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Mitä
sisältyy
HomeBase 2:n asennukseen

HomeBase 2
(T8010)

HomeBase 2:n
virtalähde

Ethernetkaapeli

Metallineula
nollausta

EufyCam 2:n asennukseen

eufyCam 2
(T8114)

Mikro-USB
latauskaapeli

Sisäteline

Koukku
(kiinnitykseen
sisällä)
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Kiinnitysteline

Kiinnitysruuvit
ja ankkurit
and Anchors

1. Kameroiden määrä ja lisävarusteet
vaihtelevat pakettikohtaisesti.
2. HomeBase 2 -virtalähde vaihtelee alueittain.

Tuote-esittely
HomeBase 2
1
2

7

3
4 5 6

1. LED-merkkivalo
2. Kaiutin
3. Virtaliitäntä
4. USB-portti

5. Ethernet-portti
6. Synkronointi/hälytys pois
päältä -painike
7. Nollauspainike

eufyCam 2
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1
5
4

1
2

7
8
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1. Valoherkkä anturi
2. Kameran linssi
3. Liiketunnistin
4. Mikrofoni

5. LED-merkkivalo
6. Synkronointipainike
7. USB-latausportti
8. Reikä ruuville
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HomeBase 2:n
kytkeminen
Kytke HomeBase 2 Internetiin
1. Käynnistä HomeBase 2, ja kytke sitten HomeBase 2 mukana
tulleella Ethernet-kaapelilla kotireitittimeen.

2. LED-merkkivalo muuttuu siniseksi (tämä voi viedä jopa yhden
minuutin), kun HomeBase 2 on valmis asennettavaksi.
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Järjestelmän
asennus
Lataa sovellus ja asenna järjestelmä
Lataa eufy Security -sovellus App Storesta (iOS-laitteet) tai Google
Playsta (Android-laitteet).

Rekisteröidy eufy Security -tiliä varten ja noudata sitten näytön
ohjeita, jotta HomeBase 2:n ja eufyCam 2:n yhdistäminen
viimeistellään.

Huomaa:
• ●Pidä kamera vähintään 30 cm:n päässä sisäisistä/ulkoisista kiintolevyistä.
• ●Varmista, että sijoitat kameran HomeBase2:n lähelle (30 ~ 90 cm:n etäisyydelle).
• Varmista, että olet määrittänyt HomeBase 2:n ja eufyCam 2:n sovellukseen, ennen
kuin kiinnität kamerat.
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Kameran
kiinnitys
Etsi hyvä kiinnityspaikka
EufyCam 2:n kiinnityspaikan löytämiseksi on testattava langattoman
signaalin voimakkuus.
① Avaa Eufy Security -sovellus, siirry kohtaan Camera Settings >
Mounting Guide.
② Testaa langattoman signaalin voimakkuus viemällä kamera ja
puhelin paikkaan, johon haluat kiinnittää kameran.
③ Siirrä kamera mahdollisimman lähelle HomeBase 2:ta, jos
langattoman signaalin voimakkuus on heikko.
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Valitse korkeus ja sijainti
Ripusta eufyCam 2 2-3 m maanpinnan yläpuolelle. Tämä korkeus
maksimoi eufyCam 2:n liiketunnistimen tunnistusalueen. Vältä
eufyCam 2:n sijoittamista suoraan auringonvaloon.

Motion
Detection
Zone

7-10 ft
(2 - 3 m)

Camera field
of view

Up to 30 ft (10 m)
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Kiinnitä kamera ulkotiloihin
Kamera voidaan kiinnittää sekä sisä- että ulkotiloihin.
1. Löysää ja pura kiertämällä älykkään ulkokiinnikkeen nuppia
myötäpäivään.

2. Poraa reiät 5,99 mm:n (15/64 tuuman) poranterällä seinään tai
levyyn, ja työnnä sitten ankkurit reikiin. Ankkurit tarvitaan seiniin,
jotka on valmistettu kovista materiaaleista, kuten betonista,
tiilestä tai kipsistä.
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3. Ruuvaa ulkotelineen pohja tukevasti seinään. Kiinnitä ulkotelineen
pallokiinnike ulkotelineen pohjaan.

4. Kiinnitä eufyCam 2 ulkokiinnikkeeseen ja säädä katselukulmaa
tarkistamalla eufy Security -sovelluksen suoratoistosta.

Vinkkejä:
1. Homebase 2 yhdistää enintään 16 kameraa, voit toistaa yllä mainitut vaiheet
lisätäksesi eufyCam 2 -kameroita vastaamaan erilaisia käyttötarpeita.
2. Tarkista vianmääritystä varten Eufy Security -sovelluksen ohje. Katso LEDmerkkivalon tila sovelluksen sivulta..
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Kiinnitä kamera sisätiloihin
Kiinnitä kamera suoraan tasaiselle pinnalle, joka on valmistettu
raudasta. Tai voit käyttää kameran sisätelinettä kameran
kiinnitykseen:
1. Poraa reikä. Käytä mukana tullutta ankkuria, jos kiinnität kipsilevyyn,
ja kiinnitä koukku.

a

2. Ripusta sisäteline koukkuun.
b

3.Kiinnitä eufyCam 2 sisätelineeseen ja säädä katselukulma.
c
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EufyCam 2:n
lataaminen
Lataa eufyCam 2
Menetelmä 1

Menetelmä 2
5 V: n USB-laturi

LED-merkkivalo
Latausaika

Lataa: Tasainen sininen
Täyteen ladattu: Pois päältä
12 tuntia
11

Oikeudellinen
tiedonanto
Works with Apple HomeKit -merkin käyttö tarkoittaa, että
elektroninen lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi nimenomaan
iPod touchiin, iPhoneen tai iPadiin, ja kehittäjä on sertifioinut sen
täyttämään Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa
tämän laitteen toiminnasta tai turvallisuus- ja lakisääteisten
standardien noudattamisesta.
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8

Ilmoitus

Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriöitä koskevat
vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Anker Innovations Limited vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/
EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saat verkkosivustolta:https://www.eufylife.com/.
Tätä tuotetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
Käytetyn kotelomateriaalin vuoksi tuote saa olla kytkettynä vain USB 2.0 versioon tai
uudempaan.
Sovitin on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti saatavilla.
Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on liian korkea tai matala lämpötila, älä koskaan altista
laitetta voimakkaalle auringonpaisteelle tai liian märälle ympäristölle.
Sopiva lämpötila HomeBase 2:lle ja lisävarusteille on -10 - 45 °C.
Sopiva lämpötila EufyCam 2C:lle ja lisävarusteille on -20 - 50 °C.
Sijoita laite lataamisen ajaksi paikkaan, jossa on normaali huonelämpötila ja hyvä ilmanvaihto.
On suositeltavaa ladata laite paikassa, jonka lämpötila on 5 ~ 25 ℃.
Varmista, että käytät vain valmistajan toimittamaa laturia. Luvattoman laturin käyttö voi
aiheuttaa vaaraa ja rikkoa laitteen ja takuutuotteen luvan.
Tämä laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Laturin tyyppi on ASSA67W-120200 , lähtöjännite/virta on 12Vdc/2A. Pistoketta pidetään
sovittimen irrotuslaitteena. Radiotaajuusaltistustiedot: Suurimman sallitun altistumisen
(MPE) taso on laskettu laitteen ja ihmiskehon välisen etäisyyden d=20 cm perusteella.
Radiotaajuuksille altistumista koskevien vaatimusten noudattamiseksi on käytettävä tuotetta,
jonka etäisyys laitteen ja ihmisen kehon välillä on vähintään 20 cm.
VARO RÄJÄHDYSVAARA, JOS PARISTO ON KORVATTU VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ PATTERILLA.
HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI
Wifin toimintataajuusalue: 2412 ~ 2472MHz; Wifin suurin lähtöteho: 19 dBm
SUB-1G Taajuusalue:866~866.8MHz; SUB-1G Lähtöteho:12.4dBm
Seuraava maahantuoja on vastuussa oleva osapuoli (yhteyshenkilö vain EU-asioissa)
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Maahantuoja: Anker Technology (UK) Ltd
Maahantuojan osoite: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA,
United Kingdom
Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteenä, vaan se on toimitettava
asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä varten. Asianmukainen hävittäminen ja kierrätys
auttaa suojelemaan luonnonvaroja, ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja tämän
tuotteen hävittämisestä ja kierrätyksestä saat paikalliselta kunnalta, jätehuoltopalvelusta tai
liikkeestä, josta ostit tuotteen.
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Asiakaspalvelu
• Takuu
12 kuukauden rajoitettu takuu
• Soita meille

USA +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9-17 (PT)
Yhdistynyt Kuningaskunta +44(0)1604 936 200 Ma-Pe 6-11 (GMT)
Saksa +49 (0) 69 9579 7960 Ma-Pe 6:00-11:00
• Lähetä sähköpostia
Asiakaspalvelu support@eufylife.com
Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok,
@EufyOfficial

@EufyOfficial

@EufyOfficial

15

