VOEDING

VOEDING

Optie 1–Interne batterij

VOEDING

Optie 2–Usb-voeding

Als de Stick Up Camera op zijn interne
batterij werkt, moet u erop letten dat
deze volledig opgeladen is voordat u
de camera buiten monteert.

Optie 3–Ring Solar Panel

De meegeleverde langere kabel in de doos
kan worden gebruikt om uw Stick Up Cam
rechtstreeks met een voedingsbron te
verbinden.

Wanneer de Stick Up Cam op de
interne batterij werkt, kan het 6-12
maanden duren voordat deze

U hebt er een usb-stekker voor nodig. Als
u geen extra stekker hebt, kunt u online
zoeken naar “usb-stekker” en een aantal
goedkope opties vinden.

opnieuw opgeladen moet worden.
Om de batterij op
te laden, moet u
de meegeleverde
usb-kabel
gebruiken. Tijdens
het opladen zal de
led-indicator op
de achterkant van
het apparaat snel

Stick Up Cam
Voedingsopties
en andere nuttige
kenmerken

pulseren.

Het Ring Solar Panel kan rechtstreeks met
uw Stick Up Cam worden verbonden, en
met slechts een paar uur zonnelicht blijft
uw Stick Up Cam constant opgeladen.
Zorg dat de weerbestendige kap de
voedingspoort van uw Stick Up Cam afdekt
om deze te beschermen tegen vocht.

Als er vaak bewegingen worden
geregistreerd, kan het zijn dat u uw
Stick Up Cam vaker moet opladen.
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Meer informatie vindt u op ring.com/solarpanel
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KENMERKEN

KENMERKEN

Aangepaste instellingen

KENMERKEN

Op bewegingsevents reageren

Ga voor bijkomende hulp naar ring.com/help

Cloud Video Recording

Voor onmiddellijke assistentie kunt u ons 7
dagen per week bereiken op: help@ring.com

Selecteer uw Stick Up Cam in de Ring-app
om Shared Users (Gedeelde gebruikers)

VS: 1 800 656 1918

toe te voegen en Motion Settings

VK: 01727 263045

(Bewegingsinstellingen) aan te passen.

AU: 1 300 205 983

Gedeelde gebruikers
U kunt vrienden en familie toevoegen

NZ: +64 9 887 9871

Dit optionele kenmerk slaat events op die
uw Stick Up Cam heeft waargenomen.

Wanneer de Stick Up Cam beweging detecteert,
kunt u de volgende acties uitvoeren:

Mexico (D.F): 52 55 8526 5445
Wereldwijd: +1 310 929 7085

door de optie Shared Users (Gedeelde
gebruikers) op het scherm Settings 		

U hebt toegang tot deze events vanaf elk
apparaat dat met het Ring-app werkt, of
door u aan te melden bij uw Ring-account
op ring.com/activity

Microfoon in-/uitschakelen

(Instellingen) te selecteren.

Geluid in de Ring-app uit-/
inschakelen

Gedeelde gebruikers kunnen op live events reageren
en opnamen bekijken (als Cloud Video Recording
geactiveerd is). Ze kunnen geen events verwijderen of

Een lijst met al onze klantenservicenummers
vindt u op ring.com/callus

1523 26th St.
Santa Monica, CA
90404

In-/uitzoomen

instellingen veranderen.

Meer informatie over Cloud Video
Recording vindt u op

Het Ring Plus-menu openen

Bewegingsdetectie

Hierbij verklaart Bot Home Automation dat dit elektronisch
apparaat voor consumenten aan de essentiële vereisten
en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/
EC voldoet. Deze verklaring van overeenstemming kan
geraadpleegd worden op www.ring.com/DoC.pdf.

ring.com/cloud-recording

Om bewegingsdetectie in te schakelen
en te personaliseren, selecteert u Motion

Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht. Installeer het apparaat op een droge
plaats en bescherm het tegen regen en vocht. Het apparaat mag niet met zout water
of andere geleidende vloeistoffen in contact komen. Het apparaat mag alleen binnen
en in droge staat worden opgeladen.

Het bewegingsalarm uitschakelen:

Settings (Bewegingsinstellingen) op het

Als u geen meldingen
wenst te ontvangen, kunt
u het bewegingsalarm in
de Ring-app uitzetten.

scherm Settings (Instellingen).
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With Ring, You’re Always Home

RING en ALWAYS HOME zijn handelsmerken van Bot Home
Automation, Inc., gedeponeerd in de VS.
STICK UP CAM en CHIME zijn handelsmerken van Bot Home
Automation, Inc.
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