
   

Cameră de supraveghere interior 2K Pan/Tilt 

             
                               

                               
       

 GHID DE INIȚIERE RAPIDĂ 

CE ESTE INCLUS  



Cameră supraveghere interior 2K Pan/Tilt × 1 
Placă de montaj × 1 
Cablu USB × 1 
Adaptor USB × 1 
Set de șuruburi pentru montare × 1 
Manual de utilizare × 1 

Prezentarea produsului 
                   

Cameră de supraveghere interior 2K Pan/Tilt 

       
                                                

1. Obiectiv  
2. Microfon 
3. Slot pentru card SD                         
4. Status LED 
5. Speaker 
6. Port de alimentare     
7. Buton SYNC 

     



Setarea sistemului 

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

 
2. Înscrieți-vă cu un cont de securitate eufy. Accesați pagina de pornire a aplicației. Atingeți 

Adăugare dispozitiv și adăugați camera interioară 2K la sistemul dvs. 
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea. 

Status LED  

Montarea camerei de interior  

Alege locația pentru montare 
 

Camera poate fi așezată pe o masă, raft sau poate fi montată pe perete sau tavan. Selectați o 
locație și înălțime unde puteți obține punctul de vizualizare dorit și puteți ajunge cu ușurință la o 
priză. 

Status LED Descriere

Albastru ușor Pregătit pentru setare

Albastru puternic Pornit și funcționează corect

Clipește roșu încet Deconectat de la internet

Clipește roșu o dată Mișcare și sunet detectat

Roșu puternic Funcționează corect când cineva vizionează fluxul live 
sau înregistrează evenimentul

Violet albăstrui puternic Sistemul în curs de inițiere

Albastru și roșu alternativ Actualizare firmware în curs



 

Observație:  
● Deconectați camera interioară de la priza de alimentare înainte de montare. 
● Ține-ți camera interioară eufy la cel puțin 20 cm distanță de pereți sau orice lucru care ar 

putea împiedica vederea. Faceți acest lucru pentru a evita reflexia în infraroșu care 
poate avea un impact negativ asupra performanței viziunii nocturne. 

 

Montați camera interioară  

Pentru a monta camera interioară eufy pe tavan, urmați pașii de mai jos: 



1. Așezați cardul de poziționare de tavan și marcați apoi punctele în care va fi necesară 
găurirea. 

 

2. Găuriți cu un burghiu de 8 mm. 

 

3. Aliniați găurile de pe placa de montaj cu cele din tavan. Introduceți ancorele în găuri; 
ancorele sunt necesare pentru pereții care sunt confecționați din materiale dure, cum ar 
fi betonul, cărămida sau stucul. Fixați șuruburile cu o șurubelniță cu cap Phillips pentru a 
fixa placa de montaj pe tavan. 



 

 

  

4.    Aliniați canelurile cu placa de montaj și rotiți camera interioară eufy în sensul acelor de         
ceasornic până când se fixează în poziție. 



 

Pentru a monta camera interioară eufy pe un perete, vă recomandăm să utilizați suportul de 
montare (nu este furnizat) ca în ilustrația de mai jos. 

 

Pornirea camerei interioare 

Conectați camera interioară eufy la o priză de curent utilizând cablul USB și adaptorul USB 
furnizate. După pornire, camera interioară eufy va fi conectată la sistem. Când este conectat cu 
succes, LED-ul de stare va deveni albastru continuu. 

Rotiți camera interioară eufy pentru a regla aria de vizualizare și verificați-o folosind opțiunea 
live pe care o puteți accesa în aplicația eufy Security. Acum sunteți pregătit să vă folosiți camera 
interioară eufy. 



Sfat: 
Pentru depanare, verificați Ajutor în aplicația Eufy Security. Consultați pagina aplicației pentru 
starea indicatorului LED. 

Declarație de compatibilitate HomeKit 

                     
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 numai la o interfață USB de 
versiunea 2.0 sau superioară. 

Adaptorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor de accesat. 

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 T8410 și accesorii este de 0 ° C-40 ° C. 

La încărcare, vă rugăm să amplasați dispozitivul într-un mediu cu o temperatură normală a 
camerei și o ventilație bună. 

Se recomandă încărcarea dispozitivului într-un mediu cu o temperatură care variază de la 5 ℃ 
~ 25 ℃. 

Vă rugăm să vă asigurați că utilizați numai încărcătorul oferit de producător. Utilizarea 
încărcătorului neautorizat poate cauza pericol și poate încălca autorizarea dispozitivului și  
garanția. 

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 când mențineți 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 

Gama de frecvență de operare Bluetooth: 2402 ~ 2480MHz; 

Putere maximă de ieșire Bluetooth: 8 dBm (EIRP) 

 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. 

Serviciu clienți 

Garanție 24 luni 

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro  

Telefon: 0376.448.990 

Mail: contact@eastcom.ro,  

East Com Trading 

Str. Jiului 2A, et.2, birou 210, clădirea Tornado, București 

de luni până vineri, 9:30-17:00 

Facebook: eastcom.ro 

Instagram: eastcom_ro 




