
   

Cameră de supraveghere video eufyCam 
2 Pro wireless 

               GHID DE INIȚIERE RAPIDĂ 

Ce este inclus 

Pentru instalarea eufyCam 2 Pro   

                                                                                 
eufyCam 2 Pro       Cablu de încărcare  
  (T8140)                 Micro-USB                       Support de fixare                       Șuruburi de              
                  montare și dibluri                                                                                                         

                    
Suport de interior         Cârlig                     

(Pentru suportul de interior)  

Prezentarea produsului 

eufyCam 2 Pro 

 



1. Senzor fotosensibil 
2. Obiectivul camerei 
3. Senzor de mișcare 
4. Microfon 
5. Indicator LED 
6. Butonul de sincronizare 
7. Port de încărcare USB 
8. Filet de înșurubare  

Adăugarea eufyCam 2 Pro 

Adăugați eufyCam 2 Pro la sistemul dumneavoastră curent  

În aplicația eufy Security, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă adăuga dispozitivele. 
Alegeți Adăugare dispozitiv, apoi selectați eufyCam 2 Pro pentru al adăuga la sistemul dvs. 

                              

Montarea camerei 

Găsiți un loc pentru montare 

Pentru a găsi un loc pentru montarea eufyCam 2 Pro, trebuie să testați puterea semnalului wire-
less. 

① Deschideți aplicația Eufy Security, accesați Setări cameră> Ghid de montare. 



 
② Pentru a testa puterea semnalului wireless, duceți camera și telefonul în locația în care doriți să mon-
tați camera. 
③ Mutați camera cât mai aproape de HomeBase 2 dacă puterea semnalului wireless este slabă. 

Selectați înălțimea și locația 
Agățați eufyCam 2 Pro la 2-3 m deasupra solului. Această înălțime maximizează intervalul de 
detecție al senzorului de mișcare al eufyCam 2 Pro. Evitați plasarea eufyCam 2 Pro sub lumina 
directă a soarelui. 



 
                                                                     

Montați camera afară 

Camera poate fi montată atât în interior, cât și în exterior. 

1.Rotiți butonul suportului inteligent de exterior în sensul acelor de ceasornic pentru a-l slăbi și 
dezasambla. 

 
2. Faceți găuri cu un burghiu de 5,99 mm pe perete sau placă, apoi introduceți ancorele în găuri. 
Ancorele sunt necesare pentru pereții din materiale dure, cum ar fi betonul, cărămida sau stucul. 



 
3. Înșurubați ferm baza suportului exterior pe perete. Fixați suportul pentru bile al suportului exterior la 
baza suportului exterior. 

 
4. Fixați eufyCam 2 Pro pe suportul exterior și reglați unghiul de vizualizare verificând opțiunea live 
stream în aplicația eufy Security. 
           

 

Montați camera în interior 

Lipiți camera direct pe orice suprafață plană din fier. Sau puteți utiliza suportul interior pentru a 
monta camera: 
1. Faceți o gaură. Utilizați ancora inclusă dacă este gips-carton și fixați cârligul. 



2. Agățați suportul interior de cârlig.  

3. Atașați eufyCam 2 Pro la suportul interior și reglați unghiul de vizualizare.  

 

Încărcarea eufyCam 2 Pro 

Încărcați eufyCam 2 Pro 

Metoda 1 

 

Metoda 2 



                      

  

Pentru depanare, verificați Ajutor în aplicația eufy Security. 

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 lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibil. 

Indicația LED Se încarcă: Albastru constant 

Încărcat complet: Oprit

Timp de încărcare 12 ore

http://www.eufylife.com/


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 HomeBase 2 și accesorii este de -10 ° C-45 ° C. 

Temperatura potrivită pentru eufyCam 2 Pro și accesorii este de -20 ° C-50 ° C. 

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

Se recomandă încărcarea dispozitivului într-un mediu cu o temperatură cuprinsă între 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 articolul de garanție. 

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 care menține o dis-
tanță de 20 cm între dispozitiv și corpul uman. 

ATENȚIE RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN MODEL IN-
CORECT. ELIMINAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR 

Gama de frecvență de operare Wi-Fi: 2412 ~ 2472MHz; 

Putere maximă de ieșire Wi-Fi: 17.139dBm (ERIP pentru T8010), 17.47dBm (ERIP pen-
tru T8140) 

SUB-1G Gama de frecvență: 866 ~ 866,8MHz; Putere de ieșire SUB-1G: 
5.49212.4dBm (ERIP pentru T8010) 

Următorul importator este partea responsabilă (contactați doar pentru chestiuni UE) 
Importator: Anker Technology (UK) Ltd. 



Acest produs este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă cali-
tate, 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 reci-
clarea 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. 

Înștiințare legală 

Utilizarea insignei Works with Apple HomeKit înseamnă că un accesoriu electronic a 
fost conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod touch, iPhone sau respectiv 
iPad și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță 
Apple. Apple nu este responsabil pentru funcționarea acestui dispozitiv sau pentru con-
formitatea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare. 

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


http://www.eastcom.ro
mailto:contact@eastcom.ro
http://eastcom.ro
Bianca Rus

Bianca Rus
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



Safe 


