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Kami Doorbell Camera 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
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BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy Kami terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
FIGYELMEZTETÉS 

• Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort. 
• Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő 

adaptert. 
• Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára. 
• Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe. 
• Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon. 
• A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja. 

 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

• Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő 
(nem tartozék) és a készülék teljesen száraz-e. 

• Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be 
a tápegységbe (nem tartozék). 

• Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe. 
• Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe. 
• Na töltse a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.  
• A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C 
• A készülék csak otthoni használatra alkalmas. 
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. 
• Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg 

füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a 
tűzesetek megelőzése érdekében! 

• Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket. 
• Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket. 
• Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben. 
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen  
• A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a 

csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb 
sérülést okozhatnak! 

• Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, 
csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és 
az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a 
megfelelő oktatásban. 

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
• Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.  
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• Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg 
rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.   

• Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata 
érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt. 

• Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet 
használjon. 

• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 

• Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből 
a készüléket.  

• Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.  
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +35°C felett), 

mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 
• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapjában. 
• Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség. 
• Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltse fel az 

akkumulátor (legalább egyszer minden 6 hónapban. 
 
Használati tippek 

• Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva. 
• Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van 

csatlakoztatva. 
 
JELLEMZŐK 
 
Megnevezés:  Kami Doorbell Camera 
Modell:   D201 
Méret:    635 x 135 x 33 mm 
Súly:    253 g 
Felbontás:   1920 x 1080 
Lencse:   f2.5, látószög: D: 195°, H: 171°, V: 91° 
Infravörös éjjellátás: 6 db max 80mAm 2θ=120°, λ=850nm 
Működési hőmérséklet: -10°C – 50°C 
Tápellátás:   6600 mAh beépített akkumulátor 
Wi-Fi:    2.4 GHz, 5 GHz 
Bontás védelem:  Testzár, szabotázs szenzor 
 
 
* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet 
változása miatt a valóságban eltérhetnek. 
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A DOBOZ TARTALMA 
 

• Kami Doorbell Camera 
• Akkumulátor 
• Csavarok (A 2 db, B 4 db, C 4 db) 
• Csengő bekötő 
• Szerelő készlet 
• Töltő kábel 
• Szögletes hátlap 2 db 
• Csavarhúzó 2 db 
• Használati útmutató 
• Jótállási jegy 

 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Kami Vision Incorporated (Mi Ecosystem Company) 
Address: 182 South Murphy Ave, Floor #2, Sunnyvale CA 94086 United States 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval 
kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 
IMPORTŐR: 

 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.mstore.hu 
  

mailto:info@wayteq.eu
http://www.wayteq.eu/
http://www.mstore.hu/
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KEZELŐSZERVEK 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Fényérzékelő 

Lencse 

Mikrofon 

Hangszóró 

Reset gomb 

Csavar nyílás 

Lencse 

Hangszóró 

Hangszóró 

Lencse 

Csengő gomb 

Szabotázskulcs 
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AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE ÉS BEHELYEZÉSE 
 
1. Akkumulátor töltése (opcionális) 
 
Ha első alkalommal helyezi be az akkumulátort, töltse fel. Használjon egy 
adaptert (nem tartozék) és a mellékelt töltő kábelt. Csatlakoztassa a töltő 
csatlakozót töltéshez. 
 
A töltés jelző villog töltés közben. Ha zöldre vált, az akkumulátor teljesen 
feltöltődött. 
 

2. Távolítsa el a védő burkolatot 
 
Az ábra alapján nyomja meg a 
hüvelyk ujjával és húzza el a védő 
burkolatot a mutató ujjával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FELSZERELÉSI JAVASLATOK 
 
1. Szerelje le az eredeti kapucsengőt (opcionális) 
 
Ha egy meglévő kapucsengőt cserél le, akkor távolítsa el a kapucsengőt és kösse ki a vezetékeket 
lekapcsolt állapotban.  
 
2. Elektronikus kapucsengő esetén: szereljen 
be diódát (opcionális) 
 
Ha a kapucsengőt egy elektromos csengővel 
csatlakoztatja (ha a meglévő kapucsengő egy 
hangszóróval rendelkezik, akkor az digitális 
csengő), akkor egy diódára van szükség 
 
Ha mechanikus beltéri kapucsengőt használ, 
akkor ne használjon diódát, mert tönkreteheti a 
meglévő kapucsengőt. 
 
Figyeljen rá, hogy a dióda anód és katód része a 
vezeték anód és katód részével érintkezzen 
megfelelően. 
 
 
  

Töltés jelző 

 

Táp csatlakozó 

Dióda 

B csavar 
 

Kami Doorbell 
Camera 
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3. Mechanikus kapucsengő esetén: csatlakoztassa a csengő vezetéket (opcionális) 
 
Ha mechanikus csengőt használ, akkor használja a csengő vezetéket a stabil tápellátás érdekében. 
Ha nem akarja, hogy a csengő hangot adjon, akkor a vezetékeket az alábbi ábra alapján kösse be. 
 
 
 

 
 
4. Magasság és távolsági javaslatok 
 
A kapucsengő optimálisan 0-4m távolságból használható: A felhelyezés javasolt magassága 1.2m így 
a föld közeli mozgás is érzékelhető. 
 

 

Ide is csatlakoztathat 

Csengő 
csatlakozó 

Csatlakozási módszer 1 

Csatlakozási módszer 2 

Kami kapucsengő 
látómező 

1.2m 
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5. Javasolt felhelyezési szög 
 
Különböző látószöget érhet el a különböző hátlapok használatával. 
Ha nem kíván változtatni a látószögön, válassza az 1-es számú hátlapot. 
Ha változtatni kíván az oldalsó látószögön, használja a 2-es számú hátlapot. 
Ha a függőleges látószögön kíván változtatni, használja a 3-as hátlapot. 
 

 
 
 
6. Rögzített hátlap, fára rögzítés esetén nincs szükség tiplire (opcionális) 
 
Vegye ki a hátlapot és helyezze egy sík falfelfelületre ahová a kapucsengőt el fogja helyezni. Egy tollal 
jelölje meg a lyukak közepét.  
 

 

2-es számú hátlap 

1-es számú hátlap 3-as számú hátlap 

Jelöljön itt (összesen2 helyen) 
(a többi hátlap esetén használja ezt az ábrát referenciának) 

1-es számú hátlap 
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7. Vezetékek csatlakoztatása (opcionális) 
Hosszabbító vezetékek csatlakoztatása 
(opcionális) 
 
Csatlakoztassa a falból jövő vezetékeket a 
kapucsengő hátoldalán található csavarokhoz.  
 
Bármelyik vezeték csatlakoztatható bármelyik 
csavarhoz. A sorrendnek nincs jelentősége. Ha 
problémába ütközik a falból jövő vezetékeknek a 
kapucsengő hátoldalán található csavarokhoz történő 
csatlakoztatásakor, akkor használja a mellékelt 
hosszabbító vezetéket és összekötő elemet (ld. a 
képen). 
 
  

1-es számú hátlap 

2-es számú hátlap 

3-as számú hátlap 
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8. Rögzítse a készüléket a hátlaphoz 
 
Kössön be minden vezetéket (és vezeték összekötő elemet, ha használja) és használjon négy csavart 
a falhoz rögzítéshez. 
 

 
 

1-es számú hátlap  
 
 

 

2-es és 3-as számú hátlap  
 

C csavar 

2-es számú hátlap 

B csavar 
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A csavar 

9. Helyezze fel az előlapot 
 

 Helyezze fel a védőburkolatot 
 Csavarja be az A csavart a rögzítéshez 
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10. Visszakapcsolás 
 
A felszerelés befejezéséhez kapcsolja vissza a kapcsolót, hogy ellenőrizze a kapucsengő tápellátását 
és csatlakoztatását. A jelzőfény zölden világít normál állapot esetén. 
 

 
 

Kapcsolja fel! 
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