Spotlight Cam Wired

Chytré zabezpečení v
každém rohu vašeho
domova
Vaše nová Spotlight Cam zvětšuje
bezpečný kruh vaší domácnosti na
oblast celého pozemku.
Od této chvíle budete vy vědět jako
první, že je někdo na vaší zahradě a
můžete hlídat váš domov odkudkoli.
Monitorujte váš domov, zabraňte
zločinu a ochraňte váš majetek - to
vše z vašeho telefonu, tabletu nebo
počítače.
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1. Nastavte vaši
Spotlight
Cam v aplikaci
Ring.

Stáhněte si aplikaci Ring
Aplikace Ring vás provede
nastavením a správou vaší
Spotlight Cam.
Hledejte „Ring” v obchodě s
aplikacemi, nebo navštivte:
ring.com/app.
Download from

Windows Store

Připravte si heslo vaší Wi-Fi
Při instalaci v aplikaci jej budete
potřebovat. Zapište si jej do tohoto
políčka, bude se vám pak hodit:

Vaše Wi-Fi heslo
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Zapojte Spotlight Cam
do zásuvky

Nastavte vaši Spotlight
Cam v aplikaci Ring

Zapojte vaši Spotlight Cam do zásuvky
v místnosti, kde máte rovněž váš Wi-Fi
router.

V aplikaci Ring vyberte Nastavit
zařízení.
Až budete vyzváni, vyberte Spotlight
Cam Wired a následujte pokyny.

Spotlight Cam Wired

Spotlight Cam Battery
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Vyzkoušejte!

Bliká bílé světlo?

Po instalaci klikněte na Živý přenos
v aplikaci Ring, abyste viděli video z
kamery.

Pokud po instalaci na spodní straně
Spotlight Cam bliká bílé světlo, zařízení
aktualizuje svůj software.
Aktualizace může trvat několik minut.
Až se aktualizace dokončí, světlo
přestane blikat.
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Vyzkoušejte kvalitu videa
venku.
Vezměte Spotlight Cam ven na místo,
kde ji chcete instalovat. Vyzkoušejte
kvalitu videa ještě jednou.
Vypadá vše dobře? Pokračujte na
další kapitolu.

2. Připevněte
vaši Spotlight
Cam ke zdi.

Něco není správně?
Přejděte na kapitolu Řešení problémů.
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Než začnete
Toto je vše, co budete potřebovat.

Šroubovák

Použijte rukojeť šroubováku pro
nasazení zvoleného bitu.

Bit s křížovým hrotem

Křížový hrot použijte pro instalaci
držáku, menší hvězdicový hrot
pro zašroubování pojistného
šroubu.

Vrták

Použijte jej pro předvrtání děr,
pokud instalujete do zdiva,
například štuku nebo cihly.

Držák

Nejdříve jej připevněte ke zdi,
poté zapojte Spotlight Cam
do držáku. Má zabudovanou
vodováhu.
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Šrouby (5)

Šrouby použijte na upevnění držáku
ke zdi.

Hmoždinky (16)

V případě instalace do tvrdých
povrchů jako štuk nebo cihla, k
upevnění držáku a kabelových svorek
použijte i tyto hmoždinky.

Kabelové svorky (11)

Kabelové svorky použijte pro
připevnění napájecího kabelu ke zdi.

Pojistný šroub
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Šrouby

Držák

Jak to do sebe celé zapadá

Instalační
tlačítko

Pojistný
šroub

Kabelová
svorka
Světla
14

Detektor
pohybu
15

Zvolte výšku instalace
Při instalaci ve výšce přibližně 3
m a detektorem instalovaným
paralelně se zemí je Spotlight Cam
optimalizována na rozpoznání
předmětu velikosti člověka až na 10
metrů.

Paralelně se zemí

3 metry

10 metrů

Instalace držáku
Použijte vestavěnou vodováhu, abyste
se ujistili, že vaše Spotlight Cam
nebude nakřivo před poznačením děr.
Instalujete-li do zdiva, nejdříve
vyvrtejte díry použitím poskytnutého
vrtáku. Pak do děr vložte hmoždinky.
Pokud instalujete Spotlight Cam do
dřeva, hmoždinky nepoužívejte a
namontujte šrouby přímo.
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Připevněte Spotlight Cam k
držáku
Spotlight Cam připevníte k držáku
zasunutím z vrchu.
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Utáhněte pojistný šroub
Za použití křížového hrotu přibaleného
bitu utáhněte pojistný šroub na pravé
straně. Pak bude Spotlight Cam
zajištěna proti vysunutí.
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Připevněte kabel
Pro připevnění kabelu ke zdi použijte
přibalené kabelové svorky. Použijte
poskytnutý vrták pro předvrtání děr
ve zdi, pak do nich vložte hmoždinky,
pokud instalujete do štuku nebo cihly.

Napájecí kabel můžete
nabarvit, aby ladil se zdí.
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Zapojte Spotlight Cam
Pokud není Spotlight Cam dosud
zapojená do zásuvky, učiňte tak.
Pokud jste již dokončili instalaci v
aplikaci, počkejte zhruba minutu, než
se Spotlight Cam opět spustí.
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Upravte úhel kamery
Pro nejpřesnější detekci pohybu
umístěte kameru s detektorem
pohybu paralelně k zemi.
Dotáhněte boční šrouby, abyste
aktuální pozici kamery zajistili.
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3. Máte
problémy?
Máme
odpovědi…

Spotlight Cam se nezapíná.
Podívejte se, jestli má zásuvka, ve které je zapojena
Spotlight Cam, vypínač.
Pokud ano, ujistěte se, že je zapnutý a zapnutý
zůstane.

Mám problémy s instalací v
aplikaci
Pokud instalace v aplikaci selže, podívejte se na
světlo na spodní části Spotlight Cam. Podle barvy
světla určíte, kde je problém.
Blikající červené znamená, že bylo špatně zadáno
heslo Wi-Fi. V nastaveních telefonu zvolte možnost síť
zapomenout, poté se opět připojte a zkontrolujte, že
zadáváte správné heslo.
Blikající modré znamená, že vaše Spotlight Cam
je nejspíše příliš daleko od vašeho routeru a nemá
dostatečný signál. Se zesílením Wi-Fi signálu pro
Spotlight Cam vám pomůže Ring Chime Pro.
Více na: ring.com/chime-pro
Blikající zelené znamená, že máte nejspíše problém
s internetem.
Odpojte váš router nebo modem na 40 vteřin, opět
jej zapojte a zopakujte proces nastavení.
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Proč nemohu najít dočasnou
Ring síť?

Proč mě návštěvník neslyší, když
mluvím skrz aplikaci Ring?

Někdy váš telefon nezachytí dočasnou síť Ring.
Pokud se tak stane, přejděte do nastavení telefonu,
vypněte Wi-Fi připojení, počkejte 30 vteřin a pak jej
opět opět zapněte.

Máte-li iPhone nebo iPad, povolte mikrofon na vašem
zařízení. Přejděte do Nastavení, najděte Ring a zvolte
jej. Ujistěte se, že spínač vedle Mikrofonu je v pozici
zapnuto.

Pokud nic z toho nepomohlo…

Jste-li na Androidu, jděte do Nastavení > Aplikace >
Správce aplikací > Ring > Povolení. Ujistěte se, že je
vše zapnuto.

Proveďte tvrdý reset vaší Spotlight Cam podržením
instalačního tlačítka po dobu 15 vteřin, pak 30 vteřin
počkejte a následně instalaci zopakujte.
Pokud to nepomohlo…
Vypněte si mobilní data a Bluetooth na vašem
telefonu a pak opět zkuste instalaci. Po instalaci je
můžete opět zapnout.
Pokud ani toto nepomohlo…
Zkuste provést instalaci na jiném zařízení.

Spotlight Cam svítí, ale nemohu
dokončit instalaci v aplikaci.
Nejdříve se podívejte, jestli jste zadali správné heslo.
To je častý kámen úrazu. Poté zkontrolujte vzdálenost
od vašeho routeru. Instalace Spotlight Cam z velké
dálky může vést k problémům.
V tomto případě může pomoci Ring Chime Pro pro
posílení signálu vaší Wi-Fi a navíc poskytne zvuková
oznámení.
Více na: ring.com/chime-pro
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Proč je kvalita videa
a/nebo zvuku špatná?
Nejdříve odhalte příčinu.
Vezměte Spotlight Cam dovnitř, do blízkosti routeru.
Otevřete aplikaci Ring a stiskněte Přímý přenos pro
zapnutí přenosu.
Pokud máte v blízkosti routeru dobrou kvalitu videa,
pak budete muset zesílit Wi-Fi singál.
Doporučujeme Ring Chime Pro, který zlepší signál
pro vaši Spotlight Cam.
Více na: ring.com/chime-pro
Pokud je kvalita videa špatná i v blízkosti routeru,
otestujte rychlost internetu v aplikaci Ring, kde zvolíte
Zdraví zařízení a následně Test Wi-Fi.
Instrukce v aplikaci vám pomohou diagnostikovat a
vyřešit problémy se špatnou kvalitou videa.
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Pro dodatečnou pomoc navštivte:
ring.com/help
Nebo nám zavolejte…
EU +800 87 00 97 81 (toll-free)
US 1 800 656 1918
UK 01727 263045
Pro seznam všech našich linek
navštivte: ring.com/callus

1523 26th St.
Santa Monica, CA 90404
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