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Elölnézet: 
 
 
 

1. Mozgásérzékelő 
2. Mikrofon 
3. Kamera lencse 
4. Környezeti fényérzékelő 
5. LED Csengő 
6. Kapucsengő gomb 
7. Hangszóró 

 
 

Hátul nézet:  
 
 
 

1. microUSB töltőport 
2. SYNC / RESET gomb 
3. Tápcsatlakozók a meglévő csengőhuzalhoz 
4. Kioldó pöcök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER 

A  rendszer 2 részből áll. Az egyik a video csengő az ajtónál, a másik a házban lévő HomeBase. A video csengő 
érzékeli az ajtó előtti mozgásokat, és lehetővé teszi, hogy bármikor és bárhol láthassa mi zajlik az ajtó előtt. A 
HomeBase videókat  tárol a beépített tárolójában. Amikor valaki csenget, a házban tartózkodó emberek értesítést 
kapnak a telefonjukon. 
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Művelet Hogyan 

Bekapcsolás Nyomja meg a SYNC gombot. 

Hozzáadás a HomeBase-hez Tartsa nyomva a SYNC gombot, amíg sípoló hangot nem hall. 

Kikapcsolás Gyorsan nyomja meg a SYNC gombot  ötször 3 másodperc alatt. 

Reset Tartsa nyomva a  SYNC gombot 10 másodpercig. 



 

 
 
 

1. LÉPÉS: HOMEBASE  ELLENŐRZÉSE  

Az akkumulátoros videó csengő nem működhet HomeBase vagy eufyCam sorozatú rendszer nélkül. Győződjön 
meg arról, hogy egy meglévő eufyCam sorozatú rendszer telepítve van és működik. A videó csengője csatlakozik 
ahhoz a hálózathoz, amelyhez a Homebase csatlakozik, és hozzáadódik a meglévő HomeBase rendszerhez. Az 
ajtóján rögzített felvételeket a rendszer menti és megtekinti. 
 

2. LÉPÉS: CSENGŐ HOZZÁADÁSA A MEGLÉVŐ HOMEBASE-HEZ  

 
A videó csengő hozzáadása meglévő rendszerhez 
 

1. Jelentkezzen be a  EufySecurity App-ba 
2. Nyomja meg az  Add Device - Battery Doorbell gombot. 
3. Kövesse a képernyőn felbukkanó utasításokat 

 

3. LÉPÉS: TELEPÍTÉS  

OPCIÓ 1.:  - Telepítés akkumulátorral 

1. Ha a bejárati ajtónál nincs meglévő csengőhuzalozás, használja a beépített akkumulátort. Ön szabadon 
meghatározhatja az ajtócsengő helyzetét, és a felszerelés egyszerű és gyors. 

2. Ha az ajtócsengő akkumulátorszintje alacsony, le kell választania és fel kell töltenie. 
3. Ha ezt a lehetőséget választja, ugorjon a 4. Opcióra 

Megjegyzés: Az akkumulátor élettartama a használattól függően változik. A leggyakoribb esetekben egy 
kapucsengőnek legfeljebb 10 eseménye lehet naponta, és minden felvétel átlagosan 20 másodpercig tart. Ebben 
a helyzetben az ajtócsengő akkumulátorának élettartama akár 6 hónap is lehet. 
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OPCIÓ 2.:  - Meglévő csengő huzallal telepítve 

1. Ha a bejárati ajtón meglévő és működő csengőhuzalok vannak, a csengőt a vezetékek folyamatosan 
táplálják. Tehát telepítés után nem kell leválasztania és feltölteni. 

2.  Mivel az ajtócsengő csatlakozik a vezetékekhez, a rögzítési helyzet korlátozott.  
3. Ha ezt a lehetőséget választja, ugorjon a 3. függelékre. A csengő használata a csengő vezetékeivel. 

4. LÉPÉS:  - Szerelési hely megtalálása 

Vigye a videó csengőt a bejárati ajtajához, és egyszerre ellenőrizze az alkalmazás élőképét. Keressen egy 
helyet, ahol a kívánt látómezőt látja.  
 
Vegye figyelembe az alábbi tényezőket:  

1. Ellenőrizze, hogy felhasználhatja-e a falon vagy az ajtókereten lévő meglévő furatokat és horgonyokat. 
2. Ha az ajtócsengőt az oldalfal közelében akarja elhelyezni, győződjön meg arról, hogy a fal nem jelenik 

meg a látómezőben. Ellenkező esetben az IR fény visszaverődik, és az éjszakai látás elmosódik. 
3.  Ha először fúrja a rögzítő furatokat, akkor az ajánlott rögzítési magasság 48 "/ 1,2 m a talajtól. 
4. Használja a 15 ° -os éket kiegészítő rögzítőkeretként, ha többet szeretne látni egy adott oldalon.

 

 

 

Helyezze a csavarlyuk-pozícionáló kártyát a falhoz a helyzet megjelöléséhez 

5. LÉPÉS:.: A konzol felszerelése 

Ha az ajtócsengőt fa felületre szereli, akkor nem kell előre furatokat fúrnia. A mellékelt csavarokkal rögzítse a 
rögzítő konzolt a falhoz, a csavarlyukak elhelyezésének kártyája jelzi a csavar furatok helyzetét. 
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Szükséges: fúrógép, rögzítő konzol, 15 °-os ék (opcionális), csavar csomag

 

 

Hogyan szerelje fel a csengőt kemény anyagokból készült felületekre? 

1. Ha az ajtócsengőt kemény anyagokból készült felületre szereli, például téglából, betonból, stukkóból, 
fúrjon 2 lyukat a csavarlyuk-pozicionáló kártyán egy 15/64 ”(6 mm) fúróval.  

2. Helyezze be a mellékelt horgonyokat, majd a mellékelt hosszú csavarokkal rögzítse a rögzítő konzolt a 
falhoz. 

Szükséges: Elektromos fúró, 15/64 ”(6 mm) fúrófej, rögzítő konzol, 15 ° -os ék (opcionális), csavar csomag 
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6. LÉPÉS: VIDEÓ CSENGŐ FELHELYEZÉSE 

Igazítsa az ajtócsengőt a tetejére, majd pattintsa az aljára. Nyomja le, amíg a helyére nem kattan. 

 

1. FÜGGELÉK: VIDEÓ CSENGŐ LEVÉTELE 
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2. FÜGGELÉK: VIDEÓ CSENGŐ TÖLTÉSE 

 

 

3. FÜGGELÉK: VIDEÓ CSENGŐ FELSZERELÉSE MEGLÉVŐ VEZETÉKE 

 
1. Csengessen a meglévő csengővel, hogy ellenőrizze, működik-e. Ha az ajtócsengő nem cseng, akkor a 

csengő vezetékei hibásak lehetnek.  
2. Kapcsolja be az ajtócsengőt saját akkumulátorával, vagy forduljon villanyszerelőhöz a vezetékek 

rögzítéséhez. Kapcsolja le a megszakító áramát. Kapcsolja be / ki a lámpákat otthonában, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy a ház áramellátása megfelelően le van-e kapcsolva. 

 

 
 

Megjegyzés: A vezetékek kezelésénél mindig legyen óvatos. Ha Ön nem érzi biztonságosnak, kérjen 
szakképzett villanyszerelőt. 

 
Meglévő csengő gomb leválasztása 

Ha már rendelkezik meglévő ajtócsengő vezetékekkel: 

1. Távolítsa el a meglévő csengőgombot egy Phillips-fejű csavarhúzóval (nem tartozék).  
2. Óvatosan húzza ki a két vezetéket, amikor eltávolítja a meglévő csengőt. Szükség esetén egyenesítse ki a 
vezeték végeit. 
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LED KIJELZŐ Töltés: Halvány narancssárga 

Feltöltve: Rózsaszín 

TÖLTÉSI IDŐ 6 óra alatt 0%- ról 100%-ra 



 

 

 
 
 

Keressen egy rögzítési helyet 

Határozza meg a csengő felszerelési helyzetét. Vegye figyelembe az alábbi tényezőket: 

① Ellenőrizze, hogy felhasználhatja-e a falon vagy az ajtókereten lévő meglévő furatokat és horgonyokat. 

② Ha először szereli be a furatokat, akkor az ajánlott rögzítési magasság 48 "/ 1,2 m a talajtól. 

③ Használja a 15 ° -os éket kiegészítő rögzítőkeretként, ha többet szeretne látni egy adott oldalon.

 

 

Konzol felszerelése 

Ha az ajtócsengőt fa felületre szereli, akkor nem kell előre furatokat fúrnia. A mellékelt csavarokkal rögzítse a 
rögzítő konzolt a falhoz. A csavarlyuk-pozícionáló kártya jelzi a csavarlyukak helyzetét. Szükséges: fúrógép, 
rögzítő konzol, 15 ° -os ék (opcionális), csavar csomag 
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Ha az ajtócsengőt kemény anyagokból készült felületre szereli, mint például tégla, beton, stukkó: 
① Fúrjon 2 furatot a csavarlyuk-pozícionáló kártyán 15/64 ”(6 mm) fúróval.  
② Helyezze be a mellékelt horgonyokat, majd a mellékelt csavarokkal rögzítse a rögzítő konzolt a falhoz. 
Szükséges: fúrógép, 15/64 ”(6 mm) fúrófej, rögzítő konzol, 15 ° -os ék (opcionális), csavar csomag 

 

 

 

Csatlakoztassa a csengő vezetékeit a csengőhöz 
 
 
Csatlakoztassa a vezetékeket az ajtócsengő hátulján lévő csatlakozókhoz, majd húzza meg a kapocscsavarokat. 
A vezeték bármely terminálhoz csatlakozhat. Szükséges: Huzalok és huzalanyák (opcionális) / Videó 
kapucsengő / Philips fejű csavarhúzó 
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Megjegyzés: 

● A rövidzárlat elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a vezetékek nem érintkeznek-e egymással, miután 
csatlakoztatták őket a csatlakozókhoz.  

● Ha a vezetékek túl rövidek, hosszabbítsa meg a mellékelt vezetékeket és huzalanyákat. Használjon 
helyette elektromos vezetékszalagot, ha nincs több hely a falon huzalanyák számára. 
 

Szerelje fel a csengőt a konzolra 
Igazítsa az ajtócsengőt a tetejére, majd pattintsa az aljára. 

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
FCC nyilatkozat 
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC Szabályzat 15. 
részének. A működés a következő feltételek függvénye: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és 
(2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz 
nem kívánt működését okozhatják. 
Figyelem: A megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások 
érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 
Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. része szerinti 
B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű 
védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen lakóépületekben. 
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak 
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megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. 
Nincs garancia arra, hogy az adott telepítés során nem jelentkeznek zavarok. Ha ez a berendezés káros 
interferenciát okoz a rádió- vagy televíziós adások vételénél, amelyet a készülék be- vagy kikapcsolásával lehet 
meghatározni, akkor azt javasoljuk, hogy a felhasználó próbálja meg kerülni az alábbiak közül egyet vagy többet: 
• Forgassa el vagy helyezze át a fogadó antennát. 
• Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot. 
• Csatlakoztassa a gépet egy másik konnektorhoz. feszültség, mint amelyhez a vevő csatlakozik. 
• Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez. 
 
FCC rádiófrekvencia-expozíciós nyilatkozat 
Ez a berendezés megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. Ez az eszköz rögzített 
vagy hordozható eszközként is használható. A minimális távolság 20 cm. 
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek 
A többi eszközhöz történő csatlakoztatást árnyékolt kábelekkel kell elvégezni, hogy megfeleljen az FCC 
ellenőrzési feltételeinek. 
Ez a termék megfelel az Európai Unió rádióinterferencia-követelményeinek. 
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Az Anker Innovation Limited kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető 
követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a 
www.eufylife.com oldalon 
A felhasznált anyag miatt ezt az eszközt csak 2.0 vagy annál újabb USB interfészhez lehet csatlakoztatni. A 
tápfeszültségű USB-kapcsolat tilos. 
Az adaptert a berendezés közelében kell felszerelni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. 
Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten, soha ne tegye ki túl erős napfénynek 
vagy túlzott páratartalomnak. 
A HomeBase 2 és a kiegészítők ideális hőmérséklete -10 ° C - 45 ° C. 
Az eufyCam 2 és a kiegészítők ideális hőmérséklete -20 ° C és 50 ° C között van. 
Töltés közben helyezze a készüléket normál szobahőmérsékletű és jó szellőzésű helyiségbe. 
Ajánlott az eszközt olyan környezetben tölteni, ahol a hőmérséklet 5 ° C - 25 ° C között van. 
Ügyeljen arra, hogy csak a gyártó által szállított vagy kínált töltőt használja. A gyártó illetéktelen töltőjének 
használata veszélyes helyzetet teremthet, és érvénytelenítheti a jótállást. 
Ez a töltő csak beltéri használatra szolgál. 
A töltő ASSA67W-120200, töltő kimeneti feszültsége / árama 12 Vdc / 2A. A foglalatot adapter-leválasztó 
eszköznek tekintik. 
 
Rádiófrekvenciás expozíciós információ: A maximális expozíciós szintet (MPE) d = 20 cm távolságra számították 
az eszköz és az emberi test között. A rádiófrekvenciás megfelelés fenntartása érdekében csak akkor használja 
ezt a készüléket, ha a készülék és az emberi test között 20 cm-es távolságot tart fenn. 
 
Az akkumulátor robbanásának kockázata, ha az akkumulátort hibás típusú váltja fel. Az akkumulátorok 
ártalmatlanítása az utasítások szerint. 
 
Wi-Fi működési frekvenciatartomány: 2412 ~ 2472MHz az EU számára; 
A Wi-Fi maximális kimeneti teljesítménye: 19dBm 
 
Ezt a terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották, amelyeket 
újrahasznosítani és újra felhasználni lehet. 
 
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal, hanem a 
megfelelő ártalmatlanítás és gyűjtés céljából gyűjtőhelyre kell vinni. 
A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a 
környezet védelméhez. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért 
forduljon a helyi városi hivatalhoz vagy a készülék vásárlásának helyéhez. 
 
 

 
 

FORGALMAZÓ  
Moon Innovations Kft 

1188 Budapest, Podhorszky utca 89/A. 
hello@moonstore.hu 
www.moonstore.hu 
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