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Indstilling 1 - Indbygget batteri
Hvis du anvender Stick Up Cam med
det indbyggede batteri, skal du sikre
at det er fuldt opladt før du monterer
det udendørs.

Strømindstillinger
og andre nyttige
funktioner

Indstilling 3 – Ring solpanel

Det længere kabel, der leveres i æsken kan
anvendes til at tilslutte dit Stick Up Cam
direkte til en stikkontakt.
Et USB-stik er påkrævet. I tilfælde af at du
ikke har et tilgængeligt, kan du søge på
internettet efter ”USB-stik” for at finde flere
billige løsninger.

Når du anvender det indbyggede
batteri kan Stick Up Cam køre mellem
6-12 måneder mellem opladninger.

Stick Up Cam

STRØM

Indstilling 2 - USB-strøm

Anvend det
medfølgende
orange USB-kabel
til at oplade
batteriet. Under
opladning vil
LED-lampen
på bagsiden
af apparatet
blinke hurtigt.
Ring solpanelet tilsluttes direkte til dit Stick Up
Cam og et par timers sollys holder dit Stick Up
Cam kontinuerligt opladt.

Kontroller, at det vejrbestandige dæksel
dækker dit Stick Up Cams strømindgang
så den er beskyttet mod fugt.

Hvis der er hyppige bevægelser
kan det være nødvendigt at oplade
Stick Up Cam oftere.
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Lær mere på: ring.com/solarpanel

3

4

FUNKTIONER

FUNKTIONER

Tilpasning af indstillinger

FUNKTIONER

Besvar bevægelseshændelser

Besøg ring.com/help for at få yderligere hjælp:
ring.com/help

Cloud-videooptagelse

For øjeblikkelig hjælp, kan vi kontaktes ugens
7 dage på: help@ring.com

Vælg dit Stick Up Cam i programmet
Ring for at tilføje Shared Users (delte
brugere) og tilpas Motions Settings
(bevægelsesindstillinger).

US 1 800 656 1918
UK 01727 263045
AU 1 300 205 983

Delte brugere

Når Stick Up Cam registrerer bevægelser,
kan du gøre følgende:

Du kan tilføje familie og venner ved
at vælge indstillingen Shared Users

Deaktiver/aktiver
din mikrofon

(delte brugere) på skærmbilledet

Settings (indstillinger).

Slå lyden til/fra
i programmet Ring

Delte brugere kan besvare realtids hændelser
og vise optagelser (hvis du har aktiveret
Cloud-videooptagelse). De vil ikke være i stand

Denne valgfri funktion gemmer hændelser
optaget af dit Stick Up Cam.

NZ +64 9 887 9871

Du kan få adgang til disse hændelser på alle
apparater, der kører programmet Ring eller
ved at logge på din konto hos Ring på:
ring.com/activity

Globalt +1 310 929 7085

Mexico (D.F) 52 55 8526 5445

En liste over alle vores kundeservice
telefonnumre findes her: ring.com/callus
1523 26th St.
Santa Monica, CA
90404

Zoom ind/ud

til at slette hændelser eller ændre indstillinger.

Du kan lære mere om Cloud-videooptagelse
ved at besøge:

Gå til menuen Ring Plus

Registrering af bevægelser

Bot Home Automation deklarerer herved at dette forbruger
elektronik er i overensstemmelse med væsentlige krav og
andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Overensstemmelseserklæringen kan konsulteres på
www.ring.com/DoC.pdf.

ring.com/cloud-recording

Vælg Motion Settings
(bevægelsesindstillinger)
på skærmbilledet Settings
(indstillinger), for at aktivere og
tilpasse registrering af bevægelser.

Beskyt apparatet imod direkte sollys. Installer apparatet på et tørt sted og beskyttet
imod regn og fugtighed. Apparatet må ikke komme i kontakt med saltvand eller
andre ledende væsker. Apparatet må kun oplades indendørs i tør tilstand.

Deaktiver bevægelsesadvarsler:
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Hvis du ikke ønsker at
modtage disse advarsler,
kan du slå motion alerts
(bevægelsesadvarsler) til/
fra i programmet Ring.

© 2016 Bot Home Automation, Inc.

Til

With Ring, You’re Always Home

RING og ALWAYS HOME er varemærker tilhørende Bot Home
Automation, Inc., registreret i U.S.
Stick Up Cam og CHIME er varemærker tilhørende Bot Home
Automation, Inc.
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