
Monteringsveiledning for Ring Alarm (andre generasjon) 

Hva følger med Ring Alarm?  
Ring Alarm-basestasjon: Navet i Ring 
Alarm-systemet. Den kobler alle 
alarmenhetene til Ring-appen, slik at du har 
kontroll over hjemmet ditt uansett hvor du 
befinner deg. Kobles til stikkontakten med den 
medfølgende strømforsyningen. 

Ring-betjeningspanel: Gir deg kontroll over 
Ring Alarm. Monter det på en vegg, eller 
plasser det på et bord i nærheten av en dør du 
bruker ofte. Varer i flere måneder på batteriet 
eller kobles til stikkontakten ved hjelp av 
USB-kabelen og strømforsyningen. 

Ring-kontaktsensor: Varsler deg når en dør 
eller et vindu åpnes. Monteres ved hjelp av 
den dobbeltsidige tapen på baksiden. Hvis 
magneten er for stor, åpner du baksiden og 
fjerner magnetstykket fra magnetkassen og 
monterer den direkte. 



Ring-bevegelsesdetektor: Varsler deg om 
bevegelse i hjemmet. Monteres ved hjelp 
av den dobbeltsidige tapen på baksiden. 

Ring-rekkeviddeforsterker: Utvider det 
trådløse Z-Wave-nettverket for å nå 
fjerntliggende alarmenheter. 

Ring-utendørssirene*: Varsle 
forbipasserende og avskrekk 
uvedkommende gjester med utendørssirenen 
til Ring Alarm. 

*Følger ikke med i alle sett.

1. Hjemmet ditt og Ring Alarm
Dette huset viser hvordan Ring Alarm kan monteres i et hjem. Du bør tilpasse Ring Alarm-
oppsettet ditt slik at det dekker behovene dine. 



 

2. Konfigurere Ring-kontoen din 
Først må du laste ned Ring - Always Home-appen fra app-butikken på mobilenheten din. 
Hvis du allerede bruker Ring, må du passe på å oppdatere appen til den nyeste versjonen. 
Åpne appen. Hvis du ikke har brukt Ring før, trykker du på Create Account (Opprett konto) 
og oppgir detaljene dine for å komme i gang. 
 
Det er enkelt å konfigurere Ring Alarm, og appen vil lose deg gjennom hvert trinn i 
prosessen. 
Ring Alarm krever en Internett-tilkobling, så du trenger Wi-Fi-nettverket ditt og passordet til 
det eller en Ethernet-kabel. 
Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med alarmen, kan du begynne her. 

3. Konfigurere alarmbasestasjonen 
Før du begynner, må du sørge for at Bluetooth er aktivert på mobilenheten. 

Nå er du klar til å konfigurere basestasjonen til alarmen i Ring-appen. 

Slik gjør du det: 

1. Trykk på Set up a Device (Konfigurere en enhet). 
2. Trykk på Security (Sikkerhet). 
3. Velg et sted, eller legg til et nytt sted. 
4. Trykk på Base Station (Basestasjon). 
5. Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen. 

TIPS – Første gangen basestasjonen kobles til Internett, starter en programvareoppdatering 
automatisk. Dette kan ta noen minutter. Under oppdateringen lyser lysringen på 

https://support.ring.com/hc/articles/360026671732


basestasjonen blått med en snurrende gul indikator. Når ringen er helt blå, er oppdateringen 
ferdig. 

Parkobling 

Når du blir bedt om det, trykker du på knappen PAIRING (PARKOBLING) bak på 
basestasjonen, som vist nedenfor. Når basestasjonen er konfigurert, kan du se statusen med 
fargen og mønsteret som vises på lysringen. 

 

LED-mønstre 

Ser du et mønster som ikke vises her? Gå til ring.com/alarm-faq for å få mer informasjon. 

 

4. Konfigurere Assisted Monitoring (Assistert overvåking) 
Hva er Assisted Monitoring (Assistert overvåking)? 

Assisted Monitoring (Assistert overvåking) kontakter nødkontaktene dine automatisk når 
Ring Alarm oppdager et sikkerhetsproblem og aktiverer alarmlyden. 

Et abonnement på Ring Protect Plus er nødvendig før du kan registrere deg for Assisted 
Monitoring (Assistert overvåking) (i tillegg til mobiltelefonbackup). Ring Alarm-settet 
leveres med en prøveversjon av Protect Plus. 

https://ring.com/alarm-faq


Ring Protect Plus-abonnementet gir deg andre fordeler, inkludert 24/7-mobiltelefonbackup. 
Hvis Internett-forbindelsen blir brutt, eller hvis ruteren kobles fra strømmen, sender 
mobiltelefonbackupen Ring Alarm-signalet til overvåkingstjenesten. 

Klikk her for å finne ut mer om Assisted Monitoring (Assistert overvåking).  

Abonnere på Ring Protect Plus 

1. Etter at du har lagt til basestasjonen, åpner du en nettleser, går til ring.com/protect-
plans og abonnerer på Ring Protect Plus. 

2. Når du er ferdig, åpner du appen og trykker på Menu (Meny). Gå deretter til Settings 
(Innstillinger) og Monitoring (Overvåking) for å konfigurere Assisted Monitoring 
(Assistert overvåking). 

Hva er overvåking på egen hånd? 

Hvis du hopper over Assisted Monitoring (Assistert overvåking), blir Ring Alarm overvåket 
på egen hånd. I en nødssituasjon vil alarmlyden aktiveres, men den vil ikke sende signal til 
overvåkingstjenesten, og nødkontaktene dine vil ikke motta anrop om alarmen. 
Hvis du velger overvåking på egen hånd, kan du når som helst gå tilbake og registrere deg for 
Assisted Monitoring (Assistert overvåking). 

Finn det lokale telefonnummeret ditt for Ring-overvåkingstjenesten på ring.com/monitoring-
service. 

5. Konfigurere alarmenheter 
Konfigurering av Ring Alarm-sikkerhetsenheter omfatter tre trinn: 

1. Koble enheten til Ring Alarm. 

2. Konfigurer eventuelle unike innstillinger etter behov. 

3. Monter enheten i hjemmet. 

Det er enklest å fullføre alle de tre trinnene til hver enhet før du går videre til det neste 
trinnet. Bruk appen og denne veiledningen til å få hjelp med å plassere alarmenhetene dine 
for å forbedre sikkerheten i hjemmet. 
 
Hvis du må ta en pause, kan du lukke appen og legge til resten av sikkerhetsenhetene senere. 
Når du er klar til å fortsette konfigureringen, åpner du Ring-appen og trykker på Set up a 
Device (Konfigurer en enhet). 
 
Merk: Ikke trekk ut alle tappene samtidig. Det kan gjøre konfigureringen av Ring Alarm 
mye mer komplisert. Vent til du er klar til å konfigurere en bestemt enhet, og dra deretter 
bare ut tappen når appen ber deg om det. 

 
 
 

https://support.ring.com/hc/en-gb/articles/360032116171
https://ring.com/protect-plans
https://ring.com/protect-plans
https://ring.com/monitoring-service
https://ring.com/monitoring-service


Forstå enhetskoder 
Ring Alarm-settet leveres med et utvalg av enheter. Hver av dem har en unik QR-kode og en 
femsifret kode på baksiden. Disse gjør at du enkelt kan identifisere enheter mens du arbeider i 
appen. Disse kodene finnes vanligvis på baksiden av enhetene: 

Rekkeviddeforsterker  

 
Rekkeviddeforsterkeren utvider rekkevidden til Ring Alarm-nettverket og gjør at enhetene 
dine kan kommunisere med basestasjonen. 
Rekkeviddeforsterkeren fungerer best når den er plassert mellom basestasjonen og de mest 
fjerntliggende alarmenhetene. Det kan hende at du må flytte rekkeviddeforsterkeren rundt til 
forskjellige stikkontakter i hjemmet for å finne den beste plasseringen. 

Monteringstrinn 

1. Koble til: Koble rekkeviddeforsterkeren til en stikkontakt for å gjøre den klar til 
konfigurering. 

2. Konfigurere: Bruk appen til å gi den et unikt navn, og tilordne den til et rom. 
3. Montere: Koble rekkeviddeforsterkeren til en stikkontakt mellom basestasjonen og 

én eller flere alarmenheter. 



 

Kontaktsensor  

Kontaktsensorer kan monteres på alle dører og vinduer. Det spiller ingen rolle hvilken retning 
du monterer dem i, så lenge sensoren og magneten er plassert riktig i forhold til hverandre 
med en avstand på maksimalt 2,5 cm. 
Vi anbefaler at du monterer kontaktsensorer på alle dører og vinduer som har enkel tilgang til 
hjemmet ditt, for eksempel vinduer i første etasje eller vinduer i overetasjer i nærheten av 
objekter som en inntrenger kan klatre i. 
TIPS – Hvis du har flere kontaktsensorer du vil legge til Ring Alarm, må du huske å koble 
til, konfigurere og montere dem én om gangen. 
 
Monteringstrinn 

1. Koble til: Når appen ber deg om det, drar du ut batteritappen for å slå den på. 
2. Konfigurere: I Ring-appen velger du sensorplasseringen (hoveddør, sekundær dør 

eller vindu), gir den et unikt navn som beskriver plasseringen, og tilordner den til et 
rom.  

o Dør- og vindusinnstillinger: Hvis du installerer kontaktsensoren på en dør, 
må du sørge for å velge Main Door (Hoveddør) eller Secondary Door 
(Sekundær dør). Hoveddørene har inngangs- og utgangsforsinkelser for å 
forhindre falske alarmer. 



3. Montere: Velg hvor du vil montere sensoren og magneten. Plasser dem riktig i 
forhold til hverandre med en avstand på maksimalt 2,5 cm (se bildet). Hvis du 
monterer den på en dør, velger du en side uten hengsler (se bildet). Fjern baksiden av 
tapen som er festet til, og trykk sensoren og magneten på plass i 30 sekunder. Hvis 
magneten er for stor, åpner du baksiden og fjerner magnetstykket fra magnetkassen og 
monterer den direkte. 

Tukle med en sensor 

Når du skyver batteridekselet av en sensor for å bytte ut batteriene, vises den som tampered 
(tuklet med) i Ring-appen. Den går tilbake til normal når du skyver dekselet tilbake. Hvis du 
må aktivere alarmen mens en sensor er i denne tilstanden, blir du bedt om å omgå den for å 
fortsette aktiveringen. 

Bevegelsesdetektor  

Bevegelsesdetektorer til Ring Alarm er utformet for å oppdage inntrengere ved å overvåke 
endringer i varme og bevegelse over tid i ulike rom. Som standard vil bevegelse aktivere 
alarmen når den er aktivert i modusen Away (Borte). 

Test Mode (Testmodus) er utformet for å hjelpe deg med å se etter blindsoner, kjæledyr og 
andre utløsere i omgivelsene som kan føre til falske alarmer. Ved å justere innstillingene for 
bevegelsesdetektoren i appen kan du angi at enheten skal ignorere kjæledyrene dine og bare 
oppdage mennesker, eller oppdage alt. I Test Mode (Testmodus) registreres bevegelse 
kontinuerlig, og når bevegelsen stopper, vil den stoppe med noen sekunders mellomrom. 

Hvor bør du plassere bevegelsesdetektoren? 

• Monter om mulig 2,3 m over gulvet. 
• Monter i et hjørne eller på en flat vegg (se illustrasjonene). 
• Velg en plassering med klar sikt uten hindringer eller blindsoner. 

Slik unngår du falske alarmer: 

• Detektoren skal ikke være vendt mot en varmekilde, for eksempel komfyr, peis eller 
vinduer med direkte sollys. 

• Monter aldri en bevegelsesdetektor vendt mot trappen. 
• Bruk appen til å justere bevegelsesfølsomheten etter mange kjæledyr. 
• Pass på at kjæledyrene ikke kan komme nær bevegelsesdetektoren ved å klatre på 

møbler. 
• Detektoren skal være aktivert i Away Mode (Bortemodus), men deaktivert i Home 

Mode (Hjemmodus). Dette er standardinnstillingen. 
• Ikke plasser Ring Alarm-systemet i en bygning uten oppvarming, for eksempel en 

garasje eller et skur. 

Monteringstrinn 

1. Koble til: Trekk i batteritappen for å koble til bevegelsesdetektoren. 
2. Konfigurere: Bruk appen til å bestemme hvor du vil plassere bevegelsesdetektoren, 

gi den et unikt navn, og tilordne den til et rom. 



3. Montere: Hvis du skal montere bevegelsesdetektoren på en vegg, må du trekke av 
baksiden på de to tapebitene. Hvis du monterer den i et hjørne, må du trekke av 
baksiden av tapen i hvert hjørne. Trykk og hold bevegelsesdetektoren på plass for å 
sikre at den festes. 

Tastatur 

Du kan bruke betjeningspanelet til å aktivere og deaktivere alarmen. Derfor anbefaler vi at du 
plasserer det i gangen eller i nærheten av døren du bruker oftest som inngangs- og 
utgangsdør. Enkelte monterer et ekstra betjeningspanel på soverommet for å få enkel tilgang 
om natten. 

Monteringstrinn 

• Koble til: Når appen ber deg om det, kobler du betjeningspanelet til en stikkontakt 
med den medfølgende USB-kabelen og veggadapteren. 

• Konfigurere: Gi betjeningspanelet et unikt navn, og legg det til i et rom. Ikke glem at 
du må opprette en personlig tilgangskode for å aktivere og deaktivere alarmen. 

• Montere: Betjeningspanelet kan monteres i flukt med en vegg eller plasseres på et 
bord. Du kan la det være koblet til stikkontakten eller bruke det interne batteriet til 
betjeningspanelet. 

Slik monterer du betjeningspanelet på en vegg: 

• Skyv braketten av betjeningspanelet. 
• Plasser monteringsbraketten på veggen, og bruk deretter veggankrene og skruene fra 

settet til å feste braketten til veggen. (Hvis du bruker ankre, bør du bore hull på 
forhånd.) 

• Skyv betjeningspanelet inn på braketten. 

Slik plasserer du betjeningspanelet på et bord: 

• Skyv braketten av betjeningspanelet. 
• Snu braketten, og skyv den deretter tilbake på betjeningspanelet for å heve 

betjeningspanelet. 

Utendørssirene 

Varsle forbipasserende og avskrekk uvedkommende gjester med utendørssirenen til Ring 
Alarm. 

Plassering 

Utendørssirenen bør monteres utenfor hjemmet på et sted med 

• god sikt, slik at utendørssirenen kan bli sett av alle som passerer hjemmet ditt. 
• trygg tilgang, slik at du kan skifte batteriene på en trygg måte. Hvis du bruker en 

stige, må du kontrollere at det er fast underlag under. 
• Nærhet til en strømkilde, hvis du bruker ekstra strøm. 



Strømkilder 

Utendørssirenen kan brukes med én eller flere strømkilder. Denne veiledningen viser deg 
hvordan du installerer med de medfølgende D-batteriene. 

1. Konfigurere: Dra i batterifliken når appen ber deg om det. 
2. Teste: Trykk på Test-knappen inne i batterirommet bak på utendørssirenen. LED-

lysene foran blinker – dette kan ta opptil 30 sekunder.  
o Grønn betyr at testen er vellykket. 
o Rød betyr at testen mislyktes. 

Montering 

1. Hold monteringsbraketten på monteringsstedet, og sjekk at den står rett ved hjelp av 
vateret. 

2. Merk hullene ved hjelp av monteringsbraketten som veiledning. 
3. Bor hull med en borbits på 6 mm. 
4. Juster armskruen for å sikre at armen kommer i kontakt med monteringsoverflaten. 

Strøm 

Gå til ring.com/outdoor-siren for å finne ut hvordan du bruker utendørssirenen med andre 
strømkilder. 

A. D-cellebatterier 

Hvis du bytter ut batteriene, må du passe på at ikonene for + og - plasseres riktig. 

B. Hurtigutløserbatteri fra Ring 

Sett hurtigutløserbatteriet forsiktig inn med polene først. 

C. Solcellepaneltilkobling fra Ring 

Fjern gummiproppen fra likestrømpluggen, og koble til solcellepanelet. 

D. Fastkablede terminaler / Ring Plug-in-adapter (andre generasjon) 

Støtter 9–28 V, 12 W inngangseffekt (likestrøm) og 0,2~2,5 mm2 ledning. 

ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Slå alltid av strømmen før du begynner å arbeide med 
strømledninger. 

Montering 

1. Løsne de positive og negative terminalene for utendørssirenen. 
2. Åpne gummidekselet, og tre ledningene gjennom. 
3. Koble til de positive og negative ledningene, og stram terminalene godt. 

 

https://ring.com/outdoor-siren


Fullfør og test 

Når du er ferdig med å koble til strømkildene, setter du på bakdekselet og fester 
utendørssirenen til monteringsbraketten. Trekk til sikkerhetsskruen på undersiden av 
braketten. Følg instruksjonene i appen for å teste utendørssirenen. 

Innstillinger 

Ved hjelp av Ring-appen kan du justere LED- og lydinnstillingene for utendørssirenen etter 
dine preferanser og følge lokale lover. Undersøk lokale lover om volum og varighet for 
sirener. 

6. Slik bruker du Ring Alarm 

Alarmmoduser 

Alarmsystemet har tre sikkerhetsmoduser du kan velge mellom: Disarmed (Deaktivert), 
Away (Borte) og Home (Hjem). Du kan bytte mellom dem ved hjelp av tastaturet og Ring-
appen. 

Disarmed Mode (Deaktivert modus) 

Ingen sensorer inne i hjemmet er aktiverte. Dette er nyttig når du er hjemme og vil ha 
muligheten til å gå inn og ut på en enkel måte. 

Away Mode (Bortemodus) 

Når du aktiverer i Away Mode (Bortemodus), aktiveres som standard alle sensorene. Denne 
modusen skal brukes når du går ut og ingen er hjemme. 

Home Mode (Hjemmodus) 

Når du aktiverer Home Mode (Hjemmodus), aktiveres bare dør- og vindussensorer som 
standard. Denne modusen skal brukes når noen vil være hjemme og føle seg trygg. 

Slik aktiverer og deaktiverer du Ring Alarm 

Først må du sørge for at dørene og vinduene er lukket. 

• Bruke betjeningspanelet: Tast inn din personlige tilgangskode, og trykk deretter på 
knappen for modusene Disarmed (Deaktivert), Away (Borte) eller Home (Hjem). 

• Bruke appen: Åpne appen, og trykk på ønsket modus. 

TIPS – Deaktivering avbryter alarmsignalet. Hvis du har Assisted Monitoring (Assistert 
overvåking), avbrytes signalet som sendes til overvåkingstjenesten, når du deaktiverer 
systemet under en alarm. I en nødssituasjon trykker du på knappen Silence Siren (Demp 
alarmlyd) i appen hvis du vil dempe alarmlyden uten å avbryte alarmsignalet. 

 



Panikkalarm på betjeningspanelet 

Ring Alarm har en panikkalarmfunksjon i tilfelle en nødssituasjon oppstår, mens du er 
hjemme. Trykk på og hold nede en av knappene nedenfor i tre sekunder for å utløse den. 

• Panikkknappen gjør at sirenen avgir innbruddslyden. Utendørssirenen starter også. 
• Brannknappen gjør at sirenen avgir en standard brannalarmlyd. Utendørssirenen 

starter også. 
• Knappen for medisinsk hjelp gjør at sirenen avgir en varslingsmelding fra 

betjeningspanelet og basestasjonen. Utendørssirenen avgir et strobelys, men ingen 
lyd. 

 

TIPS – Hvis du har Assisted Monitoring (Assistert overvåking), sender den et signal til 
overvåkingstjenesten, som ringer opp nødkontaktene samtidig. 

Slik omgår du sensorene 

Funksjonen for omgåelse gjør at du kan ignorere en sensor midlertidig, slik at du kan aktivere 
alarmen uten at den utløses. Funksjonen brukes oftest når du vil la et vindu stå åpent eller 
ignorere et problem med en enhet for å løse det senere. 

Bruke betjeningspanelet: Når du prøver å aktivere og må omgå en sensor, vil 
betjeningspanelet annonsere Sensors require bypass (Sensorer krever omgåelse) og knappen 
✓ vil blinke. Trykk på knappen ✓ for å omgå. Hvis du vil avbryte aktiveringen, gjør du 
ingenting. 

Bruke appen: Hvis du prøver å aktivere alarmen og en sensor må omgås, får du et varsel. 

Slik bruker du strømsparingsalternativet på betjeningspanelet 

• Koblet til: Gjeldende modusknapper lyser når bevegelse registreres. Tallene lyser når 
det er mørkt eller bevegelse registreres. 

• Batteri, med strømsparing på: Gjeldende modusknapper lyser når du trykker på en 
knapp. 

• Batteri, med strømsparing av: Gjeldende modusknapper lyser når bevegelse 
registreres. Tallene lyser når det er mørkt eller bevegelse registreres. 



Hvis du vil justere strømsparingsinnstillingene for betjeningspanelet, åpner du appen, trykker 
på Devices-menyen (Enheter) for å finne betjeningspanelet og slå på strømsparing. 

Inngangs- og utgangsforsinkelser 

Utgangsforsinkelsen gir deg et kort tidsrom på å forlate hjemmet når du har aktivert Ring 
Alarm. Etter at du har aktivert systemet, hører du en serie med pip som minner deg om at du 
bare har noen få sekunder på å komme deg ut og lukke døren. Når utgangsforsinkelsen 
avsluttes, er alarmen i aktivert modus. Åpner du døren, begynner inngangsforsinkelsen å telle 
ned. 

Inngangsforsinkelsen gir deg et kort tidsrom på å deaktivere Ring Alarm etter at du har 
åpnet døren. Du vil høre pipelyder under forsinkelsen, og når forsinkelsen er over, aktiveres 
Ring Alarm-alarmlyden hvis du ikke har deaktivert. 

For å bruke inngangs- og utgangsforsinkelser på dørene åpner du appen, angir 
plasseringsinnstillingene for kontaktsensoren til Main Door (Hoveddør) og tilpasser deretter 
hver forsinkelse. Du kan velge mellom 0 sekunder (ingen forsinkelse) og 180 sekunder (3 
minutter). Bare sørg for at du gir deg nok tid til å aktivere og deaktivere alarmen. 

Endre aktiverte moduser for sensorer 

Hver sikkerhetsmodus aktiverer bestemte sensorgrupper. 

Som standard: 

• Away Mode (Bortemodus) aktiverer alle kontaktsensorer og bevegelsesdetektorer. 
• Home Mode (Hjemmodus) aktiverer bare kontaktsensorer på dører og vinduer. 

Du kan tilpasse hvilke sensorer som er aktivert, i Home Mode (Hjemmodus) og Away Mode 
(Bortemodus). Hvis du for eksempel vil unngå å aktivere en bestemt dør i Home Mode 
(Hjemmodus), kan du bruke Mode Setting (Modusinnstillinger) til å endre denne 
standardinnstillingen. 

Hva skjer når Ring Alarm-alarmlyden aktiveres? 

Assisted Monitoring (Assistert overvåking), som bare er tilgjengelig med et abonnement på 
Ring Protect Plus, gir et ekstra lag med sikkerhet ved å varsle nødkontaktene via en 
automatisk samtale når det oppdages et sikkerhetsproblem. 

  Assistert overvåking Overvåking på egen hånd 

Når det oppdages en 
sikkerhetstrussel, sender 
sensoren et signal til 
basestasjonen for Ring 
Alarm. 

✓ ✓ 



Ring Alarm sender et varsel 
til mobiltelefonen og e-
posten din (hvis de er slått 
på). Delte brukere på 
kontoen din får også 
varsler. 

✓ ✓ 

Ring Alarm sender signalet 
til overvåkingstjenesten. ✓ X 

Mobiltelefonbackup sender 
signalet hvis batteriet er 
frakoblet. 

✓ X 

Overvåkningstjenesten 
ringer listen over 
nødkontakter, slik at 
talepostmeldinger blir 
stående til en kontakt 
svarer. 

✓ X 

 

Eiere og delte brukere 

Du kan invitere personer du stoler på til å bruke Ring Alarm, og gi dem begrenset tilgang. 

  

Eier 
Eieren er 
hovedkontoen som 
brukes til å 
konfigurere Ring 
Alarm. 

Delte brukere 
Passer best for 
familiemedlemmer, 
venner du stoler på, 
omsorgspersoner og 
kjæledyrpassere. 

Gjestebrukere 
Passer best for 
kortsiktige 
besøkende og 
leverandører. 

Aktiver og 
deaktiver via 
betjeningspanelet 
med adgangskoden 

✓ ✓ ✓ 

Aktiver og 
deaktiver via appen ✓ ✓ X 

Vis kameraer ✓ ✓ X 

Endre 
enhetsinnstillinger ✓ X X 



Legg til og slett 
brukere ✓ X X 

Få tilgang til 
fakturerings- og 
kontoinnstillinger 

✓ X X 

Kan få begrenset 
tilgang via 
tidsramme 

X X ✓ 

  

Legge til og fjerne delte brukere og gjestebrukere 

Hvis du vil legge til brukere på kontoen din, åpner du Ring-appen og trykker på Menu 
(Meny), Settings (Innstillinger) og Users (Brukere). 

Delte brukere 

Velg den unike nye tilgangskoden for delte brukere, og trykk deretter på Send Invite (Send 
invitasjon). Invitasjonen utløper om sju dager, men du kan alltid sende den på nytt hvis det er 
nødvendig. 

Gjestebrukere 

Velg dine gjesters unike tilgangskode, og gi den til dem direkte, siden det ikke vil være noen 
e-post. Du kan også legge til en tidsramme for å angi når gjestens bruker kan aktiveres og 
deaktiveres. 

Fjerne alarmtilgang og slette brukere 

• Hvis du vil fjerne alarmtilgangen uten å slette en delt bruker, trykker du på navnet 
deres og deretter på knappen ved siden av Alarm Base Station (Alarmbasestasjon). 
Denne brukeren kan fortsatt ha kameratilgang hvis det er tilgjengelig. 

• Slett en bruker fra Ring-kontoen din ved å trykke på brukerens navn og deretter 
trykke på Remove User (Fjern bruker). 

Behandle varsler 

Ring Alarm kan sende varsler til telefonen og e-posten din når alarmlyden starter, når en 
enhet har lavt batterinivå og for en rekke andre hendelser. 

Hvis du vil justere varslene, åpner du sidemenyen, trykker på Settings (Innstillinger) og 
velger Alarm Alerts (Alarmvarsler). På hver Ring-app kan delte brukere slå av og på varsler 
uten at det påvirker andre brukere. 

Merk: Nødalarmvarsler kan aldri slås av. 



7. Øvelse gjør mester 
Jo enklere det er for deg å bruke systemet, desto bedre forstår du hvordan du tilpasser Ring 
Alarm-innstillinger for praktiske formål og trygghet. Alle som bruker Ring Alarm, bør øve på 
aktivering og deaktivering av den, forstå når de skal bruke Home Mode (Hjemmodus) og 
Away Mode (Bortemodus), og vite hvordan man unngår falske alarmer. 

Falske alarmer 

Det utløses en falsk alarm når noen eller noe ved et uhell utløser alarmen og alarmlyden 
aktiveres uten at det er en reell nødssituasjon. Den beste måten å unngå falske alarmer på er å 
forstå og unngå årsaken. 

TIPS – Du finner tips om Ring Alarm og bytte av sensorbatterier og hvordan du bruker 
Alexa med mer på ring.com/alarm-faq. 

Disse aktivitetene kan bidra til å forhindre falske alarmer 

• Gi tilgang til alle i lokalet som må bruke Ring Alarm, med delt bruker eller 
gjestebruker. 

• Sørg for at alle delte brukere laster ned Ring-appen. 
• Prøv ut utgangs- og inngangsforsinkelser, og sørg for at de gir deg nok tid til å gå ut 

og inn. 
• Kontroller at bevegelsesdetektordekningen din ikke har noen blindsoner og ikke står 

overfor varmekilder, som en peis eller et solfylt vindu, eller i trapper, og at 
kjæledyrene dine ikke kan komme nær den ved å klatre på møblene. 

• Sørg for at kontaktsensorene og magnetene er godt festet til dører og vinduer, og at de 
ikke blir dultet borti og ødelagt. 

• Lagre telefonnummeret til Ring-overvåkingssenteret som en kontakt på 
mobiltelefonen med en unik ringetone. Du finner ditt lokale nummer på 
ring.com/monitoring-service. 

Trenger du hjelp til montering?  

Kontakt støtteteamet vårt. 

  

 

https://ring.com/alarm-faq
https://ring.com/monitoring-service
https://support.ring.com/hc/articles/360036196372
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