

6. Spustelėkite Išsaugoti. 

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 

Bazinės stotelės įrenginio informacijos peržiūra 

➢ Jei norite peržiūrėti bazinės stotelės įrenginio informaciją 

 
1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         

. 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. 

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas. 

 

3. Spustelėkite bazinę stotelę. 

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis. 

 

4. Spustelėkite Įrenginio informacija. 

Rodomas bazinės stotelės programinės įrangos būsena, techninės įrangos 

būsena ir serijos numeris. 

Bazinės stotelės paleidimas iš naujo 

➢ Jei norite iš naujo paleisti bazinę stotelę 

 
1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą          

. 
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Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 
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Rodomas įrenginių puslapis. 

 
2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. 

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas. 

 
3. Spustelėkite bazinę stotelę. 

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis. 

 

4. Spustelėkite Paleisti iš naujo. 

Bazinė stotelė paleidžiama iš naujo. 

Bazinės stotelės pašalinimas iš paskyros 

➢ Jei iš savo paskyros norite pašalinti bazinę stotelę 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. 

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas. 

 

3. Spustelėkite bazinę stotelę. 

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis. 

 

4. Spustelėkite Pašalinti įrenginį. 

Bazinė stotelė buvo pašalinta iš jūsų „Arlo“ paskyros. Bazinė stotelė nerodoma, kai 

naudojate „Arlo“ programėlę. 

Sirenos garso parinkimas 

Bazinėje stotelėje įrengta sirena. Ją galite įjungti arba išjungti rankiniu būdu. Taip pat 

galite nustatyti judesio aptikimo taisykles, kurios suaktyvintų sireną, bei pasirinkti sirenos 

garsumo lygį, kai nustatysite taisyklę. 

 
ĮSPĖJIMAS. Didžiausias sirenos garsumas – numatytasis sirenos 
garsumas – yra didesnis nei 100 decibelų. Nebandykite sirenos, jei 
netoli bazinės stotelės yra žmonių ar gyvūnų. Ilgalaikis sirenos 
poveikis gali pakenkti klausai. 
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Bazinės stotelės sirena turi tris nustatymus – Garsiai, Labai garsiai ir 

Itin garsiai. 

➢ Jei norite pasirinkti sirenos garsumą 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą        . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 
2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai. 

Rodomas įrenginių, įskaitant bazinės stotelės kameras, sąrašas. 

 
3. Spustelėkite bazinę stotelę. 

Rodomas bazinės stotelės nustatymų puslapis. 

 
4. Spustelėkite Sirena piktogramą. 

Rodomas sirenos puslapis. 

 
5. Spustelėkite garso nustatymą. 

Sirenos įjungimas 

 
ĮSPĖJIMAS. Didžiausias sirenos garsumas – numatytasis sirenos 
garsumas – yra didesnis nei 100 decibelų. Nebandykite sirenos, jei 
netoli bazinės stotelės yra žmonių ar gyvūnų. Ilgalaikis sirenos 
poveikis gali pakenkti klausai. 

 

➢ Jei norite įjungti „Arlo Pro“ bazinės stotelės sireną 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         

. 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 
2. Spustelėkite Įjungti sireną. 

3. Spustelėkite Taip, kad patvirtintumėte sirenos įjungimą. 

Pastaba. Sirenos garsumą nustato sirenos suaktyvinimo taisyklė, nesvarbu, kuriame režime 
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šiuo metu jis veiktų. Jei aktyviame režime nėra nustatytos sirenos suaktyvinimo taisyklės, 

sirenos garsumą nustato numatytoji didžiausio garsumo taisyklė. 
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Sirenos išjungimas 

Jei esate šalia bazinės stotelės ir norite išjungti sireną, spustelėkite mygtuką bazinės 

stotelės viršuje. 

 

 

 
 

➢ Jei norite išjungti „Arlo Pro“ bazinės stotelės sireną nuotoliniu būdu 

 
1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         

. 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Išjungti sireną. Sirena išjungiama. 

Įrenginio informacijos peržiūra 

➢ Jei norite peržiūrėti įrenginio informaciją 

 
1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         

. 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai.  

Rodomas įrenginių sąrašas. 

3. Spustelėkite įrenginį. Rodomi 

nustatymai. 
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4. Slinkite žemyn iki versijos antraštės ir peržiūrėkite programinės 

įrangos versiją, techninės įrangos versiją ir serijos numerį. 

 

Kameros paleidimas iš naujo 

➢ Jei norite iš naujo paleisti kamerą 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         

. 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai.  

Rodomas įrenginių sąrašas. 

3. Spustelėkite kamerą. 

Rodomi kameros nustatymai. 

4. Slinkite žemyn ir spustelėkite Paleisti iš naujo. Kamera bus 

paleista iš naujo. 

Kameros pašalinimas iš paskyros 

➢ Jei iš savo paskyros norite pašalinti kamerą 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą          

. 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 

2. Spustelėkite Nustatymai > Mano įrenginiai.  

Rodomas įrenginių sąrašas. 

3. Spustelėkite kamerą. 
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Rodomi kameros nustatymai. 

4. Slinkite žemyn ir spustelėkite Pašalinti įrenginį. 

Kamera pašalinta iš jūsų paskyros, o jos nustatymai – ištrinti. 
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7. Prenumeratos plano valdymas 
 
Į kiekvienos „Arlo“ kameros komplektą įeina nemokama pagrindinė paslauga, kuri 

suteikia pagrindines funkcijas. Kai suaktyvinate savo kamerą, galite pasirinkti „Basic“, 

„Premier“ ir „Elite“ paslaugų planus. 

 

Prenumeratos planai 

Jei pasirinksite mokamą paslaugą, turėsite daugiau kameros panaudojimo galimybių – ji 

geriau atitiks jūsų konkrečius poreikius. Priklausomai nuo jūsų paslaugos, galite pridėti 

daugiau kamerų, praplėsti debesų saugyklą ar dalintis įrašais su draugais ir šeima. Daugiau 

informacijos apie paslaugų planus rasite http://bit.ly/1AQGR9k. 

Savo prenumeratos planą į „Basic“ ar „Premier“ galite pasikeisti bet kuriuo metu. Jei keisite 

iš mokamos prenumeratos lygio į aukštesnį, sistema paskaičiuos nepanaudotą dabartinio 

periodo dalį ir išskaičiuos šį proporcingai apskaičiuotą kiekį iš bendros prenumeratos plano 

keitimo kainos. 

Paslaugų plano atnaujinimas 

Mėnesio planai automatiškai atnaujinami kas mėnesį, kol nepasikeisite į metinį planą ar 

neatšauksite jo. Pakeitimai įsigalioja kitą atsiskaitymo ciklą. Metiniai planai atnaujinami 

automatiškai pagal numatytuosius nustatymus, tačiau gali būti sukonfigūruoti taip, kad 

baigtųsi einamųjų metų pabaigoje. 
 

Pakeiskite savo prenumeratos planą į „Retail“ ar „Business“ 

➢ Jei norite pasirinkti „Premier“ ar „Elite“ prenumeratos planą 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         . 

Naršyklės adreso juostoje taip pat galite įvesti arlo.netgear.com.  

Rodomas įrenginių puslapis. 

2. Spustelėkite Nustatymai. 

Rodomas nustatymų puslapis. 

 

3. Po paskyra spustelėkite Prenumerata. Rodomas prenumeratos 

puslapis. 

http://bit.ly/1AQGR9k
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Prenumeratos plano valdymas 

 

 
4. Spustelėkite Naujovinti dabar. 

Prenumeratos plano puslapyje rodomos „Retail“ ir „Business“ parinktys. 

 
5. Norėdami pakeisti į „Premier“ ar „Elite“ planą, po planu spustelėkite 

Pasirinkti. 

6. Norėdami pakeisti į „Advanced“, „Professional“ ar „Enterprise“ planą, 
pasirinkite „For Business“ (Verslui). Tada po planu spustelėkite 

Pasirinkti. 

7. Norėdami pakeisti prenumeratos planą, vykdykite ekrane pateiktus 
nurodymus. 

Kai jūsų mokėjimas bus apdorotas, prenumeratos puslapyje bus atnaujinta paslaugos 

lygio informacija. 

8. DUK bei gedimų paieška ir šalinimas 
 

DUK apie bateriją 

Kaip įkrauti „Arlo Pro“ bateriją? 

Gamykloje „Arlo Pro“ baterija yra visiškai įkraunama. Maitinimo adapterio kabelį galite 

naudoti baterijai įkrauti, kai juo kamera įjungiama į elektros lizdą. Baterijai įkrauti taip 

pat galite naudoti „Arlo Pro“ įkrovimo stotelę (parduodama atskirai). Norėdami, kad 

„Arlo Pro“ kamera veiktų nepertraukiamai, galite įsigyti atsarginę bateriją ir įkrovimo 

stotelę. Tad, kai krausite naudojamą bateriją, visiškai įkrautą atsarginę bateriją galėsite 

įdėti į „Arlo Pro“ kamerą. Įkrovimo stotelė vienu metu gali įkrauti dvi baterijas. 

Ką reikia žinoti apie „Arlo“ kamerų naudojimą esant šaltam orui? 

Šaltis gali turėti įtakos baterijos galingumui dėl baterijos cheminių savybių. Tai reiškia, 

kad „Arlo“ kamerai esant lauke žemoje temperatūroje galite pastebėti, kad kameros 

baterija veiks trumpiau nei tikimasi pagal baterijos galingumą. 

Kodėl viena „Arlo“ kameros baterija išsenka greičiau nei kita „Arlo“ kameros baterija? 

Savo „Arlo“ kamerą galite naudoti įvairioje aplinkoje. Tačiau jūsų aplinkoje gali būti 

elementų, kurie turi įtakos baterijos tarnavimo laikui. Kai kuriose vietose, kuriose 

įrengsite „Arlo“ kameras, jos naudos daugiau baterijos energijos nei kitose. Atkreipkite 

dėmesį į šiuos pavyzdžius. 

„Arlo“ kameros gerai veikia tamsoje. Judesio stebėjimui tamsoje jos naudoja 

infraraudonųjų spindulių jutiklius, todėl sunaudoja daugiau baterijos energijos nei 

kameros, stebinčios judesį gerai apšviestoje patalpoje. 
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„Arlo“ kameros gerai veikia, kai jos nuo bazinės stotelės nutolusios iki 90 metrų. Tačiau 

kameros, įrengtos toliau nuo bazinės stotelės, naudoja daugiau baterijos energijos, nei 

kameros, įrengtos netoli bazinės stotelės. 

Naudodami „Arlo“ kameras, galite pasirinkti vaizdų, kuriuos įrašote, kokybės lygį. 

Kameros, nustatytos įrašyti aukštos kokybės vaizdus, naudoja daugiau baterijos 

energijos nei kameros, kuriose nustatytas žemos kokybės vaizdo įrašymas. 

Ar mano „Wi-Fi“ interneto aplinka turės įtakos mano „Arlo“ kameros baterijai? 

Taip. Jei jūsų „Wi-Fi“ interneto aplinka triukšminga, „Arlo“ kameros baterija gali greičiau 

išsekti. Naudokite „Wi-Fi“ interneto analizatorių, kad patikrintumėte „Wi-Fi“ interneto 

triukšmą savo aplinkoje. 
 

Koks yra „NETGEAR Arlo Pro“ įkraunamų baterijų tarnavimo laikas? 

„NETGEAR Arlo Pro“ įkraunamų baterijų tarnavimo laikas – nuo 4 iki 6 mėnesių, jei jos 

naudojamos normaliomis sąlygomis. Šis laikas gali būti pailgintas jas naudojant 

optimaliomis sąlygomis – kai naudojate pagrindinius nustatymus ir laikotės tam tikrų 

taisyklių. „Arlo Pro“ kameros siūlo geriausią baterijos tarnavimo laiką, kada kamera 

nustatyta įrašyti aptiktą judesį. 

Kiek laiko užtrunka įkrauti „Arlo Pro“ įkraunamą bateriją? 

Jei „Arlo Pro“ baterija įkraunama ją įstačius į kamerą, nuo 0 % iki visiško įkrovimo 

užtrunka 2,5 val. Vienai „Arlo Pro“ įkraunamai baterijai įkrauti, kai ji įkraunama su „Arlo 

Pro“ įkrovimo stotele, reikia apie 2,74 val. Dviem „Arlo Pro“ įkraunamoms baterijoms 

įkrauti, kai jos įkraunamos su „Arlo Pro“ įkrovimo stotele, reikia apie 5,43 val. 

Kaip galiu pailginti „NETGEAR Arlo Pro“ kameros baterijos tarnavimo laiką? 

Norėdami pailginti baterijos tarnavimo laiką, atsižvelkite į šiuos patarimus: 

• patikrinkite savo „NETGEAR Arlo Pro“ belaidės kameros galingumo 

valdymo nustatymus. Norėdami pailginti baterijos tarnavimo laiką, 

pasirinkite Ilgiausio baterijos eksploatavimo nustatymą. Šis 

nustatymas vaizdo kokybę „paaukoja“ ilgesniam baterijos tarnavimo 

laikui. Jei norite geriausios vaizdo kokybės, rinkitės 

Geriausio vaizdo įrašo nustatymą. Šis nustatymas sutrumpina baterijos tarnavimo 

laiką, tačiau suteikia aukščiausios kokybės vaizdus. Norėdami subalansuoti 

baterijos tarnavimo laiką ir vaizdo kokybę, pasirinkite Optimalų nustatymą. 

Norėdami naudotis Energijos valdymo nustatymais, prisijunkite prie savo „Arlo“ 

paskyros, pasirinkite Nustatymai > Kameros nustatymai ir pasirinkite kamerą. 

• Normalus naudojimas yra toks: keturios minutės žiūrėjimo arba 

keturios minutės įrašymo per dieną, kai „Arlo Pro“ belaidėje 

kameroje nustatytas Optimalus nustatymas. 

• Atsižvelgiant į jūsų konkretų naudojimą, rezultatai gali būti 

kitokie. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad „NETGEAR Arlo Pro“ 

belaidės kameros atstumas nuo bazinės stotelės taip pat gali 
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turėti įtakos kameros baterijos tarnavimo laikui. 

Transliacijos kokybės valdymas 

Priklausomai nuo Energijos valdymo nustatymo, kinta kokybės ir interneto pralaidumo 

reikalavimai. Kadrų dažnis priklauso nuo to, ar kamera veikia naktinio matymo režimu, 

ar ne. Kiekvienos energijos valdymo būsenos nustatymai pateikti žemiau. 

Kamera, esant kiekvienam iš šių Energijos valdymo nustatymų, pradeda veikti 

konkrečia sparta ir kadrų dažniu.  

 

Dienos režimas 

• Geriausias vaizdas: 600 kbps prie 24 fps 

• Optimalus: 300 kbps prie 24 fps 

• Ilgiausias baterijos eksploatavimo laikas: 200 kbps prie 24 fps 
 

 

Naktinis režimas 

• Geriausias vaizdas: 600 kbps prie 15 fps 

• Optimalus: 300 kbps prie 15 fps 

• Ilgiausias baterijos eksploatavimo laikas: 200 kbps prie 15 

fps 

Atsižvelgiant į interneto pralaidumą , „Arlo Pro“ belaidė sistema arba padidins vaizdo 

kokybę, arba ją sumažins. 

Informacija, kaip nustatyti jūsų kameros skiriamąją raišką, pateikta 

57 psl. skyriuje Skiriamosios raiškos keitimas. 

Jei negalite matyti vaizdo transliacijų naršyklėje 

Norint matyti „Arlo“ kamerų transliacijas žiniatinklyje, reikalingas naujausios versijos 

„Adobe Flash“ papildinys. Įsitikinkite, kad jūsų naršyklė neblokuoja šio papildinio ir kad 

jo versija yra naujausia.  

Jūsų maršrutizatorius gali blokuoti prievadus, į kuriuos „Arlo“ siunčia duomenis. 

Norėdami užtikrinti, kad „Arlo“ visada turėtų interneto ryšį, privalote nuolat laikyti 

atvirus 443 ir 80 savo maršrutizatoriaus prievadus. 

Norėdami nustatyti vaizdo transliacijos problemas, žiūrėkite toliau pateiktą informaciją. 

„Wi-Fi“ interneto signalo trukdžiai 

Aplinka, kurioje yra daug „Wi-Fi“ interneto tinklų, „Wi-Fi“ interneto įrenginių ar dažnių, 

gali sukelti jūsų „Arlo“ sistemos signalų trukdžius. Sumažinkite tinklų, „Wi-Fi“ interneto 

įrenginių skaičių ir perduodamus dažnius toje vietoje, kurioje yra įrengta jūsų bazinė 

stotelė ir kameros. 
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Taip pat įrenkite kamerą bent 3 metrų nuo bazinės stotelės atstumu, o tarp kamerų 

palikite bent 2 metrų atstumą. Vadovaukitės šiomis rekomendacijomis, kad „Wi-Fi“ 

interneto signalai tarp įrenginių netrukdytų vieni kitiems. 

Ne ryšio zonoje 

Įsitikinkite, kad jūsų bevielė kamera yra ne toliau kaip 90 metrų nuo bazinės stotelės. 

Veikimo laukas gali būti ir mažesnis, jei tarp kameros ir bazinės stotelės yra metalinių 

objektų, storų sienų ar lubų. 

Įsitikinkite, kad toje vietoje, kurioje ketinate įrengti kameras, jos rodo tris ar keturis 

signalo stiprumo stulpelius. Kameros gali veikti, kai signalo stiprumas yra vienas ar du 

stulpeliai, tačiau tokiomis sąlygomis dėl svyravimų aplinkoje kamera kartais gali patekti į 

ne ryšio zoną. 

 

Senkanti baterija 

Įkraukite arba pakeiskite „Arlo Pro“ kameros bateriją, kad jos įkrovos lygis būtų ne 

mažesnis nei du stulpeliai. Dėl senkančios baterijos kameros transliuojamas vaizdas gali 

strigti.  

Jei negaunami momentiniai pranešimai telefone 

Norėdami savo išmaniajame telefone arba mobiliajame įrenginyje gauti „Arlo“ 

momentinius įspėjimus, privalote prisijungti prie „Arlo“ programėlės. „Arlo“ 

užregistruos jūsų įrenginį ir jam bus siunčiami momentiniai pranešimai į ekraną. „Arlo“ 

įspėjimus gausite, net jei jūsų įrenginys veiks miego režimu. Jei iš programėlės 

atsijungėte, o ne išėjote, privalote vėl prisijungti prie programėlės. 

Jei atlikote visus šiuos veiksmus ir vis tiek negaunate „Arlo“ įspėjimų, susisiekite su 

NETGEAR pagalbos centru. 

Įjungtos apsaugos režimų taisyklių patikrinimas 

Patikrinkite režimų taisykles. Įsitikinkite, kad įjungtos apsaugos režime ar jūsų 

sukurtame režime, jei tokį sukūrėte, įjungti momentiniai pranešimai į mobiliojo telefono 

ekraną. 

➢ Jei norite patikrinti, ar yra įjungti momentiniai pranešimai į telefono ekraną 
įjungtos apsaugos režime 

 

1. Savo mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą         . 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite 

arlo.netgear.com. 

 
Rodomas įrenginių puslapis. 

 



 

71  

2. Spustelėkite Režimas mygtuką. 

Rodomas kamerų sąrašas. 

3. Pasirinkite kamerą. 

Rodomas režimų sąrašas. 

4. Šalia apsaugos būsenos Įjungta, spustelėkite Redaguoti .  

5. Rodomas Redaguoti taisyklę puslapis. 

6. Įsitikinkite, kad po Įspėjimas pažymėtas langelis Momentinis 

pranešimas. 

7. Jei atlikote pakeitimų, spustelėkite Išsaugoti. Jūsų 

nustatymai buvo išsaugoti. 

„Arlo“ programėlės nustatymų patikrinimas „iOS“ įrenginyje 

Įsitikinkite, kad jūsų „iOS“ įrenginyje yra suaktyvintas „Arlo“ programėlės momentinių 

pranešimų (angl. notifications) priėmimas. „iOS“ ir „Android“ įrenginiuose 

momentinius „Arlo“ programėlės pranešimus galima išjungti. 

➢ Jei norite suaktyvinti momentinius pranešimus „iOS“ įrenginiuose 

 
1. „iOS“ įrenginyje bakstelėkite Nustatymai piktogramą. 

2. Bakstelėkite Pranešimai > Arlo. 

Rodomas „Arlo“ pranešimų nustatymų ekranas. 

 

3. Įsitikinkite, kad pasirinkote Leisti pranešimus. 

4. Jei atlikote pakeitimų, bakstelėkite 

Išsaugoti. 

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 

„Arlo“ programėlės nustatymų patikrinimas „Android“ įrenginyje 

➢ Jei norite suaktyvinti momentinius pranešimus „Android“ įrenginiuose 
 

1. „Android“ įrenginyje bakstelėkite Nustatymai piktogramą. 

2. Bakstelėkite Programėlių tvarkyklė > Arlo.  

Rodomas „Arlo“ pranešimų nustatymų ekranas. 
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3. Įsitikinkite, kad įjungtas Rodyti pranešimus nustatymas. 

4. Jei atlikote pakeitimų, bakstelėkite 

Išsaugoti. 

Jūsų nustatymai buvo išsaugoti. 

Jei atsisakėte momentinių pranešimų programėlės įdiegimo metu 

 
Kai pirmąjį kartą diegiate „Arlo“ programėlę, tam, kad gautumėte įspėjimus, privalote 

pasirinkti Leisti, kai jūsų paklausia, ar norite leisti, kad „Arlo“ siųstų momentinius 

pranešimus į telefono ekraną. „iOS“ programėlėse, kai atsakote į šią užklausą, ji 

daugiau neberodoma, nebent įrenginys būtų atkuriamas iš naujo ar programėlė būtų 

pašalinta mažiausiai vienai dienai. 
 

Jei „iOS“ įrenginyje atsakėte „ne“, pašalinkite programėlę, palaukite vieną dieną, iš 

naujo įdiekite programėlę ir pasirinkite Leisti pranešimus. Jei nenorite laukti 

dienos, kol galėsite iš naujo įdiegti programėlę, savo įrenginyje dienos simuliavimui 

galite panaudoti sistemos laikrodį. Nustatykite sistemos datą viena diena į priekį, 

išjunkite savo įrenginį ir vėl jį įjunkite. Iš naujo įdiegę programėlę, nustatykite datą 

sistemos laikrodyje tinkamai. 

Kaip patikrinti, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto  

Norėdami nustatyti, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto, bazinės stotelės priekyje 

patikrinkite interneto LED indikatorių. 

• Jei interneto LED indikatorius šviečia žaliai, bazinė stotelė prijungta 
prie interneto. 

• Jei interneto LED indikatorius šviečia geltona spalva, bazinė stotelė 

neprijungta prie interneto. 

Jei nesate šalia savo „Arlo“ bazinės stotelės, prisijunkite prie savo paskyros 

„Arlo“ programėlėje. 

• Jei galite peržiūrėti transliacijas iš kiekvienos „Arlo“ belaidės 

kameros, jūsų bazinė stotelė prijungta prie interneto. 

• Jei matote klaidos pranešimą (pvz., Bazinė stotelė 

neprijungta prie interneto), o ne vaizdo transliaciją, jūsų 

bazinė stotelė nėra prijungta prie interneto. 

Jei bazinė stotelė neprijungta prie interneto 

Jei nesate tikras, ar bazinė stotelė prijungta prie interneto, žr. 

73 psl. skyrių Kaip patikrinti, ar bazinė stotelė prijungta prie 

interneto. 

➢ Jei norite nustatyti bazinės stotelės interneto ryšio gedimą 
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1. Patikrinkite LAN tinklo kabelį. 

Įsitikinkite, kad jis tvirtai įjungtas į bazinę stotelę ir maršrutizatorių. Taip pat 

patikrinkite, ar naudojate kartu su „Arlo“ sistema gautą LAN tinklo kabelį. 

 

2. Patikrinkite maitinimo adapterį. 

Įsitikinkite, kad jis tvirtai įjungtas į bazinę stotelę ir kištukinį lizdą. 

 

3. Pabandykite kitam įrenginiui, kuris tiesiogiai prijungtas prie 

maršrutizatoriaus, įjungti interneto ryšį. Tai išbandykite tik su 

įrenginiu, kuris prijungtas su LAN tinklo kabeliu, o ne naudoja „Wi-

Fi“ internetą (galite išjungti „Wi-Fi“ internetą, kad užtikrintumėte, 

jog įrenginys prijungtas tik LAN tinklo kabeliu). Įsitikinkite, kad su 

šiuo įrenginiu galite naršyti internete. Atlikite šiuos veiksmus: 

• jei šiame įrenginyje negalite naršyti internete, būtina atkurti 
maršrutizatoriaus interneto ryšį, 

• jei šiame įrenginyje galite naršyti internete, tęskite gedimų 

šalinimą pagal toliau einančius punktus. 
 

4. Išjunkite savo bazinę stotelę. 

Iš elektros lizdo išjunkite maitinimo adapterį, palaukite vieną minutę ir vėl jį įjunkite. 

Bazinė stotelė įsijungs po vienos ar dviejų minučių. Jei „Power“ ir „Internet“  LED 

indikatoriai šviečia žaliai, jūsų bazinė stotelė prijungta prie interneto. Jei interneto LED 

indikatorius šviečia geltona spalva, tęskite gedimų šalinimą. 
 

5. Patikrinkite savo maršrutizatoriaus DHCP nustatymus ir prijungtų 

įrenginių (angl. client list) sąrašą. 

Įsitikinkite, kad DHCP yra įjungtas, o maršrutizatoriaus DHCP prijungtų įrenginių sąrašas į 

bazinę stotelę perdavė IP adresą. (Jei taip, bazinė stotelė yra prijungtų įrenginių sąraše). 

Daugiau informacijos rasite maršrutizatoriaus instrukcijoje. 
 

6. Jei anksčiau savo bazinę stotelę galėjote prijungti prie interneto, o 

dabar – ne, patikrinkite maršrutizatoriaus saugos nustatymus ir 

programinę įrangą. Įsitikinkite, kad po paskutinio sėkmingo 

prisijungimo nebuvo atlikta jokių pakeitimų. 

Galbūt reikėtų laikinai sumažinti maršrutizatoriaus saugos nustatymus ar bazinėje 

stotelėje nustatyti DMZ (apsaugos priemonė siekiant išvengti įsibrovimų į tinklą), kad 

pašalintumėte ugniasienės apribojimus. Jei atliksite šiuos pakeitimus, išjunkite savo 

bazinę stotelę, kaip aprašyta 4 punkte. 
 

7. Patikrinkite, ar jūsų maršrutizatoriuje atidaryti 443 ir 80 prievadai. 

Pastaba. Jei interneto aplinkos nenorite tvarkyti patys, susisiekite su savo IT skyriumi dėl 
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pagalbos su ugniasiene ar maršrutizatoriaus konfigūracijomis. „Arlo“ bazinė stotelė 

negali prisijungti per daugumą tarpinių (angl. proxy) serverių. Kreipkitės į savo IT 

komandą ar interneto paslaugų tiekėją pagalbos, kaip apeiti tarpinį serverį. Paprašykite, 

kad būtų užtikrinta, kad 443 ir 80 prievadai būtų atviri. 
 

8. Atlikite bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimą. 

Daugiau informacijos pateikta 76 psl. skyriuje  „Arlo“ bazinės 

stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimas. 

Jei vis dar nepavyksta bazinės stotelės prijungti prie interneto, aplankykite support.arlo.com 

ir pateikite šio gedimo užklausą. Aprašykite, kokius veiksmus atlikote, ir pateikite šią 

informaciją: 

• bazinės stotelės serijos numerį, 

• naudotojo vardą (el. pašto adresą, kurį naudojote užregistruoti 

„Arlo“ paskyrą), 

• interneto paslaugų tiekėjo pavadinimą, 

• interneto ryšio tipą (DSL, kabelis ir t. t.) ir spartą („Arlo“ būtina 

bent 1 Mbps sparta), 

• interneto maršrutizatoriaus modelį, 

• kitų įrenginių, tiesiogiai prijungtų prie maršrutizatoriaus, sąrašą, 

• kada paskutinį kartą bazinę stotelę pavyko sėkmingai prijungti prie 

interneto. 

Signalo stiprumas 

Jei „Arlo Pro“ belaidės kameros signalas, siunčiamas į bazinę stotelę, yra silpnas, 

aptikto judesio įrašymas gali vėluoti. 

Norėdami patikrinti, ar kameros signalas yra pakankamai stiprus, patikrinkite kameros 

LED indikatorių ant bazinės stotelės. Jei jis mirksi geltona spalva, bazinė stotelė fiksuoja 

mažą duomenų perdavimo spartą. Tai reiškia, kad kamera yra per toli nuo bazinės 

stotelės. 

Norėdami padidinti signalo stiprumą atlikite šiuos veiksmus: 

• Pastatykite bazinę stotelę tokioje vietoje, kur ji visų jūsų kamerų 

atžvilgiu būtų centre. 

• Kameras įrenkite daugiausia 90 metrų atstumu nuo bazinės 

stotelės. 
 

Didžiausio veikimo lauko diapazoną sumažina kiekviena siena, lubos ar kitas didelis 

objektas, esantis tarp kameros ir bazinės stotelės. Labiausiai signalo stiprumą 

silpnina šios medžiagos: 

• neįprastai storos sienos ir lubos, 

• plytos, 

https://support.arlo.com/
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• betonas, 

• akmuo, 

• keramika, 

• stiklas, ypač veidrodžiai,  

• metalas, 

• dideli kiekiai vandens, pvz., vanduo akvariume ar šildytuve. 

• Kameras įrenkite toliau nuo tokių įrenginių, kaip belaidžių 

telefonų bazės, kūdikių stebėjimo kameros ar mikrobangų 

krosnelės. 

• Nelaikykite „Arlo“ sistemos šalia daugiafunkcinių „Wi-Fi“ interneto 

maršrutizatorių. Kiti„Wi-Fi“ interneto pagrindu veikiantys įrenginiai 

taip pat gali trikdyti „Arlo“ „Wi-Fi“ signalą. 

„Arlo“ bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimas 

Atlikus gamyklinių nustatymų atkūrimą, bus atkurti bazinės stotelės numatytieji 

nustatymai bei iš jūsų „Arlo“ paskyros pašalintas jos serijos numeris. 

➢ Kaip atlikti bazinės stotelės gamyklinių nustatymų atkūrimą 

 
1. Sąvaržėle ar kitu panašiu daiktu paspauskite ir apie 10 sekundžių 

paspaudę laikykite mygtuką „Reset“ (atkurti), esantį bazinės 
stotelės galinėje dalyje. 

 
Kai bazinės stotelės nustatymai bus atkurti, bazinės stotelės priekyje esantys 

LED indikatoriai pradės mirksėti geltona spalva. Kai indikatoriai nustos 

mirksėti geltona spalva, bazinė stotelė automatiškai bus paleista iš naujo ir 

pašalinta iš jūsų „Arlo“ paskyros. 

 

2. Kai „Power“ ir „Internet“ LED indikatoriai šviečia žaliai, savo 

mobiliajame įrenginyje bakstelėkite „Arlo“ piktogramą   ir 

prisijunkite prie savo „Arlo“ paskyros. 

Jei naudojate kompiuterį, naršyklės adreso juostoje įveskite netgear.com. 

 

3. Spustelėkite Paruošti sistemą iš naujo. 

4. Laikykitės nustatymų instrukcijų. 

 

Jei jūsų „Arlo“ kameros buvo susietos su bazine stotele, jas reikės susieti iš naujo. 

Daugiau informacijos pateikta 11 psl. skyriuje Kamerų susiejimas su bazine stotele. 

9. Įkraunamos baterijos 

sauga 

Commented [KB8]: Paveikslėlis ne vietoj 
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„Arlo Pro“ įkraunamų baterijų saugos 
taisyklės 

„Arlo Pro“ belaidėse aukštos raiškos (HD) apsaugos kamerose naudojamos įkraunamos 

baterijos, todėl kamerą galite naudoti bet kur. Tačiau BET KURIOS baterijos, jei jos yra 

ardomos, praduriamos, pjaustomos, traiškomos, paveikiamos trumpojo jungimo, 

deginamos ar veikiamos vandens, gali SPROGTI, UŽSIDEGTI ir NUDEGINTI, todėl jas 

naudokite atsargiai. 

Norėdami saugiai naudoti „Arlo Pro“ įkraunamas baterijas, laikykitės šių 
nurodymų: 

• atsargines baterijas VISADA laikykite vėsioje, sausoje ir 

vėdinamoje vietoje; 

• prieš įdėdami naujas baterijas, VISADA įsitikinkite, kad 

baterijos skyrius yra švarus ir be šiukšlių; 

• VISADA įsitikinkite, kad baterijos kontaktai dera; 

• baterijas VISADA laikykite vaikams neprieinamoje vietoje; 

• šalindami panaudotas baterijas, VISADA laikykitės vietos atliekų 

tvarkymo ir perdirbimo įstatymų; 

• norėdami įkrauti „Arlo Pro“ įkraunamas baterijas, VISADA naudokite 

„Arlo Pro“ maitinimo adapterį arba „Arlo Pro“ įkrovimo stotelę 

(parduodama atskirai); 

• NIEKADA „Arlo Pro“ įkraunamų baterijų nelaikykite kišenėje, 

rankinėje ar kitoje talpykloje, ypač, jei joje yra metalinių objektų; 

• NIEKADA nelaikykite „Arlo Pro“ įkraunamų baterijų su pavojingomis 

ar degiomis medžiagomis; 

• prieš naudojimą, naudojant ir po naudojimo BŪTINA užtikrinti, kad 

„Arlo Pro“ įkraunama baterija ar baterijos skyrius nebūtų šlapias 

(atsiminkite, kad pati kamera yra atspari oro sąlygoms, tačiau jos 

vidinis baterijos skyrius ir pačios baterijos – ne); 

• NIEKADA savo „Arlo Pro“ įkraunamos baterijos neardykite, 

netraiškykite, venkite trumpojo jungimo, nemeskite jos į ugnį ir 

vandenį ir nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje. 

Įkraunamos baterijos 

sauga 

 
 

„Arlo Pro“ įkrovimo stotelės saugos taisyklės 

„Arlo Pro“ įkrovimo stotelė yra parduodama atskirai. Įkrovimo stotelę galite naudoti 

pakrauti vieną ar dvi „Arlo Pro“ įkraunamas baterijas. Daugiau informacijos apie „Arlo 
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Pro“ įkrovimo stotelę pateikta instrukcijose, kurios pateiktos „Arlo Pro“ įkrovimo 

stotelės komplekte. 

Naudodami „Arlo Pro“ įkrovimo stotelę, vadovaukitės šiais nurodymais, kitaip galite 

susižeisti, sugadinti turtą, patirti elektros smūgį ir pan. 

• „Arlo Pro“ įkrovimo stotelėje kraukite tik su ja suderinamas „Arlo 

Pro“ įkraunamas baterijas. Jei krausite kitas baterijas, iš jų gali 

ištekėti elektrolitai, jos gali įtrūkti ar sprogti. 

• Įkroviklį naudokite tik sausoje vietoje. Saugokite jį nuo lietaus, 

sniego ar per didelės drėgmės. 

• Nenaudokite įkrovimo stotelės, jei ji ar jos laidas yra pažeisti. 

• Įkrovimo stotelės neardykite, nemodifikuokite ir nenaudokite kaip 

energijos šaltinio. 

• Neardykite baterijos ir nemeskite jos į ugnį. Nedėkite jos kitu 

galu, nemaišykite su naudotomis ar kito tipo baterijomis ar 

trumpojo jungimo grandinės baterija. Baterija gali užsidegti, 

sprogti, ištekėti, įkaisti, todėl galite susižeisti. 

 

 


