Alarm

Säg hej till Ring Alarm.

Basstation

Knappsats

Wifi-förstärkare

Rörelsedetektor

Kontaktsensor

Navet i ditt Ring Alarm-system. Där ansluts alla dina
larmenheter till Ring-appen så att du har kontroll
över hemmet var du än befinner dig. Ansluts till en
strömkälla med den medföljande strömadaptern.

Montera den på väggen eller ställ den på ett bord
nära en dörr du använder ofta. Går flera månader på
batteri eller ansluts till en strömkälla med USB kabel
och elkontakt.

Förstärker det trådlösa
Z-Wave-nätverket så att det
når avlägsna larmenheter.

Varnar dig vid rörelser i hemmet.
Monteras med material som
medföljer i installationssatsen för
rörelsedetektorn.

Varnar dig när en dörr eller
ett fönster öppnas. Använder
sensormagneten och
monteringsmaterialet som
medföljer i installationssatsen
för kontaktsensorn, eller den
medföljande tunna magneten för
smala dörröppningar.
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1. Ditt hem + Ring Alarm.

2. Konfigurera ditt Ring-konto.

I det här exempelhuset visas
hur Ring Alarm kan installeras
i hemmet. Du bör anpassa
installationen av Ring Alarm så
att den passar dina behov.

Börja med att ladda ner appen Ring – Always Home
från appbutiken på din mobila enhet. Om du redan
använder Ring se till att uppdatera appen till den
senaste versionen.
Öppna appen. Om du inte har använt Ring tidigare
trycker du på Create Account (Skapa konto) och
fyller i dina uppgifter för att komma igång.

Basstation
Det är enkelt att ställa in Ring Alarm och appen
guidar dig genom varje steg.
Knappsats

Rörelsedetektor

För Ring Alarm krävs en internetanslutning. Därför
behöver du ett wifi-nätverk och lösenordet till
nätverket, eller en Ethernet-kabel.

Wifi-förstärkare

Om du har frågor eller behöver hjälp med larmet
sök här: ring.com/alarm-faq

Kontaktsensor
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3. Konfigurera larmbasstationen.

4. Konfigurera Assisted Monitoring.

Innan du börjar kontrollera
att Bluetooth är aktiverat
på din mobila enhet.

TIPS
Första gången basstationen ansluts
till internet startar den automatiskt en
programvaruuppdatering som kan ta några
minuter.

Vad är Assisted Monitoring?

Registrera dig för Protect Plus.

Assisted Monitoring ringer automatiskt upp
dina nödkontakter när Ring Alarm upptäcker ett
säkerhetsproblem och larmet utlöses.

1.

Under uppdateringen lyser ljusringen på
basstationen med blått sken och en roterande
gul indikator. När ringen lyser med fast blått
sken är uppdateringen klar.

En prenumeration på Protect Plus krävs innan du
kan registrera dig för Assisted Monitoring (samt
mobil säkerhetskopiering). Din Ring Alarm-sats
levereras med en testperiod av Protect Plus.

2.

Med en Protect Plus-prenumeration har du även
andra fördelar så som mobil säkerhetskopiering
dygnet runt. Om det blir problem med internetanslutningen eller om routerns strömförsörjning slutar
fungera skickar den mobila säkerhetskopieringen
Ring Alarm-signalen till övervakningstjänsten.

Vad är självövervakning?

Nu kan du konfigurera larmbasstationen i Ringappen. Gör så här:
1.
2.

3.
4.
5.

Tryck på Set Up a Device (Konfigurera en
enhet).
Om det här är ditt första Ring Alarm trycker
du på Alarm (Larm). Om du har ett larm på
en annan plats trycker du på Security Devices
(Säkerhetsenheter).
Välj en plats eller lägg till en ny.
Tryck på Base Station (Basstation).
Slutför konfigurationen genom att följa
instruktionerna i appen.

Gå till ring.com/alarm-faq om du vill ha
mer information om lysdiodmönster under
ihopparningen.

När du uppmanas till det trycker du på sökknappen
på basstationens baksida, enligt bilden nedan.
Hitta ditt lokala telefonnummer till
Ring-övervakningstjänst på
ring.com/monitoring-service

När du har lagt till basstationen öppnar du en
webbläsare, går till ring.com/protect-plans
och börjar prenumerera på Protect Plusabonnemanget.
När du är klar öppnar du appen och trycker
på Menu (Meny). Gå till Settings (Inställningar)
och sedan till Monitoring (Övervakning) för att
konfigurera Assisted Monitoring.

Om du inte vill ha Assisted Monitoring är
ditt Ring Alarm självövervakat. I ett nödläge
ljuder larmet, men det skickas ingen signal till
övervakningstjänsten, och dina nödkontakter får
inga samtal om larmet.
Om du väljer självövervakning nu kan du när som
helst gå tillbaka och registrera dig för Assisted
Monitoring.

Basstationens baksida
6
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5. Konfigurera larmenheterna.

Så här fungerar enhetskoder.

Det finns tre steg för att konfigurera säkerhetsenheterna för Ring Alarm:

Med dessa kan du enkelt identifiera enheter när
du använder appen. Koderna finns vanligtvis på
baksidan av enheterna, som dessa exempelbilder
visar.

Din Ring Alarm-sats levereras med en uppsättning
enheter. Var och en har en unik QR-kod och en
femsiffrig kod på baksidan.

Rörelsedetektorns baksida

Anslut
enheten till
Ring Alarm.

Konfigurera
inställningarna
efter behov.

Kontaktsensorns baksida

Installera
enheten.

Dra inte bort alla flikar på en gång! Det kan göra att konfigurationen av Ring Alarm blir
mycket mer komplicerad. Vänta tills du är redo att konfigurera en viss enhet och dra
sedan bara bort den fliken när appen uppmanar dig till det.

För att göra konfigurationen så enkel som möjlig slutför du alla tre steg för en enhet innan du går vidare
till nästa enhet. Använd appen och denna manual för att sätta upp din Alarm enhet och förbättra din
hemsäkerhet.
Om du vill ta en paus kan du stänga appen och lägga till resten av säkerhetsenheterna senare. När du vill
fortsätta med konfigurationen öppnar du Ring-appen och trycker på Set Up a Device (Konfigurera en enhet).
8
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Kontaktsensorer.

Installationssteg:

Kontaktsensorer kan installeras på valfri dörr eller
fönster. Det spelar ingen roll i vilken riktning du
installerar dem, så länge sensorn och magneten är
placerade jäms med varandra med högst 1,27 cm
mellan dem.

1. Anslut
När appen uppmanar dig till det drar du bort
batterifliken för att aktivera batteriet.

Vi rekommenderar att kontaktsensorer installeras på
alla dörrar och fönster där det är enkelt att ta sig in
i hemmet, till exempel fönster på bottenvåningen
eller fönster på ovanvåningen nära objekt som en
inkräktare kan klättra på.

TIPS
Om du har flera kontaktsensorer att lägga till i
appen, kom ihåg att ansluta, konfigurera och
installera dem en i taget.

2. Konfigurera
Gå till Ring-appen och välj sensorplacering
(huvuddörr, sekundär dörr eller fönster), ge den
ett unikt namn som beskriver platsen och tilldela
den ett rum.
Dörr- och fönsterinställningar
Om du sätter fast kontaktsensorn på en
dörr ska du komma ihåg att välja Main Door
(Huvuddörr) eller Secondary Door (Sekundär
dörr). Huvuddörrarna har ingångs- och
utgångsfördröjning för att förhindra falsklarm.
Mer information om ingångs- och
utgångsfördröjning finns på sidan 19.

3. Installera
Välj var du vill installera sensorn och magneten.
Om du har en smal dörröppning använder du
den medföljande tunna magneten i stället.
Placera dem jäms med varandra, med högst
1,27 cm mellan dem (se bilden).
Om du installerar den på en dörr väljer du en sida
utan gångjärn (se bilden).
Ta bort skyddspappret från tejpen och tryck fast
sensorn och magneten.
”Öppna” en sensor
När du skjuter bort batteriluckan från en sensor
för att byta batteri visas den som ”öppnad” i
Ring-appen. Den återgår till det normala när du
skjuter tillbaka luckan.
Om du behöver aktivera larmet när en sensor
är i läget ”Öppnad” uppmanas du att kringgå
sensorn för att fortsätta med aktiveringen.
Mer information om att kringgå sensorer finns på
sidan 18.

10

11

Rörelsedetektor.

Var ska rörelsedetektorerna placeras?

Installationssteg:

Rörelsedetektorer är utformade för att vara smarta.
De gör att du kan röra dig fritt i hemmet och är
samtidigt redo att känna av rörelser i rum och hallen
när de är aktiverade.

• Installera dem om möjligt 1,2 m över golvet.

1. Anslut
Anslut en rörelsedetektor genom att dra bort
batterifliken.

I normalt läge känner rörelsedetektorer av rörelser
kontinuerligt, men meddelar dig bara om den första
rörelsen. Efter tre till fyra minuter utan aktivitet är
den redo att meddela dig igen. Du kan aktivera
larmet i bortaläget under den här perioden för att
upptäcka inkräktare.

• Välj en plats med fri sikt, utan hinder och döda
vinklar.

I testläge känner de av rörelser kontinuerligt och
du får ett meddelande ungefär var 15:e sekund.
Testläget är till för att hjälpa dig att testa döda
vinklar, eller husdjur och annat i miljön som kan
utlösa larm.

• Installera dem i ett hörn eller på en plan vägg (se
bilderna).

Undvika falsklarm:
• Detektorerna ska inte vara vända mot en
värmekälla, t.ex. spis, öppen spis eller fönster
med direkt solljus.

2. Konfigurera
Använd appen och bestäm var du vill placera
rörelsedetektorn. Ge den sedan ett unikt namn
och tilldela den ett rum.
3. Installera
Leta reda på fästet för detektorns baksida i
tillbehörspåsen. Montera fästet ordentligt med
den inkluderade tejpen eller skruvarna. Sätt fast
rörelsedetektorn på fästet.

Rörelsedetektor på en vägg

• Använd appen för att justera rörelsekänsligheten
efter olika husdjur.
• Se till att dina husdjur inte kan komma nära
rörelsedetektorerna genom att klättra på möbler.
• Detektorerna ska vara aktiverade i bortaläget,
men avaktiverade i hemmaläget. Det här är
standardinställningen.
• Placera inte Ring Alarm-systemet i en ouppvärmd
byggnad, t.ex. ett garage eller skjul.
Rörelsedetektor i ett hörn
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Knappsats.

Wifi-förstärkare.

Installationssteg:

Du använder knappsatsen för att aktivera och
avaktivera larmet. Vi rekommenderar därför att du
placerar den i hallen eller nära den dörr du oftast
använder för att gå ut och in. Vissa användare
installerar en extra knappsats i sovrummet för enkel
åtkomst nattetid.

Wifi-förstärkare utökar räckvidden för Ring Alarmnätverket och gör det möjligt för enheterna att
kommunicera med basstationen.

1. Anslut
Förbered wifi-förstärkaren för konfiguration
genom att ansluta den till ett uttag.

Wifi-förstärkare fungerar bäst när den är placerad
mellan basstationen och de larmenheter som är
placerade längst bort. Du kan behöva flytta wififörstärkare till olika uttag i hemmet för att hitta den
bästa placeringen.

2. Konfigurera
Använd appen för att ge den ett unikt namn och
tilldela den till ett rum.

Installationssteg:
1. Anslut
När du uppmanas till det i appen ansluter du
knappsatsen till ett uttag med den medföljande
USB-kabeln och väggadaptern.

3. Installera
Anslut wifi-förstärkaren till ett uttag mellan
basstationen och en eller flera larmenheter.

Installera knappsatsen på en vägg:
• Skjut bort fästet från knappsatsen.

2. Konfigurera
Ge knappsatsen ett unikt namn och placera
den i ett rum. Glöm inte att du måste skapa
en personlig åtkomstkod för att aktivera och
avaktivera larmet.
3. Installera
Knappsatsen kan monteras plant på en vägg eller
placeras på ett bord, och kan lämnas inkopplad
eller drivas med det interna batteriet.

• Placera monteringsfästet på väggen och använd
sedan pluggarna och skruvarna i satsen för att
montera fästet på väggen. (Om du använder
pluggar bör du förborra hål.)
• Skjut in knappsatsen i fästet.
Placera knappsatsen på ett bord:
• Skjut bort fästet från knappsatsen.

Mer information om ingångs- och
utgångsfördröjning finns på sidan 18.
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• Vänd på fästet och skjut sedan tillbaka det för att
höja knappsatsen.
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6. Lär dig använda Ring Alarm.

Aktivera och avaktivera Ring Alarm:

Utlösa ett paniklarm.

Kontrollera först att dörrar och fönster är stängda.

Ring Alarm har ett paniklarm ifall ett nödläge
inträffar när du är hemma. Du utlöser det genom att
hålla knapparna och på knappsatsen intryckta
samtidigt i tre sekunder.

Med knappsatsen
Ange din personliga åtkomstkod och tryck sedan
på knappen för avaktiverat läge, bortaläge eller
hemmaläge.

Larmlägen.
Larmsystemet har tre säkerhetslägen att välja mellan: Avlarmat, Borta och Hemma.
Du kan växla mellan dem med knappsatsen och Ring-appen.

Bortaläget
När du aktiverar larmet i
bortaläget aktiveras alla
sensorer som standard.
Det här läget använder du
när du går ut och det inte
finns någon hemma.

Hemmaläget
När du aktiverar larmet i
hemmaläget aktiveras endast
dörr- och fönstersensorer
som standard. Det här
läget används när någon
stannar hemma och
vill känna sig trygg.

Med appen
Öppna appen och tryck på önskat läge.

När paniklarmet utlöses ljuder sirenen. Om du
har Assisted Monitoring skickas en signal till
övervakningstjänsten som samtidigt ringer upp
dina nödkontakter.

TIPS
När du avaktiverar larmet avbryts larmsignalen.
Om du har Assisted Monitoring och avaktiverar
systemet under ett larm avbryts signalen som
skickas till övervakningstjänsten.
Om du i ett nödläge vill tysta larmet utan att
avbryta larmsignalen trycker du på knappen
Silence Siren (Tysta siren) i appen.

Avlarmat läge
Inga sensorer i hemmet är
aktiverade. Det här är praktiskt
när du är hemma och vill kunna
gå ut och in på ett enkelt sätt.
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Kringgå sensorer.
Med funktionen för att kringgå sensorer kan du
tillfälligt ignorera en sensor så att du kan aktivera
larmet utan att utlösa det. Funktionen används
oftast när du vill lämna ett fönster öppet eller
ignorera ett enhetsproblem som du kan lösa vid
ett senare tillfälle.
Med knappsatsen
När du försöker aktivera larmet och behöver kringgå
en sensor visar knappsatsen meddelandet ”Sensors
require bypass” (Sensorer måste kringgås) och
knappen blinkar. Tryck på knappen för att
kringgå sensorerna. Om du vill avbryta aktiveringen
gör du ingenting.
Med appen
Om du försöker aktivera larmet och en sensor
behöver kringgås får du ett meddelande.
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Använda knappsatsens
strömsparalternativ.

Så här fungerar ingångs- och
utgångsfördröjning.

• Ansluten: Lampan på knappen för aktuellt läge
lyser alltid. Siffrorna lyser när det är mörkt eller
när rörelser känns av.

Utgångsfördröjning ger dig en kort stund att lämna
hemmet efter att du aktiverat Ring Alarm. När du har
aktiverat systemet hör du en serie pip som påminner
dig om att du bara har några sekunder på dig att
gå ut och stänga dörren. När utgångsfördröjningen
upphör är larmet i aktiverat läge. Om du öppnar
dörren utlöses ingångsfördröjningen och
nedräkningen börjar.

• Batteri med påslagen strömsparfunktion:
Knappar för aktuellt läge tänds när en knapp
trycks in.
• Batteri med avstängd strömsparfunktion:
Knappar för aktuellt läge tänds när rörelser
känns av. Siffrorna lyser när det är mörkt eller när
rörelser känns av.
Om du vill justera knappsatsens
strömsparinställningar öppnar du appen, trycker på
menyn Devices (Enheter) för att hitta knappsatsen
och använder växlingsknappen för strömsparläget.

Ingångsfördröjning ger dig en kort stund för att
avaktivera Ring Alarm när du har öppnat dörren.
Du hör påminnelsepip under fördröjningen. Om du
inte har avaktiverat larmet när fördröjningen upphör
ljuder Ring Alarm.

Ändra aktiverat läge för sensorer.
Varje säkerhetsläge aktiverar specifika sensorgrupper. Som standard:
• I bortaläget aktiveras alla kontaktsensorer och
rörelsedetektorer.
• I hemmaläget aktiveras endast
perimeterkontaktsensorer på dörrar och fönster.
Du kan anpassa vilka sensorer som aktiveras i
hemma- och bortaläget. Om du till exempel vill
undvika att aktivera en viss dörr i hemmaläget kan
du använda inställningar för olika lägen för att ändra
den här standardinställningen.

Om du vill använda ingångs- och
utgångsfördröjning för dörrar öppnar du appen och
anger inställningen för kontaktsensorplacering till
Main Door (Huvuddörr). Anpassa sedan var och en
av fördröjningarna. Du kan välja mellan 0 sekunder
(ingen fördröjning) och 180 sekunder (3 minuter).
Se bara till att du har tillräckligt med tid för att
aktivera och avaktivera larmet.
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Vad händer när Ring Alarm börjar låta?

Ägare och delade användare.

Assisted Monitoring, som endast är tillgängligt med en prenumeration på Protect Plus, ger en extra
säkerhetsnivå genom att dina nödkontakter meddelas via ett automatiskt samtal när ett säkerhetsproblem
upptäcks.

Du kan bjuda in betrodda personer att använda ditt Ring Alarm och ge dem begränsad åtkomst.

Assisted
Monitoring med
Protect Plus
När ett säkerhetshot upptäcks skickar sensorn en signal till
basstationen för Ring Alarm
Ring Alarm skickar ett meddelande till din telefon och e-post
(om det är aktiverat). Delade användare på ditt konto får också
varningar
Ring Alarm skickar signalen till övervakningstjänsten

Ägare
Ägaren är det
huvudkonto som
används för att
konfigurera Ring
Alarm.

Självövervakning

Delade användare
Passar bäst för familjemedlemmar,
betrodda vänner,
vårdgivare och
husdjursvakter.

Gästanvändare
Används för
besökare som
stannar kort tid
och entreprenörer.

Aktivera och avaktivera via knappsatsen
med åtkomstkod
Aktivera och avaktivera via appen
Visa kameror

Om internet är nere skickas signalen via mobildata

Ändra enhetsinställningar

Övervakningstjänsten ringer upp nödkontakterna i din lista
och lämnar röstmeddelanden tills en kontakt svarar

Lägga till och ta bort användare
Åtkomst till fakturerings- och
kontoinställningar
Kräver en e-postadress för att
konfigurera konto

Mer information om hur du prenumererar på Protect Plus
finns på ring.com/protect-plans.
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Kan få åtkomsten begränsad
via ett schema
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Lägga till och ta bort delade användare
och gästanvändare.
Om du vill lägga till användare i ditt konto öppnar
du Ring-appen och trycker på Menu (Meny).
Tryck sedan på Settings (Inställningar) och Users
(Användare).
Delade användare
Välj en unik åtkomstkod för den nya delade
användaren och tryck sedan på Send Invite (Skicka
inbjudan). Inbjudan upphör att gälla efter sju dagar,
men du kan alltid skicka den igen om det behövs.
Gästanvändare
Välj en unik åtkomstkod för gästen och ge den
till dem direkt, eftersom det inte finns någon
e-postadress. Du kan också lägga till ett schema
för att ange när gästanvändaren kan aktivera och
avaktivera.
Ta bort larmåtkomst och användare
• Om du vill ta bort larmåtkomst utan att ta
bort en delad användare trycker du på deras
namn och sedan på växlingsknappen bredvid
larmbasstationen. Användaren kan fortfarande
ha åtkomst till kameran, om sådan finns.
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• Ta bort en användare från ditt Ring-konto genom
att trycka på användarens namn och sedan på
Remove User (Ta bort användare).

7. Öva, öva, öva.

Hantera varningar.
Ring Alarm kan skicka meddelanden till din telefon
och e-postadress när larmet börjar låta, när en
enhet har låg batterinivå och vid en mängd andra
händelser.
Om du vill justera varningarna öppnar du
sidomenyn, trycker på Settings (Inställningar)
och väljer Alarm Alerts (Notifikationstoner). Alla
delade användare i Ring-appen kan aktivera och
avaktivera notifikationer utan att det påverkar andra
användare.
Obs! Notifikationstoner för nödläge kan aldrig
avaktiveras.

Dessa åtgärder kan hjälpa till
att förhindra falsklarm:
• Förse alla som behöver använda Ring Alarm med
åtkomsten Delad användare eller Gästanvändare.

Ju bekvämare du känner dig med systemet, desto
bättre förstår du hur du justerar inställningarna för
Ring Alarm på ett bekvämt och tryggt sätt.
Alla som ska använda Ring Alarm bör öva på att
aktivera och avaktivera det, förstå när hemma- och
bortaläget ska användas och veta hur man undviker
falsklarm.

Falsklarm.
Ett falsklarm innebär att någon eller något av
misstag utlöser larmet och sirenen ljuder, men att
det inte finns något verkligt nödläge. Det bästa
sättet att förhindra falsklarm är att förstå och
undvika orsaken till det.

TIPS
Tips om Ring Alarm, byte av sensorbatterier,
användning av Alexa med mera, finns på:
ring.com/alarm-faq

• Se till att alla delade användare laddar ned Ringappen.
• Testa dina utgångs- och ingångsfördröjningar
och kontrollera att du har tillräckligt med tid för
att gå ut och in.
• Kontrollera att det inte finns några döda vinklar
i rörelsedetektorernas täckning och att de
inte är vända mot någon värmekälla. Justera
inställningarna för rörelsekänslighet så att
husdjur inte utlöser larmet.
• Se till att kontaktsensorerna och magneterna
är ordentligt fästa på dörrar och fönster och att
inget kan stöta emot dem eller ta sönder dem.
• Spara telefonnumret till Ringövervakningscentret som en telefonkontakt med
en unik ringsignal. Hitta ditt lokala nummer på
ring.com/monitoring-service
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+800 87 00 97 81
+44 1727 26 3045
+800 87 00 9781
+800 87 00 9781
+1 310 929 7085

På ring.com/callus finns en lista med alla
kundsupportnummer
På ring.com/alarm-manual finns den senaste
versionen av Ring Alarm-guiden
Teknisk information för Z-Wave finns på
ring.com/z-wave

+61 1 300 205 983
+64 9 887 9871
+52 55 8526 5445
+54 11 5031 9543
+57 1 381 9843
+56 22 405 3059
+507 833 6750
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