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„HomeBase 2“ montavimui
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1

2

7

3

„HomeBase 2“
(T8010)

„HomeBase 2“
maitinimo blokas

Eterneto
kabelis

Metalinis perkrovimo
smeigtukas

„eufyCam 2“ montavimui
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1. Būsenos LED
2. Garsiakalbis
3. Maitinimo prievadas
4. USB prievadas

5. Eterneto prievadas
6. SYNC/ALARM OFF mygtukas
7. Perkrovimo mygtukas

„eufyCam 2“

„eufyCam 2“
Mikro USB
(T8114)
įkrovimo kabelis

Tvirtinimo
laikiklis

Tvirtinimo varžtai ir
ankeriai
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Montavimo
viduje laikiklis
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Kablys
(montavimo viduje
laikikliui)

1. Kamerų kiekiai ir priedai skiriasi
įvairiose pakuotėse.
2. „HomeBase 2“ maitinimo blokas gali skirtis
pagal regioną

1. Šviesai jautrus jutiklis
2. Kameros lęšis
3. Judesio jutiklis
4. Mikrofonas

5. LED indikatorius
6. Sync mygtukas
7. USB įkrovimo prievadas
8. Anga varžtui
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„HOMEBASE 2“
PRIJUNGIMAS

SISTEMOS
NUSTATYMAS

„HomeBase 2“ prijungimas prie interneto

Programos parsisiuntimas ir sistemos nustatymas

1. Įjunkite „HomeBase 2“. Pridėtu eterneto kabeliu prijunkite
„HomeBase 2“ prie jūsų pagrindinio maršrutizatoriaus.

Parsisiųskite „eufy Security“ programą iš „App Store“ (iOS prietaisai)
arba „Google Play“ (Android prietaisai).

Susikurkite „Eufy Security“ paskyrą, tada laikydamiesi ekrane pateiktų
instrukcijų, užbaikite nustatymą.

2. Kai „HomeBase 2“ yra paruoštas nustatyti, LED indikatorius
pradės šviesti mėlynai (tai gali užtrukti iki 1 minutės).

Pastaba:
• Padėkite kamerą šalia „HomeBase 2“ (1 ~ 3 pėdų atstumu).
• Prieš montuodami kameras, programoje nustatykite „HomeBase 2“ ir „eufyCam 2“.
• Kamera turi būti bent 1 pėdos atstumu nuo vidinio / išorinio kietojo disko.
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KAMEROS
MONTAVIMAS

Aukščio ir vietos parinkimas
Pakabinkite „eufyCam 2“ 7-10 ft (2-3 m) aukštyje virš žemės. Šis
aukštis padidina „eufyCam 2“ judesio jutiklio aptikimo diapazoną.
Nekabinkite „eufyCam 2“ tiesioginėje saulės šviesoje.

Geros montavimo vietos parinkimas
Norėdami parinkti „eufyCam 2“ montavimo vietą, išbandykite
belaidžio signalo stiprumą.

Kameros
regėjimo laukas
Kameros
regos laukas

Judesio
aptikimo
Judesio zona
aptikimo zona

7-10 ft
(2 - 3
m)

① Atidarykite „Eufy Security“ programą, eikite į „Camera Settings“
(kameros nustatymus) > Mounting Guide (montavimo vadovas).
② Norėdami patikrinti belaidžio signalo stiprumą, paimkite savo
kamerą ir telefoną ten, kur norite pritvirtinti kamerą.
③ Pridėkite kamerą kuo arčiau prie „HomeBase 2“, jei ji belaidė.

Iki 30 ft (10 m)
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Kameros montavimas

Kameros montavimas

Kamerą galima montuoti ir viduje, ir lauke.

3. Tvirtai priveržkite prie sienos tvirtinimo laikiklio pagrindą.
Pritvirtinkite prie laikiklio pagrindo apvalią laikiklio rankenėlę.

1. Pasukdami tvirtinimo laikiklio rankenėlę laikrodžio rodyklės
kryptimi, atlaisvinkite ir nuimkite ją.

4. Priveržkite „eufyCam 2“ prie tvirtinimo laikiklio ir, tikrindami
tiesioginį vaizdą „eufy Security“ programoje, sureguliuokite
žiūrėjimo kampą.

2. 15/64 colių (5,95 mm) grąžto antgaliu išgręžkite angas, tada į
angas įstatykite ankerius; ankeriai yra reikalingi, kai sienos yra
iš kietos medžiagos, tokios, kaip betonas, plytos ar gipsas.

Patarimai:
1. „Homebase 2“ gali sujungti iki 16 kamerų, jei norite prijungti daugiau „eufyCam 2“
kamerų pagal savo poreikius, pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus.
2. Norėdami nustatyti ir pašalinti sutrikimus, peržiūrėkite „Help“ (pagalba) „Eufy
Security“ programoje. LED indikatorių būklė yra nurodyta programos puslapyje.
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„EUFYCAM 2“
ĮKROVIMAS

Kameros montavimas viduje
Prilipdykite kamerą tiesiai prie bet kokio lygaus metalinio paviršiaus.
Arba galite pritvirtinti kamerą, naudodami tvirtinimo viduje laikiklį:
1. Išgręžkite skylę. Jei siena yra iš gipso kartono, naudokite pridėtą
ankerį ir pritvirtinkite kabliuką.

„eufyCam 2“ įkrovimas
1 metodas

a

2. Pakabinkite ant kabliuko montavimo viduje laikiklį.

b
2 metodas
5 V USB įkroviklis

3.Pritvirtinkite „eufyCam 2“ prie montavimo viduje laikiklio ir sureguliuokite žiūrėjimo kampą.

c
LED indikatorius
Įkrovimo laikas
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Įkrovimas: Nuolat šviečia mėlynai
Pilnai įkrauta: Nešviečia
12 valandos
EN 11

INFORMACIJA:

Rekomenduojama krauti prietaisą aplinkoje,
kurios temperatūra yra nuo 5°C iki 25°C.

FCC (Federalinė ryšių
komisija) ataskaita
Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį.
Veikimas priklauso nuo nurodytų dviejų
sąlygų: (1) šis prietaisas turi nekelti žalingų
trukdžių ir (2) šis prietaisas turi toleruoti visus
gaunamus trukdžius, įskaitant ir tuos, kurie
gali sukelti nepageidaujamą veikimą.
Įspėjimas: Pakeitimai ar modifikacijos, kurių
aiškiai nepatvirtino už atitikimą atsakinga šalis,
gali panaikinti naudotojo leidimą naudoti
įrenginį.
Pastaba: Šis įrenginys patikrintas ir atitinka B
klasės skaitmeninių įrenginių reikalavimus
pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie ribojimai
sukurti tam, kad tikslingai apsaugotų nuo
kenksmingo poveikio vietinei instaliacijai.
Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali
spinduliuoti radijo dažnio energiją, ir, jei jis
nėra įdiegtas ir naudojamas pagal
instrukcijas, jis gali sukelti kenksmingus radijo
ryšio trukdžius. Tačiau nėra jokių garantijų,
kad tam tikrai sistemai nebus daromas joks
poveikis. Jei šis įrenginys trukdo radijo arba
televizijos signalų priėmimui (tai gali būti
nustatyta įjungus ir išjungus įrangą),
naudotojas turi bandyti ištaisyti šiuos
trukdžius atlikęs vieną ar kelis toliau
nurodytus veiksmus: (1) Iš naujo nukreipkite
arba į kitą vietą perdėkite signalus priimančią
anteną. (2) Padidinkite atstumą tarp įrenginio
ir imtuvo. (3) Įjunkite įrenginį į maitinimo
lizdą, kurio srovė kitokia nei prijungtas
imtuvas. (4) Pasikonsultuokite su tiekėju arba
patyrusiu radijo / TV meistru.
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„HomeBase 2“ ir priedams tinkama
temperatūra yra nuo -10°C iki 45°C.
„eufyCam 2“ ir priedams tinkama
temperatūra yra nuo -20°C iki 50°C.
Laikykite įkraunamą prietaisą patalpoje,
kurioje yra įprasta kambario
temperatūra ir gera ventiliacija.

FCC radijo dažnio poveikio ataskaita
Buvo įvertinta, kad prietaisas atitinka
bendruosius RD poveikio reikalavimus.
Prietaisą galima naudoti fiksuoto / mobiliojo
poveikio sąlygomis. Minimalus saugus
atstumas yra 20 cm.
Informacija: Ekranuoti kabeliai
Visi prijungimai prie kitų kompiuterinių
prietaisų turi būti prijungti ekranuotais
kabeliais pagal FCC reglamentus.
Žemiau nurodytas importuotojas yra
atsakingoji šalis Įmonės pavadinimas: „Fantasia
Trading LLC“ Adresas: 9155 Archibald Avenue,
Suite 202, Rancho Cucamonga, CA 91730, JAV
Telefonas:1-909-484-1530
Šis gaminys atitinka Europos
Bendrijoje radijo trukdžiams
keliamus reikalavimus.
Atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu „Anker Innovations Limited“
pareiškia, kad šis prietaisas atitinka
pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas
Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Atitikties
deklaraciją galite rasti www.eufylife.com. Dėl
naudoto gaubto medžiagos gaminį galima
prijungti prie 2.0 versijos ar naujesnės USB
sąsajos.
Adapteris turi būti netoli įrenginio ir lengvai
pasiekiamas.
Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurios
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
niekada nelaikykite prietaiso ryškioje saulės
šviesoje ar drėgnoje aplinkoje.

Reikia naudoti tik gamintojo pagamintą
įkroviklį. Neteisėtą įkroviklio naudojimas gali
kelti pavojų ir pažeisti leidimą naudoti
prietaisą ir garantiją.
Šis įkroviklis yra skirtas naudoti tik patalpose.
Įkroviklis yra ASSA67W-120200 tipo,
išvesties įtampa / srovė yra 12 Vdc/2 A.
Kištukas yra adapterio išjungimo prietaisas.
Informacija dėl RD poveikio: Didžiausio
leidžiamo poveikio (MPE) lygis buvo
apskaičiuotas, remiantis atstumu d=20 cm
tarp prietaiso ir žmogaus kūno.
Siekiant išlaikyti atitiktį RD poveikio
reikalavimams, naudokite gaminį 20 cm
atstumu tarp prietaiso ir žmogaus kūno.
DĖMESIO: PAKEITUS Į NETINKAMO TIPO
BATERIJĄ, KYLA SPROGIMO RIZIKA. ŠALINKITE
PANAUDOTAS BATERIJAS PAGAL INSTRUKCIJAS
Wi-Fi veikimo dažnio diapazonas:
2412~2472 MHz ; Wi-Fi didž. išėjimo
galia: 17,47 dBm
SUB-1G Dažnio diapazonas: 866~866,8
MHz; SUB-1G išėjimo galia: 5,492 dBm
Žemiau nurodytas importuotojas yra
atsakingoji šalis (kreiptis tik dėl ES klausimų)
Importuotojas: „Anker Technology (UK) Ltd“
Importuotojo adresas: Suite B, Fairgate
House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingamas,
B11 2AA, Jungtinė Karalystė

Šis gaminys yra sukurtas ir pagamintas
iš aukštos kokybės medžiagų ir
komponentų, kuriuos galima perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų, jį reikia
pristatyti į atitinkamą surinkimo įmonę
perdirbimui. Tinkamas šalinimas ir
perdirbimas padeda apsaugoti gamtos
išteklius, žmonių sveikatą ir aplinką.
Norėdami gauti daugiau informacijos
apie
šio gaminio šalinimą ir perdirbimą,
kreipkitės į vietos savivaldybę, šalinimo
paslaugų tarnybą ar parduotuvę,
kurioje pirkote šį gaminį.
IC (Kanados pramonės ministerijos) ataskaita
Šis prietaisas atitinka Kanados pramonės
ministerijos licencijos RSS (Radijo standartų
specifikacijos) standartus. Veikimas
priklauso nuo nurodytų dviejų sąlygų:
(1) šis prietaisas neturi kelti trukdžių ir
(2) šis prietaisas turi toleruoti visus trukdžius,
įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti
nepageidaujamą prietaiso veikimą.“
Šis B klasės skaitmeninis aparatas atitinka
Kanados ICES-003.
IC RD ataskaita:
Naudojant gaminį, reikia palaikyti 20 cm
atstumą nuo kūno, kad būtų užtikrinamas
atitikimas RD poveikio reikalavimams.

Klientų aptarnavimas

Garantija
12 mėnesių apribota garantija
Skambinkite
Jungtinės Valstijos
Jungtinė Karalystė
Vokietija

+1 (800) 988 7973
Pirmad. - penktad. 9 val.- 17 val.(PT)
+44 (0) 1604 936 200 Pirmad. - penktad. 6 val.-11 val. (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 Pirmad. - penktad. 6:00-11:00

El. paštas

Klientų aptarnavimas: support@eufylife.com
„Anker Innovations Limited“
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon,
Honkongas
@EufyOfficial

@EufyOfficial

@EufyOfficial

