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A Ringgel mindig
otthon érezheti magát!

Mi van a dobozban?

1. Ring Chime
2. Fali csatlakozók (USA, UK, EU)
3. Gyorstelepítési útmutató
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Elektromossági
követelmények
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A Ring Chime olyan konnektorba
csatlakoztatható, mely 110 és 240
V közötti, 0,6 W-os áramot biztosít.

Gyors telepítés
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1. Csatlakoztassa a Chime-ot a
konnektorba! Ezután a készülék
elején található Ring logó kéken
kezd el villogni.
2. Nyissa meg a Ring applikációt és
válassza ki az Eszköz
hozzáadása lehetőséget!
3. Válassza ki a Ring Chime-ot és
kövesse az applikáció
utasításait, hogy csatlakoztassa
a készüléket a Wi-Fi hálózathoz!
4. Amint csatlakozott a Wi-Fi
hálózathoz, válasszon ki egy
vagy több Ring eszközt, amivel
össze szeretné kapcsolni a
Chime- ot!

Fényjelzések leírása
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A Chime elején található Ring
logó fénye jelzi a készülék
állapotát.
Gyors villogás

A készülék elérhető
hálózatot keres.

Lassú villogás

A készülék Wi-Fi
beállítási módban van.

Folyamatos fény

A készülék
kapcsolódott a Wi-Fi
hálózathoz.

Ügyfélszolgálat
További segítségért látogassa
meg honlapunkat:
ring.com/help
Ha azonnali segítségre van
szüksége, a hét minden napján
elérhetőek vagyunk az alábbi
email címen:
help@ring.com
USA 1 800 656 1918
UK 01727 263045
Ausztrália 1 300 205 983
Új-Zéland +64 9 887 9871
Mexikó (D.F) 52 55 8526 5445
Világszerte +1 310 929 7085
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Ügyfélszolgálat
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Ügyfélszolgálati telefonszámaink
teljes listáját megtalálja
honlapunkon:
ring.com/callus

A Bot Home Automation ezennel kijelenti, hogy ez a fogyasztói
elektronikai eszköz megfelel a 1999/5/EC irányelv alapvető
követelményeinek és egyéb releváns előírásainak. A megfelelőségi
nyilatkozatot az alábbi oldalon olvashatja el: www.ring.com/DoC.pdf.
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry
Canada nem engedélyköteles készülékekre vonatkozó RSS
szabványainak. Működtetése csak az alábbi két feltétel teljesülése
esetén engedélyezett: (1) az eszköz nem okozhat káros
interferenciát; és (2) az eszköznek el kell viselnie bármilyen külső
interferenciát, köztük olyan interferenciát is, mely az eszköz
nemkívánatos működését eredményezheti. Az eszközön végzett
olyan változtatások, melyeket a Bot Home Automation nem hagyott
jóvá, érvényteleníthetik az üzemeltetésre vonatkozó engedélyt.
Az eszközt csak száraz helyen használja! Működés közben ne takarja
le! Ne nyissa fel a burkolatát! Óvja a terméket a napfénytől! Ne
használja a házon kívül! Az áramkábel kihúzása lekapcsolja az
eszközt. Az áramütés veszélye miatt ne használja az eszközt, ha a
kábel vagy a burkolat sérült!
A legjobb teljesítmény elérése érdekében használjon Li-Ion típusú
akkumulátort! A termékbe csak azonos típusú új akkumulátort
tegyen! Ha nem a megfelelő polaritás szerint helyezi be az
akkumulátort a termékbe (ahogyan az az akkumulátor rekeszében
jelezve van), az akkumulátor szivárogni kezdhet vagy élettartama
megrövidülhet. Ne keverje az új és a régi elemeket! Ne keverje az
alkáli, a hagyományos (szén-cink) és az újratölthető (nikkel-kadmium
vagy nikkel-fém-hidrid) elemeket! Ne dobja tűzbe az elemeket és
akkumulátorokat! Az elemeket és akkumulátorokat az állami, illetve a
helyi hulladékkezelési útmutatásoknak megfelelően kell kidobni vagy
újrahasznosítani.

Figyelmeztetés: Az eszközön végzett olyan változtatások vagy
módosítások, melyeket a megfelelőségért felelős fél nem hagyott
egyértelműen jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó az eszköz
üzemeltetésére vonatkozó engedélyét.
MEGJEGYZÉS: A berendezés tesztelésre került, és ennek alapján
megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak
az FCC szabályok 15. részének megfelelően. A korlátozások célja,
hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakossági beszereléseknél
fellépő káros interferenciák ellen. A berendezés rádiófrekvenciás
energiát állít elő, használ és bocsáthat ki. Ha nem az utasításoknak
megfelelően kerül beszerelésre vagy használatra, káros interferenciát
okozhat a rádiófrekvenciás kommunikációban.
Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott beszerelés esetén nem
lép fel interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádióvagy televízióvételben (amit úgy állapíthat meg, ha az eszközt ki- és
bekapcsolja), azt tanácsoljuk, hogy az alábbi intézkedésekkel
próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát:
— Változtassa meg a vevőantenna irányát vagy helyét!
— Növelje a berendezés és a vevő eszköz közötti távolságot!
— Az eszközt másik áramkörön lévő konnektorba csatlakoztassa,
mint a vevő eszközt!
— Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy tapasztalt rádió- vagy
tévészerelőhöz!
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