Kit supraveghere video eufyCam 2C security
wireless

Ghid de inițiere rapidă

CE ESTE INCLUS
Pentru instalarea HomeBase 2

1. HomeBase 2
2. Adaptor de alimentare pentru HomeBase 2
3. Cablu Ethernet
4. Pin metalic pentru resetare
Pentru instalarea eufyCam 2C

5. EufyCam 2C
6.Cablu de încărcare Micro-USB
7. Suport de fixare
8. Șuruburi și ancore de montare

1. Cantitatea și accesoriile camerei foto variază în funcție de pachet.
2. Adaptorul de alimentare HomeBase 2 variază în funcție de regiune.

Prezentarea produsului

HomeBase 2
HomeBase 2

1. Status LED
2. Speaker
3. Port de alimentare
4. Port USB

5.Port Ethernet
6.Buton oprire SYNC/ALARM
7.Buton de resetare

eufyCam
2C 2C
eufyCam

1.
2.
3.
4.
5.

Obiectiv
Senzor de lumină
Microfon
Senzor de mișcare
Lumină reflector

6. Status LED
7. Buton SYNC
8. Orificiu de montare
9. Port de încărcare
10. Speaker

Conectarea HomeBase 2

Conectați HomeBase 2 la Internet
1. Porniți HomeBase 2, apoi utilizați cablul Ethernet furnizat pentru a conecta HomeBase 2 la routerul
dvs. de acasă.

2. Indicatorul LED devine albastru (acest lucru poate dura până la 1min) când HomeBase 2 este
pregătit pentru configurare.

Setarea sistemului

Descărcați aplicația și configurați sistemul

Descărcați aplicația Eufy Security din App Store (dispozitive iOS) sau
Google Play (dispozitive Android).

Înscrieți-vă pentru un cont Eufy Security, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza
configurarea.

Montarea camerei
1. Găsiți un loc bun pentru montarea camerei
Pentru a găsi un loc pentru montarea eufyCam 2C, trebuie să testați puterea semnalului wireless.
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2. Alegeți înălțimea și locația
Agățați eufyCam 2C 2-3 m deasupra solului. Această înălțime maximizează domeniul de detecție al senzorului de mișcare al eufyCam 2C. Evitați plasarea eufyCam 2C sub lumina directă
a soarelui.

3. Montarea camerei
Camera poate fi montată atât în interior, cât și în exterior.

 

1. Rotiți butonul suportului de montare în sensul acelor de ceasornic pentru a-l slăbi și demonta.

2. Găuriți cu un burghiu de 5,99 mm, apoi introduceți ancorele în găuri; ancorele sunt necesare pentru
pereții care sunt confecționați din materiale dure, cum ar fi betonul, cărămida sau stucul.

3. Înșurubați ferm baza suportului de montare pe perete. Fixați butonul cu bilă al suportului pe baza suportului.

4. Strângeți camera eufyCam 2C pe suportul de montare și reglați unghiul de vizualizare verificând opțiunea live în aplicația Eufy Security.

Sfaturi

1. Homebase 2 împerechează până la 16 camere, puteți repeta pașii menționați mai sus pentru a adăuga mai multe camere eufyCam 2C pentru a satisface diferite nevoi de utilizare.
2. Pentru depanare, verificați Ajutor în aplicația Eufy Security. Consultați pagina aplicației pentru starea indicatorului LED.

Încărcarea eufyCam 2C
Încărcați eufyCam 2C
Metoda 1

Metoda 2

Se încarcăIJ,G*$32.)%9:$3*:3
Indicator LED

Încărcat completIK+2'3
Timp de încărcare

ore
55 ore

Înștiințare

Acest produs respectă cerințele de interferență radio ale Comunității Europene.
Declarație de conformitate
Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest dispozitiv respectă cerințele
esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53 / UE. Pentru declarația de
conformitate, vizitați site-ul web: https: //www.eufylife.com/.
Acest produs poate fi utilizat în toate statele membre ale UE.
Datorită materialului folosit al carcasei, produsul va fi conectat doar la o interfață USB
de versiunea 2.0 sau mai mare.
Adaptorul trebuie instalat lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibil.
Nu utilizați dispozitivul în mediul înconjurător la o temperatură prea ridicată sau prea
scăzută, nu expuneți niciodată dispozitivul la soare puternic sau la mediu prea umed.
Temperatura potrivită pentru HomeBase 2 și accesorii este de -10 ° C-45 ° C.
Temperatura potrivită pentru eufyCam 2C și accesorii este de -20 ° C-50 ° C.
La încărcare, vă rugăm să amplasați dispozitivul într-un mediu care are o temperatură
normală a camerei și o ventilație bună.
Se recomandă încărcarea dispozitivului într-un mediu cu o temperatură care variază de
la 5 H ~ 25 H.
Vă rugăm să vă asigurați că utilizați numai încărcătorul oferit de producător. Utilizarea
încărcătorului neautorizat poate cauza pericol și poate încălca autorizarea dispozitivului
și articolul de garanție.
Acest încărcător este destinat exclusiv utilizării în interior.

Tipul încărcătorului este ASSA67W-120200, tensiunea / curentul de ieșire este de
12Vcc / 2A. Mufa considerată ca dispozitiv de deconectare a adaptorului.
Informații privind expunerea la RF: Nivelul de expunere maximă permisă (MPE) a fost
calculat pe baza unei distanțe de d = 20 cm între dispozitiv și corpul uman. Pentru a
menține conformitatea cu cerința de expunere la RF, utilizați produs care menține o distanță de 20 cm între dispozitiv și corpul uman.
ATENȚIE RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN MODEL INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR
Gama de frecvență de operare Wi-Fi: 2412 ~ 2472MHz; Putere maximă de ieșire Wi-Fi:
19dBm
SUB-1G Gama de frecvență: 866 ~ 866,8MHz; Putere de ieșire SUB-1G: 12,4 dBm
Următorul importator este partea responsabilă (contactați numai pentru chestiuni UE)
Importator: Anker Technology (UK) Ltd.

Acest produs este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeuri menajere și
trebuie livrat la o instalație de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a
mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs,
contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de la care ați
cumpărat acest produs.
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