
Spotlight Cam Wired



Smart säkerhet i hemmets 
alla hörn
Med din nya Spotlight Cam kan du 
utöka säkerhetsringen kring hela 
fastigheten.

Nu kommer du alltid att veta direkt när 
någon är i din trädgård, och du kan 
övervaka hemmet varifrån som helst.

Övervaka ditt hem, förebygg brott och 
skydda din egendom – direkt från din 
telefon, surfplatta eller dator.

Innehåll

1. Appinställningar

2. Montering

3. Funktioner

4. Felsökning
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1.  Ställ in  
strålkastar- 
kameran i 
Ring-appen.

Ladda ned Ring-appen
Ring-appen vägleder dig genom 
inställningarna och hanteringen 
av Spotlight Cam.

Sök efter ”Ring” i någon av app-
butikerna nedan, eller besök:  
ring.com/app.

Download from
Windows Store

Hämta ditt Wi-Fi-lösenord
Det behövs för appinställningarna. Skriv 
ned det nedan så att det finns till hands 
när du behöver det:

Ditt Wi-Fi-lösenord
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Sätt i elkontakten till din 
Spotlight Cam
Sätt i elkontakten till din Spotlight Cam 
i samma rum som din Wi-Fi-router 
finns i för att starta inställningarna.

Spotlight Cam Wired

Spotlight Cam Battery

Ställ in Spotlight Cam  
i Ring-appen
I Ring-appen väljer du Ställ in enheten  
(Set Up Device).

När du uppmanas väljer du Spotlight Cam 
Wired och följer anvisningarna i appen.

76



Prova den!
När du ställt in enheten väljer du 
knappen Realtidsvisning (Live View)  
för att se video från kameran  
i Ring-appen.

Blinkar en vit lampa?
Om lampan längst ner på Spotlight Cam 
blinkar efter installationen håller den på 
att uppdatera sin interna programvara.

Lampan slutar blinka när uppdateringen 
är klar. Uppdateringen kan ta upp till 
några minuter.
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Testa videokvaliteten 
utomhus
Dra nu ur kontakten och ta ut Spotlight 
Cam till den plats där du vill montera 
den. Sätt i elkontakten till Spotlight 
Cam i ett uttag utomhus och testa 
videokvaliteten igen.

Ser det bra ut? Gå vidare till nästa 
avsnitt .

Är det något som inte stämmer? 
Gå vidare till felsökningsavsnittet.

2.  Montera din 
strålkastar- 
kamera  
på väggen.
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Skruvmejsel
Använd skruvmejselhandtaget 
för att hålla den borr som 
medföljer.

 
Kryssmejselborr 
Använd kryssmejselborren till att 
installera monteringsfästet och 
till att dra åt säkerhetsskruven.

 
 
Borrskär 
Använd denna till att förborra 
hålen om enheten monteras på 
ett murverk, som puts eller tegel.

Monteringsfäste 
Fäst det på väggen först och 
skjut sedan in Spotlight Cam i 
fattningen. Fästet har också ett 
inbyggt vattenpass.

Innan du börjar
Det här är allt du behöver för att 
montera Spotlight Cam.

Monteringsskruvar (5) 
Använd dessa för att montera 
monteringsfästet på väggen.

Väggpluggar (16) 
Använd dessa till att fästa 
monteringsfästet och 
sladdklämmorna på väggen om 
du monterar enheten på en yta av 
murverk, som puts eller tegel. 

Sladdklämmor (11)
Använd dessa för att fästa elsladden 
på väggen.

Säkerhetsskruv
Använd denna för att fästa Spotlight 
Cam på basen.
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RörelsedetektorStrålkastare

Monteringsskruvar Monteringsfäste

Säkerhetsskruv

Sladdklämma

Inställningsknapp

Såhär passar allt ihop
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10 meter (30 fot)

3 meter
 (9 fot)

Parallellt med marken

Välj monteringshöjd
När enheten monteras 3 meter 
ovanför marken, med rörelsedetektorn 
parallell med marken, optimeras 
rörelsedetektorn så att föremål av 
människostorlek detekteras på upp  
till 10 meters avstånd.



Montera monteringsfästet
Använd det inbyggda vattenpasset för 
att se till att Spotlight Cam sitter rakt 
innan du markerar hålen. 
 
Vid montering på murverk förborrar 
man hålen med medföljande borr. 
För in väggpluggarna innan du fäster 
skruvarna.

Vid montering på en träyta kan man 
använda monteringsskruvarna till att 
skruva fast monteringsfästet direkt  
på väggen.
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Fäst Spotlight Cam bas  
på monteringsfästet
Skjut basen nedåt för att låsa fast  
den i monteringsfästet.
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Dra åt säkerhetsskruven
Använd kryssänden på skruvmejseln 
för att dra åt säkerhetsskruven på 
höger sida tills Spotlight Cam sitter 
fast ordentligt.

2322



Fäst sladden
Använd de medföljande 
sladdklämmorna till att fästa sladden 
på väggen.

Använd det medföljande borren 
till att förborra hål i väggen. Sätt i 
de medföljande pluggarna om du 
installerar kameran på en yta av 
murverk, som puts eller tegel.

Elsladden kan målas  
för att passa färgen  
på väggen.
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Koppla in Spotlight Cam
Sätt i elkontakten till Spotlight Cam  
om du inte redan har gjort det.

Om du redan har gjort 
appinställningarna, väntar du någon 
minut så att Spotlight Cam strömförs  
och aktiveras.
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Justera kameravinkeln
För att rörelsedetekteringen ska 
fungera rätt ska kameran placeras 
med rörelsedetektorn parallell med 
marken.

Dra åt sidskruven på vänster sida för 
att fästa kameran i rätt position.
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3.  Kolla in alla 
spännande 
funktioner.

Efter monteringen väljer  
du Spotlight Cam 
i Ring-appen
Då hamnar du på enhetens 
kontrollpanel, där du kan ändra 
inställningarna och komma  
åt olika funktioner.

3130



Slå på eller av lamporna 
manuellt .

Slå på eller av meddelanden 
om rörelser.

Starta sirenen för att skrämma 
bort inkräktare.

Klicka för att se realtidsvideo 
från strålkastarkameran. 
Härifrån kan du se, höra och 
prata med besökare, och styra 
sirenen och lamporna.

Se en logg över alla 
händelser som spelats in  
av Spotlight Cam  
under Händelsehistorik 
(Event History).

Besök Enhetshälsa 
(Device Health) för att 
diagnosticera eventuella 
problem som du stöter på.

Välj Rörelseinställningar 
(Motion Settings) för att 
anpassa inställningarna  
för rörelsedetektering.

Justera de områden  
som triggar lamporna,  
ändra ljusstyrkan och  
ställ in en timer för hur  
länge ljuset ska vara tänt  
i Ljusinställningar  
(Light Settings).
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Rörelsedetektering

För att detektera rörelser måste du 
ställa in Rörelsezoner (Motion Zones) 
– justerbara områden som du vill att 
Spotlight Cam ska övervaka och skicka 
larm om. 
 
För att ställa in en Rörelsezon (Motion 
Zone) väljer du Rörelseinställningar 
(Motion Settings). På den här sidan 
kan du skapa upp till tre Rörelsezoner 
(Motion Zones). Minst en Rörelsezon 
(Motion Zone) måste vara aktiv för att  
du ska få larm.

Meddelanden
Om din telefon är låst när kameran 
fångar en realtidshändelse får du 
ett meddelande som visas  
på hemskärmen.

Om telefonen är 
lösenordsskyddad behöver 
du låsa upp den för att se 
realtidshändelsen.
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Realtidshändelser

En realtidshändelse startar när en 
rörelse detekteras eller när man  
väljer Realtidsvisning (Live View).

Under realtidshändelser kan du 
använda följande funktioner:

Tvåvägssamtal (Two-way Talk) – Prata med 
besökare och hör vad de har att säga.

Siren – Aktivera sirenen.

Lampor (Lights) – Tänder och släcker 
lamporna.

Ring videoinspelning

Den här tillvalsfunktionen sparar 
inspelningar av varje händelse som 
Spotlight Cam spelar in, så att  
du kan visa dem för andra.

Du når händelserna på alla enheter 
som kör Ring-appen eller genom att 
logga in på ditt konto på: 
ring.com/activity.

Läs mer på: 
ring.com/video-recording

Din nya Spotlight Cam innehåller en gratis provperiod 
för Ring videoinspelning. Håll utkik i din e-post efter 
viktiga meddelanden om tjänsten.
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4.  Har du stött 
på problem? 
 
Här finns 
några svar…

Spotlight Cam startar inte.
Se om det finns en strömbrytare som styr det eluttag 
som strålkastarkameran är kopplad till.

Om en sådan finns, se till att den är påslagen och 
förblir påslagen.

Jag har problem med att göra 
appinställningarna
När appinställningarna inte fungerar, titta på lampan 
längst ner på Spotlight Cam. Lampans färg visar vad 
felet är.

En blinkande röd lampa betyder att Wi-Fi-
lösenordet inte stämmer. Välj ditt Wi-Fi-nätverk 
bland inställningarna i telefonen, välj alternativet att 
glömma nätverket, och anslut sedan till det på nytt 
för att bekräfta att du använder rätt lösenord vid 
installationen.

En blinkande blå lampa betyder att Spotlight Cam 
kan sitta för långt från routern för att få en bra signal. 
Du kanske behöver skaffa en Ring Chime Pro för att 
förstärka Wi-Fi-signalen till Spotlight Cam.

Läs mer på: ring.com/chime-pro

En blinkande grön lampa betyder att något verkar 
vara fel med internetanslutningen.

Koppla ur ditt modem eller din router i 40 sekunder, 
koppla in den igen och gör om installationen.
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Varför kan jag inte hitta det 
tillfälliga Ring-nätverket på 
telefonen?
Ibland kan det hända att telefonen inte hittar det 
tillfälliga Ring-nätverket. Om det händer ska du gå 
till inställningarna i telefonen, stänga av din Wi-Fi-
anslutning, vänta 30 sekunder och starta den igen. 
Om Ring-nätverket fortfarande inte hittas ska du 
kontrollera att Spotlight Cam är ansluten till elnätet.

Om inget av det här hjälpte…

Gör en fullständig återställning av Spotlight 
Cam genom att hålla inne installationsknappen 
i 15 sekunder, vänta 30 sekunder och göra om 
installationen.

Om det inte hjälpte…

Stäng av mobildata och bluetooth på din 
mobiltelefon och gör om installationen igen.

Om det inte hjälpte…

Prova att göra installationen på en annan mobil 
enhet.

Varför kan besökare inte höra 
mig i min Ring när jag pratar  
via appen?
Om du använder en iPhone eller iPad kontrollerar du 
mikrofonbehörigheten i mobiltelefonen. Välj Inställningar 
(Settings), leta upp Ring och markera den. Kontrollera 
också att växlingsknappen bredvid Mikrofon (Microphone) 
är påslagen.

Om du använder en Android-enhet går du till Inställningar 
(Settings) > Appar (Application/Apps) > Apphanteraren 
(Application Manager) > Ring > Behörigheter 
(Permissions). Kontrollera att allt är påslaget.

Spotlight Cam tänds, 
men jag kan inte slutföra 
appinställningarna.
Dubbelkolla först ditt Wi-Fi-lösenord, eftersom det är 
den vanligaste orsaken till att det inte går att slutföra 
inställningarna för Spotlight Cam.

Kontrollera sedan avståndet till Wi-Fi-routern eller 
åtkomstpunkten för ditt trådlösa nätverk. Om Spotlight 
Cam installeras för långt från åtkomstpunkten kan detta 
förhindra att inställningarna slutförs.

I så fall kan en Ring Chime Pro hjälpa till att förstärka Wi-
Fi-signalen och förmedla ljudsignaler från Spotlight Cam 
och andra Ring-produkter.

Läs mer på: ring.com/chime-pro
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Varför är videon och/eller ljudet 
av dålig kvalitet?
Ta först reda på orsaken.

Ta loss Spotlight Cam och ta in den så att den är 
nära routern. Öppna Ring-appen och tryck på 
realtidsvisningknappen (Live View), eller utlös 
rörelselarmet för att se realtidsvideon.

Om du får bra videokvalitet nära routern behöver  
du förlänga Wi-Fi-signalen.

Vi rekommenderar Ring Chime Pro för att förstärka 
signalen till Spotlight Cam.

Läs mer på: ring.com/chime-pro

Om videokvaliteten fortfarande är dålig nära routern 
ska du testa internethastigheten genom att välja 
Enhetshälsa (Device Health) i Ring-appen och sedan 
Testa din Wi-Fi (Test Your Wi-Fi).

Anvisningarna i appen kommer att hjälpa dig att 
identifiera och lösa eventuella problem med dålig 
videokvalitet.
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För mer hjälp, besök: 
ring.com/help

Eller ring oss…

+44 1727 263045

+80087009781

+80087009781

+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

+971 80001 84084

1523 26th St. 
Santa Monica, CA 90404, USA
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