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ELSŐ 
LÉPÉSEK 

A HomeBase 2 telepítéséhez 

 

a HomeBase 2 
(T8010) 

Hálózati adapter  
a HomeBase 2-hez 

Ethernet  
kábel 

Fém tű  

a visszaállításhoz 

Az eufyCam 2 Pro telepítéséhez 

 

eufyCam 2 Pro 

(T8140) 

Mikro-USB 
Töltőkábel 

Szerelőkeret 
 

Szerelőcsavarok  

és tiplik 

 

Beltér  
rögzítő 

Tipli 
(beltéri szereléshez) 

1. A kamera és tartozék mennyiségek csomagonként 

változnak. 

2 A HomeBase 2 hálózati adapter régiónként változik. 
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TERMÉK  
ÁTTEKINTÉS 

A HomeBase 2  

 

1. Állapot LED 5. Ethernet port 
2 Hangszóró 6. SYNC / ALARM OFF gomb 
3. Tápcsatlakozó port  7. Reset gomb 
4. USB csatlakozó 

eufyCam 2 Pro 

 

1. Fényérzékelő 5. Ethernet port 
2 Kamera lencse 6. SYNC gomb 
3. Mozgásérzékelő  7. USB töltő port 
4. Mikrofon  8. Csavar lyuk 
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A HOMEBASE 2  
CSATLAKOZTATÁSA 

Csatlakoztassa a HomeBase 2-et az internethez 
 

1. Kapcsolja be a HomeBase 2 készüléket. Csatlakoztassa a HomeBase 2-t 

otthoni routeréhez a mellékelt Ethernet-kábel segítségével. 

 

2 A LED-jelző kékre vált (ez akár 1 percig is eltarthat), amikor a HomeBase 

2 készen áll a beállításra. 
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A RENDSZER  
BEÁLLÍTÁSA 

Töltse le az alkalmazást, és állítsa be a rendszert 
 

Töltse le az eufy Security alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy 

a Google Play-ből (Android-eszközök). 

 

Regisztráljon egy Eufy Security fiókot, majd kövesse a képernyőn megjelenő 

utasításokat a beállítás befejezéséhez. 

Megjegyzés: 

• Ügyeljen arra, hogy a kamerát a HomeBase 2 közelében helyezze el (30-90 cm távolságon 

belül). 

• A kamerák felszerelése előtt feltétlenül állítsa be a HomeBase 2 és az eufyCam 2 

alkalmazást. 

• Tartsa a kamerát legalább 30 cm távolságra a belső / külső merevlemezektől. 
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A KAMERA  
FELSZERELÉSE 

Keressen egy megfelelő felszerelési helyet 

 

Az eufyCam 2 felszerelési helyének megtalálásához ellenőriznie kell a vezeték 

nélküli jel erősségét. 

 

06 

Nyissa meg az Eufy Security alkalmazást, és válassza a Kamera beállításai > 

Szerelési útmutató lehetőséget. A vezeték nélküli jel erősségének 

teszteléséhez vigye a kamerát és a telefont oda, ahová a kamerát fel szeretné 

szerelni. 

Vigye a kamerát a lehető legközelebb a HomeBase 2-hez, ha a vezeték 

nélküli jel erőssége gyenge. 

Válassza a magasságot és az elhelyezkedést 
 

Az eufyCam 2-t 2-3 m-rel a talaj felett függessze fel. Ez a magasság 

használja ki maximálisan az eufyCam Pro mozgásérzékelőjének érzékelési 

tartományát Ne tegye ki az eufyCam 2-t közvetlen napsugárzás hatásának. 

 

Kamera látómezője 

Mozgás- 
érzékelési  
zóna 

Akár 10 m-ig 
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Szerelje fel a kamerát 
 

A kamera beltéren és kültéren egyaránt felszerelhető. 

1. 1. A rögzítőkeret meglazításához és szétszereléséhez forgassa el annak 

gombját az óramutató járásával megegyező irányba. 

 

2. Fúrjon lyukakat egy 6 mm-es fúrófejjel, majd helyezze be a tipliket a 

furatokba; olyan falakhoz szükségesek tiplik, melyek kemény anyagokból 

készülnek, mint például beton, tégla vagy stukkó. 
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Szerelje fel a kamerát 
 

3. A rögzítőkeret alapját erősen csavarja a falra. Rögzítse a keret gömb alakú 

tartóját a keret alapjához. 

 

4. 4. Rögzítse az eufyCam 2-t a szerelőkerethez és állítsa be a megtekintési 

szöget az élő közvetítés képének ellenőrzésével az Eufy Security 

alkalmazásban. 

 

Tippek: 

1. A Homebase 2 akár 16 kamerát is képes párosítani. Megismételheti a fent említett lépéseket, 

hogy a különböző felhasználási igényeknek megfelelően további eufy Cam Pro kamerákat 

adjon hozzá a rendszerhez. 

2. A hibaelhárításhoz lásd az Eufy Security alkalmazás Súgóját. A LED kijelző állapotát lásd az 

alkalmazás oldalán. 
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A kamera beltéren történő felszerelése 
 

A kamerát bármilyen vasból készült sík felületre felragaszthatja. Vagy 

használhatja a beltéri rögzítőt is a kamera felszereléséhez: 

1. Fúrjon egy lyukat. Ha gipszkartonról van szó, használja a mellékelt tiplit, és 

rögzítse a kampót. 

 

2 Akassza rá a beltéri tartót a kampóra. 

 

3. Csatlakoztassa az eufyCam 2 Pro-t a beltéri tartóhoz és állítsa be a 

látószöget. 
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AZ EUFYCAM 2 
PRO TÖLTÉSE   

Töltse fel az eufyCam 2 Pro-t 
 

1. módszer 

 

2. módszer 

 

5 V-os USB töltő 

LED jelzés 
Töltés: Állandó kék 

Teljesen feltöltve: Ki 

Töltési idő 12 óra 
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FIGYELMEZTETÉS 

FCC nyilatkozat 

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. 

cikkelyének. A működés a következő két feltételhez 

kötött: (1) ez a berendezés nem okozhat káros 

zavart és (2) a berendezésnek el kell viselnie minden 

külső zavart, beleértve az olyan zavarokat is, 

amelyek nem kívánt működéshez vezetnek. 

Figyelem: A megfelelőségért felelős fél által 

kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve 

módosítások érvényteleníthetik a felhasználó 

jogkörét, hogy a berendezést működtesse. 

Megjegyzés Ez az eszköz a vizsgálata során eleget 

tett a B kategóriájú digitális eszközökre vonatkozó 

FCC szabályzat 15. cikkelyében leírt 

határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy 

tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a 

lakókörnyezetben fellépő káros interferenciák ellen. 

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál 

és sugározhat, és ha nem az utasításoknak 

megfelelően telepítik és használják, káros 

interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. 

Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott 

telepítés helyén nem okoz zavarokat.  Ha a készülék 

a rádió- és televízióvételt zavaró jeleket sugároz, ami 

a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a 

felhasználó a következő lépések valamelyikével 

próbálhat megoldást találni: (1) Forgassa el vagy 

helyezze át a vevőantennát. (2) Növelje a 

berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot. (3) 

Csatlakoztassa a berendezést egy, a vevőkészülék 

tápáramkörével nem azonos tápáramkör 

kimenetéhez.  (4) Kérje a forgalmazó vagy egy 

szakképzett rádió-/tv-szerelő segítségét. 

FCC rádiófrekvenciás kitettség nyilatkozat 

A készülék értékelése során eleget tett az általános 

rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek. A 

készülék rögzített/mobil besugárzási kitettségi 

körülmények között használható. A minimális 

elválasztási távolság 20 cm. 

Figyelmeztetés: Árnyékolt kábelek 

Egyéb számítástechnikai eszközhöz való 

valamennyi csatlakozást árnyékolt kábelekkel kell 

létrehozni az FCC előírások betartásának 

fenntartása érdekében. 

A felelős fél az alábbi importőr: POWER MOBILE 

LIFE, LLC Cím: 400 108th Ave NE Ste 400, 

Bellevue, WA 98004-5541 

Telefon: 1-800-988-7973 

 

Ez a termék megfelel az Európai 

Közösség rádióinterferencia 

követelményeinek 

Megfelelőségi nyilatkozat 

Az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez az 

eszköz megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető 

követelményeinek és egyéb vonatkozó 

rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatért 

keresse fel a www.eufylife.com weboldalt. A 

használt burkolati anyag miatt a terméket csak a 2.0 

vagy újabb verziójú USB interfészhez szabad 

csatlakoztatni. 

Az adaptert a berendezés közelében kell elhelyezni, 

és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. 

Ne használja a készüléket túl magas vagy túl 

alacsony hőmérsékleten, soha ne tegye ki a 

készüléket erős napsütésnek vagy túl nedves 

környezetnek. 

A HomeBase 2 és a tartozékok megfelelő 

hőmérséklete  
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-10 ° C-45 °C között van. 

Az eufyCam Pro és a tartozékok megfelelő 

hőmérséklete -20 ° C-50 °C között van. 

 

Töltés közben a készüléket normál 

szobahőmérsékletű és jó szellőzésű környezetben 

helyezze el. 

A készülék töltése 5 °C és 25 °C közötti 

hőmérsékletű környezetben javasolt. 

Ügyeljen arra, hogy csak a gyártó által biztosított 

töltőt használja. Az illetéktelen töltő használata 

veszélyt jelenthet, és megsértheti a készülék és a 

garancia cikk engedélyét. Ez a töltő csak beltéri 

használatra szolgál. A töltő típusa: ASSA67W-

120200, a kimeneti feszültség/áramerősség: 

12Vdc/2A.  A csatlakozó az adapter leválasztó 

eszközének tekinthető. RF-sugárzási információk: A 

maximális megengedett expozíció (MPE) szintjét az 

eszköz és az emberi test közötti d=20 cm távolság 

alapján számították ki.  Az RF sugárzási 

követelményeknek való megfelelés fenntartása 

érdekében úgy használja a terméket, hogy 20 cm 

távolságot tart az eszköz és az emberi test között. 

VIGYÁZAT! AZ AKKUMULÁTOR NEM MEGFELELŐ 

TÍPUSÚRA VALÓ LECSERÉLÉSE 

ROBBANÁSVESZÉLYT OKOZHAT! A HASZNÁLT 

AKKUMULÁTOROKAT AZ ÚTMUTATÓNAK 

MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA. 

Wi-Fi működési frekvenciatartomány: 2412 ~ 

2472MHz; Wi-Fi maximális kimeneti teljesítmény: 

17.47 dBm 

SUB-1G frekvenciatartomány: 866 ~ 866,8 MHz; 

SUB- 1G kimeneti teljesítmény: 5.492 dBm 

A felelős fél az alábbi importőr (csak EU ügyekkel 

kapcsolatban): Anker Technology (UK) Ltd. Importőr 

címe: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, 

Tyseley, Birmingham, B11 2AA, Egyesült Királyság 

 

Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokkal és 

alkatrészekkel tervezték és gyártották, amelyek 

újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók. 

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket 

nem szabad háztartási hulladékként 

megsemmisíteni, és újrahasznosítás céljából 

megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. A 

megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás 

elősegíti a természeti erőforrások, az emberi 

egészség és a környezet védelmét. A termék 

ártalmatlanításával és újrahasznosításával 

kapcsolatos további információkért vegye fel a 

kapcsolatot a helyi önkormányzattal, az 

ártalmatlanítási szervizzel vagy azzal az 

üzlettel, ahol a terméket vásárolta. 

IC nyilatkozat 

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada 

licencmentes RSS-szabványainak. A működés a 

következő két feltételhez kötött: (1) ez az eszköz 

nem okozhat interferenciát, és (2) ennek az 

eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, 

beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt 

működését okozhatják." 

Le present appareil est conforme aux CNR 

d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 

exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux 

deux conditions suivantes: 

(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et 

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout 

brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage 

est susceptible d'en compromettre le 

fonctionnement." 

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai 

ICES-003 szabványnak. 

Cet appareil numerique de la classe B est conforme 

a la norme NMB-003 du Canada. 

IC RF nyilatkozat: 

A termék használatakor tartson 20 cm távolságot a 

testtől, hogy biztosítsa az RF sugárterhelési 

követelményeknek való megfelelést. 

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une 

distance de 20 cm du corps afin de vous conformer 

aux exigences en matiere d'exposition RF. 
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http://www.eufylife.com/

