
Ring Alarm (2. sukupolvi) – asennusohje 

Mitä Ring Alarmin pakkaukseen sisältyy?  
Ring Alarm -tukiasema: Tämä on Ring Alarm -
järjestelmän keskus. Se yhdistää kaikki Alarm-
laitteet Ring-sovellukseen, jotta voit hallita kotisi 
toimintoja mistä tahansa. Kytke tukiasemaan 
virta mukana toimitetulla virtalähteellä. 

Ring-näppäimistö: Ohjaa Ring Alarmia 
näppäimistöllä. Kiinnitä se seinään tai usein 
käytetyn oven viereiselle pöydälle. 
Näppäimistössä voi käyttää paristoja, joiden virta 
riittää kuukausiksi. Sen voi myös kytkeä USB-
virtalähteeseen. 

Ring-kosketusanturi: Hälyttää, kun ovi tai 
ikkuna avataan. Kiinnitetään takaosasta 
kaksipuolisella teipillä. Jos magneetti on liian 
suuri, avaa kotelon takaosa ja irrota 
magneettiosa kotelosta ja kiinnitä se suoraan. 



Ring-liiketunnistin: Hälyttää kodissa 
tunnistetusta liikkeestä. Kiinnitetään 
takaosasta kaksipuolisella teipillä. 

Ring- kantaman laajennin: Laajentaa 
langattoman Z-Wave-verkon kaikkien Alarm-
laitteiden saataville. 

Ring-ulkosireeni*: Ring Alarm -ulkosireenin 
avulla varoitat alueella kävijöitä ja karkotat ei-
toivotut vieraat. 

* Ei sisälly kaikkiin 
pakkauksiin.

1. Koti ja Ring Alarm
Tässä esimerkissä näkyy, miten Ring Alarmin voi asentaa kotiin. Ring Alarmin asennus 
kannattaa mukauttaa omiin tarpeisiin. 



 

2. Luo Ring-tili 
Lataa ensin Ring - Always Home -sovellus mobiililaitteeseen sovelluskaupasta. Jos käytät jo 
Ringiä, päivitä sovelluksen uusin versio. 
Avaa sovellus. Jos olet uusi Ring-käyttäjä, napauta ensin Create Account (Luo tili) ja lisää 
yhteystietosi. 
 
Ring Alarmin käyttöönotto on helppoa, ja sovellus opastaa jokaisessa vaiheessa. 
Ring Alarm edellyttää internetyhteyttä, joten tarvitset Wi-Fi-verkon ja salasanan tai Ethernet-
kaapelin. 
Jos sinulla on kysyttävää Alarmista tai tarvitset apua, saat lisätietoja täältä. 

3. Asenna Alarm-tukiasema 
Varmista ennen aloittamista, että mobiililaitteen Bluetooth-yhteys on päällä. 

Nyt voit ottaa Alarm-tukiaseman käyttöön Ring-sovelluksessa. 

Toimi näin: 

1. Valitse Set Up a Device (Ota laite käyttöön). 
2. Napauta Security (Turvallisuus). 
3. Valitse sijainti tai lisää uusi. 
4. Valitse Base Station (Tukiasema). 
5. Viimeistele käyttöönotto sovelluksen ohjeiden mukaisesti. 

VINKKI – Kun tukiasema yhdistetään ensimmäisen kerran internetiin, ohjelmistopäivitys 
latautuu automaattisesti, ja tässä voi kulua muutama minuutti. Päivityksen aikana tukiaseman 

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


valorengas hehkuu sinisenä, ja siinä näkyy pyörivä keltainen merkkivalo. Kun rengas palaa 
tasaisen sinisenä, päivitys on valmis. 

Pariliitoksen muodostaminen 

Paina pyydettäessä tukiaseman takaosassa olevaa PAIRING-näppäintä. Katso kuva alta. Kun 
tukiasema on otettu käyttöön, näet sen tilan valorenkaan väristä ja kuviosta. 

 

LED-kuviot 

Eikö jokin kuvio näy tässä? Katso lisätietoja osoitteesta ring.com/alarm-faq. 

 

4. Ota käyttöön avustettu valvonta 
Mikä avustettu valvonta on? 

Avustettu valvonta soittaa automaattisesti hätätilanteiden yhteyshenkilöille, kun Ring Alarm 
tunnistaa turvallisuusongelman ja aktivoi hälytyksen. 

Ring Protect Plus -tilaus tarvitaan avustetun valvonnan rekisteröintiin (sekä 
mobiilivarayhteys). Ring Alarm Kitin mukana saa Protect Plus -kokeilujakson. 

https://ring.com/alarm-faq


Ring Protect Plus -tilauksen mukana tulee lisäetuja, kuten ympäri vuorokauden saatavilla 
oleva mobiilivarayhteys. Jos internetyhteys katkeaa tai reititin sammuu, Ring Alarmin yhteys 
valvontapalveluun jatkuu mobiilivarayhteyden kautta. 

Katso lisätietoja avustetusta valvonnasta klikkaamalla tätä.  

Ring Protect Plus -rekisteröinti 

1. Kun olet lisännyt tukiaseman, mene verkkoselaimella osoitteeseen ring.com/protect-
plans ja rekisteröidy Ring Protect Plus -palveluun. 

2. Kun olet valmis, avaa sovellus ja valitse Menu (Valikko). Ota sitten avustettu 
valvonta käyttöön valitsemalla Settings (Asetukset) > Monitoring (Valvonta). 

Mikä itsevalvonta on? 

Jos et ota avustettua valvontaa käyttöön, Ring Alarm siirtyy itsevalvontatilaan. 
Hätätilanteessa Alarmista kuuluu hälytysääni mutta se ei lähetä tietoa valvontapalveluun eikä 
hätätilanteiden yhteyshenkilöille soiteta hälytyksestä. 
Jos valitset tässä vaiheessa itsevalvonnan, voit myöhemmin rekisteröityä avustettuun 
valvontaan milloin tahansa. 

Löydät paikallisen Ring-valvontapalvelun puhelinnumeron osoitteesta ring.com/monitoring-
service. 

5. Ota Alarm-laitteet käyttöön 
Ring Alarm -turvalaitteiden käyttöönotossa on kolme vaihetta: 

1. Yhdistä laite Ring Alarmiin. 

2. Valitse mukautetut asetukset. 

3. Asenna laite kotiisi. 

Käyttöönotto sujuu helpoiten, kun teet kullekin laitteelle kaikki kolme vaihetta ennen 
seuraavan laitteen määrittämistä. Suunnittele Alarm-laitteidesi sijainnit sovelluksen ja tämän 
oppaan avulla. Näin voit optimoida kotisi turvallisuuden. 
 
Jos haluat pitää tauon, voit sulkea sovelluksen ja viimeistellä turvalaitteiden lisäämisen 
myöhemmin. Kun olet valmis jatkamaan käyttöönottoa, avaa Ring-sovellus ja valitse Set Up 
a Device (Ota laite käyttöön). 
 
Huomautus: Älä vedä irti kaikkia eristysliuskoja kerralla. Se vaikeuttaa Ring Alarmin 
käyttöönottoa. Odota, kunnes olet valmis ottamaan tietyn laitteen käyttöön. Vedä irti sen 
eristysliuska, kun sovellus kehottaa tekemään niin. 

Laitekoodien selitykset 
Ring Alarm Kitiin sisältyy monia eri laitteita. Jokaisen laitteen takaosassa näkyy yksilöllinen 
QR-koodi ja 5-numeroinen koodi. Näistä koodeista tunnistat helposti eri laitteet 
sovelluksessa. Koodit näkyvät useimmiten laitteen takaosassa: 

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


  

 

Kantaman laajennin  

Kantaman laajennin pidentää Ring Alarmin verkon kantamaa ja auttaa laitteita 
muodostamaan yhteyden tukiasemaan. 
Kantaman laajennin toimii parhaiten, kun se sijoitetaan tukiaseman ja kaukaisimman Alarm-
laitteen väliin. Sinun on ehkä kokeiltava kantaman laajenninta kodin eri pistorasioissa, jotta 
löydät parhaan sijoituspaikan. 



Asennusvaiheet 

1. Yhdistä: Valmistele kantaman laajennin asennusta varten kytkemällä se mihin 
tahansa pistorasiaan. 

2. Määritä asetukset: Anna kantaman laajentimelle sovelluksessa yksilöllinen nimi ja 
sijoita se johonkin huoneeseen. 

3. Asenna: Kytke kantaman laajennin pistorasiaan, joka sijaitsee tukiaseman ja 
etäisimmän Alarm-laitteen välissä. 

Kosketusanturi  

Kosketusanturit voi asentaa mihin tahansa oveen tai ikkunaan. Niiden asennussuunnalla tai -
asennolla ei ole väliä, kunhan anturi ja magneetti ovat kohdakkain ja enintään 2,5 cm:n 
päässä toisistaan. 
Suosittelemme asentamaan kosketusanturit jokaiseen oveen ja ikkunaan, josta on helppo 
pääsy kotiisi. Tällaisia asennuskohteita ovat esimerkiksi pohjakerroksessa olevat ikkunat tai 
yläkerran ikkunat, joihin on mahdollista kiivetä. 
VINKKI – Jos haluat lisätä Ring Alarmiin useita kosketusantureita, yhdistä, määritä ja 
asenna ne yksi kerrallaan. 
Asennusvaiheet 

1. Yhdistä: Kytke virta vetämällä paristoliuska irti, kun sovellus kehottaa tekemään 
niin. 

2. Määritä asetukset: Valitse Ring-sovelluksessa Sensor placement (Anturin sijainti) 
(pääovi, toissijainen ovi tai ikkuna), anna sijainnille yksilöllinen nimi ja sijoita se 
johonkin huoneeseen.  

o Ovien ja ikkunoiden asetukset: Jos kiinnität kosketusanturin oveen, valitse 
sijoituspaikaksi Main Door (Pääovi) tai Secondary Door (Toissijainen ovi). 
Pääovilla on sisääntulo- ja poistumisviive väärien hälytysten ehkäisemiseksi. 

3. Asenna: Valitse, mihin haluat kiinnittää anturin ja magneetin. Kohdista anturi 
magneettiin siten, että niiden väliin jää enintään 2,5 cm (katso kuva). Jos 
asennuspaikka on ovi, kiinnitä anturi ja magneetti puolelle, jolla ei ole saranoita 
(katso kuva). Irrota taustapaperi kiinnitysteipistä ja paina anturi ja magneetti 
paikoilleen ja pidä painettuna 30 sekuntia. Jos magneetti on liian suuri, avaa kotelon 
takaosa ja irrota magneettiosa kotelosta ja kiinnitä se suoraan. 

Anturin "kajottu" tila 

Kun avaat anturin paristokannen paristojen vaihtamiseksi, Ring-sovelluksessa anturin tilana 
on "kajottu". Tila palautuu normaaliksi, kun paristosuojus asetetaan paikalleen. Jos haluat 
virittää Alarmin anturin ollessa "kajotussa" tilassa, sinua pyydetään ohittamaan tämä tila. 

Liiketunnistin  

Ring Alarm -liiketunnistimet seuraavat tapahtumia valvotussa tilassa ja tunnistavat 
tunkeutujat lämmön ja liikkeen perusteella. Oletuksena hälytys aktivoituu, kun liikettä 
havaitaan Poissa kotoa -tilassa. 

Testitila on suunniteltu auttamaan sokeiden pisteiden havaitsemisessa sekä sellaisten 
lemmikkien ja muiden ympäristön vaikutusten tunnistamisessa, jotka voivat aiheuttaa vääriä 



hälytyksiä. Sovelluksen liiketunnistinasetuksista voit määrittää hälytyksen aktivoitumaan 
kaikesta liikkeestä tai sallia lemmikkien liikkeen. Testitilassa liikettä tunnistetaan kaiken 
aikaan. Tiedot tyhjennetään muutaman sekunnin välein, kun liike loppuu. 

Mihin liiketunnistin kannattaa sijoittaa? 

• Asenna se 2,3 m korkeudelle lattiatasosta, jos mahdollista. 
• Asenna se nurkkaan tai tasaiselle seinälle (katso kuvat). 
• Valitse paikka, josta on selkeä näkymä ilman esteitä tai sokeita pisteitä. 

Näin vältät väärät hälytykset: 

• Tunnistinta ei tule asettaa lämmönlähdettä kohti, esimerkiksi vasten uunia, takkaa tai 
ikkunoita, joihin paistaa aurinko. 

• Älä koskaan asenna liiketunnistinta portaita kohti. 
• Säädä liikeherkkyys sovelluksen avulla, jotta lemmikkien liike ei aktivoi hälytystä. 
• Varmista, etteivät lemmikit pääse lähelle liiketunnistinta kiipeämällä huonekalujen 

päälle. 
• Tunnistimen tulisi olla viritettynä Poissa kotoa -tilassa, mutta virityksen tulisi olla 

pois päältä Kotona-tilassa. Tämä on oletusasetus. 
• Älä asenna Ring Alarm -järjestelmää lämmittämättömään rakennukseen, kuten 

autotalliin tai vajaan. 

Asennusvaiheet 

1. Yhdistä: Yhdistä liiketunnistin avaamalla paristoliuska. 
2. Määritä asetukset: Suunnittele liiketunnistimen asennuspaikka sovelluksen avulla. 

Anna sitten tunnistimelle yksilöllinen nimi ja sijoita se johonkin huoneeseen. 
3. Asenna: Jos kiinnität liiketunnistinta seinään, irrota sen takaosasta kahden teipinpalan 

taustapaperit. Jos kiinnität sen nurkkaan, irrota kustakin kulmasta teippien 
taustapaperit. Paina liiketunnistinta tiukasti paikoilleen ja pidä sitä painettuna, jotta se 
kiinnittyy kunnolla. 

Näppäimistö 

Alarm viritetään ja sen viritys poistetaan näppäimistöllä, joten näppäimistö kannattaa sijoittaa 
käytävään tai useimmin käytetyn poistumis- ja sisääntulo-oven läheisyyteen. Monet käyttäjät 
asentavat ylimääräisen näppäimistön makuuhuoneeseen vaivatonta yökäyttöä varten. 

Asennusvaiheet 

• Yhdistä: Yhdistä näppäimistö virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja 
seinäsovittimella, kun sovellus kehottaa niin tekemään. 

• Määritä asetukset: Anna näppäimistölle yksilöllinen nimi ja sijoita se johonkin 
huoneeseen. Muista, että sinun on luotava oma käyttökoodi Alarmin virittämiseksi ja 
sen virityksen poistamiseksi. 

• Asenna: Näppäimistön voi asentaa seinälle tai sijoittaa pöydälle. Sen voi yhdistää 
virtalähteeseen johdolla, tai sitä voi käyttää sisäisellä akulla. 

 



Näppäimistön asentaminen seinälle: 

• Liu'uta kiinnike pois näppäimistöstä. 
• Aseta kiinnike seinää vasten ja kiinnitä se käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja ja 

kiinnitystulppia. (Jos käytät kiinnitystulppia, niitä varten on porattava reiät.) 
• Liu'uta näppäimistö kiinnikkeeseen. 

Näppäimistön asettaminen pöydälle: 

• Liu'uta kiinnike pois näppäimistöstä. 
• Käännä kiinnike ympäri ja liu'uta se takaisin, jolloin näppäimistö nousee 

pystyasentoon. 

Ulkosireeni 

Ring Alarm -ulkosireenin avulla varoitat alueella kävijöitä ja karkotat ei-toivotut vieraat. 

Asennuspaikka 

Ulkosireeni tulisi asentaa kodin ulkopuolelle paikkaan, johon on: 

• Hyvä näkyvyys, jotta ohikulkijat näkevät ulkosireenin. 
• Helppo pääsy, jotta voit vaihtaa paristot helposti. Varmista, että maa on tasainen, jos 

käytät tikkaita. 
• Läheisyys virtalähteeseen, jos varavirtaa tarvitaan. 

Virtalähteet 

Ulkosireenin kanssa voidaan käyttää yhtä tai useampaa virtalähdettä. Tässä oppaassa 
näytetään, miten laite asennetaan käyttämällä mukana tulevia D-paristoja. 

1. Asennus: Vedä paristoliuskasta, kun sovellus kehottaa tekemään niin. 
2. Testaus: Paina testipainiketta ulkosireenin takapuolella sijaitsevan paristokotelon 

sisällä. Etupuolen LED-valot vilkkuvat – tässä voi kestää jopa 30 sekuntia.  
o Vihreä tarkoittaa, että testi on onnistunut. 
o Punainen tarkoittaa, että testi on epäonnistunut. 

Asentaminen 

1. Pidä asennuskiinnikettä kiinnityskohdassa ja aseta se suoraan vatupassin avulla. 
2. Merkitse reiät käyttämällä asennuskiinnikettä mittana. 
3. Poraa reiät 6 mm:n terällä. 
4. Säädä ulokeruuvia niin, että uloke koskettaa asennuspintaa. 

Virta 

Osoitteesta ring.com/outdoor-siren saat lisätietoja siitä, miten ulkosireeniä voidaan käyttää 
muiden virtalähteiden kanssa. 

 

https://ring.com/outdoor-siren


A. D-paristot 

Jos paristot on vaihdettava, aseta uuden pariston plus (+)- ja miinus (–) -merkit oikeisiin 
kohtiin. 

B. Ladattava akku 

Aseta ladattava akku varovasti paikalleen liitäntäpuolesta alkaen. 

C. Ring-aurinkopaneelin kytkentä 

Irrota sähköpistokkeen kumipysäytin ja yhdistä sitten aurinkopaneeli. 

D. Kiinteästi sähköverkkoon kytketyt navat / Ring Plug-In-sovitin (2. sukupolvi) 

Tukee 9–28 V:n, 12 W:n DC-virtaa ja 0,2–2,5 mm2:n johtoa. 

VAROITUS: Sähköiskun vaara. Katkaise aina virta ennen sähköjohtojen käsittelyä. 

Asentaminen 

1. Löysennä ulkosireenin plus- ja miinusnapojen liitäntöjä. 
2. Avaa kumisuojus ja pujota johdot läpi. 
3. Yhdistä johtojen plus- ja miinuskytkennät ja kiristä napaliitännät tiukasti uudelleen. 

Viimeistely ja testaus 

Kun olet yhdistänyt virtalähteet, laita takakansi kiinni ja aseta ulkosireeni 
asennuskiinnikkeeseen. Kiristä kiinnikkeen alaosassa oleva turvaruuvi. Seuraa sovelluksen 
ohjeita ja testaa ulkosireeniä. 

Asetukset 

Ring-sovelluksen avulla voit säätää ulkosireenin LED- ja ääniasetuksia niin, että ne vastaavat 
omia mieltymyksiäsi ja paikallisia säännöksiä. Tarkista paikalliset säännökset sireenin 
äänenvoimakkuudesta ja kestosta. 

6. Opi käyttämään Ring Alarmia 

Hälytystilat 

Alarm-järjestelmässä on kolme hälytystilaa: Disarmed (ei hälytä), Away (poissa kotoa) ja 
Home (kotona). Voit vaihtaa tilaa näppäimistöllä ja Ring-sovelluksella. 

Disarmed-tila 

Tässä tilassa yksikään anturi ei ole viritettynä. Tätä tilaa kannattaa käyttää, kun olet kotona ja 
haluat kulkea sisään ja ulos vaivatta. 



Away-tila 

Kun kytket virityksen Away-tilaan, kaikki anturit ovat oletuksena viritettyjä. Tätä tilaa tulee 
käyttää silloin, kun lähdet kotoa ja koti on tyhjä. 

Home-tila 

Tässä tilassa vain ovien ja ikkunoiden anturit ovat oletuksena viritettyjä. Tämä tila soveltuu 
käytettäväksi silloin, kun haluat olla kotona ja tuntea olosi suojatuksi. 

Ring Alarmin virittäminen ja virityksen poistaminen 

Varmista ensin, että ovet ja ikkunat ovat suljettuja. 

• Näppäimistöllä: Anna oma käyttökoodisi ja paina sitten Disarmed-, Away-, tai 
Home-näppäintä. 

• Sovelluksella: Avaa sovellus ja valitse haluamasi tila. 

VINKKI – Kun viritys poistetaan, hälytyssignaali peruutetaan. Jos käytössä on avustettu 
valvonta, järjestelmän virityksen poistaminen hälytyksen aikana peruuttaa valvontapalveluun 
lähetetyn signaalin. Jos haluat hälytystilanteessa hiljentää hälytyksen peruuttamatta 
hälytyssignaalia, valitse sovelluksesta Silence Siren (Hiljennä sireeni). 

Näppäimistön paniikkihälytys 

Ring Alarmissa on Paniikkihälytystila, jota voi käyttää hätätilanteessa, kun olet itse kotona. 
Voit aktivoida sen painamalla mitä tahansa alla olevaa painiketta kolmen sekunnin ajan. 

• Paniikkipainike aktivoi sireenin tunkeutujahälytyksen. Myös ulkosireeni alkaa soida. 
• Tulipalopainike aktivoi sireenin tavallisen tulipaloäänen. Myös ulkosireeni alkaa 

soida. 
• Sairaanhoitopainike aktivoi hälytysviestin näppäimistössä ja tukiasemassa. 

Ulkosireenin valo vilkkuu, mutta ääntä ei kuulu. 

 



VINKKI – Jos avustettu valvonta on käytössä, signaali lähetetään valvontapalveluun ja 
hätätilanteiden yhteyshenkilölle soitetaan asiasta. 

Anturien ohittaminen 

Ohitustoiminnolla voit väliaikaisesti ohittaa anturin signaalin, jotta voit virittää Alarm-
laitteen aktivoimatta hälytystä. Tätä toimintoa käytetään useimmin silloin, kun haluat jättää 
ikkunan auki tai ohittaa laiteongelman ja ratkaista sen myöhemmin. 

Näppäimistöllä: Kun haluat virittää järjestelmän ja sinun on ohitettava anturi, näppäimistö 
antaa ilmoituksen "Sensors require bypass" (Sensorit vaativat ohituksen) ja ✓-painike alkaa 
vilkkua. Voit valita ohituksen painamalla ✓-painiketta. Jos haluat peruuttaa virityksen, älä tee 
mitään. 

Sovelluksella: Jos yrität virittää Alarm-laitteen ja sensorin ohitus tarvitaan, saat ilmoituksen. 

Näppäimistön virransäästötilat 

• Verkkovirtaan kytkettynä: Päällä olevan tilan valot syttyvät, kun liikettä havaitaan. 
Numeroiden valo syttyy pimeällä tai kun liikettä havaitaan. 

• Akkuvirralla virransäästö päällä: Päällä olevan tilan valot syttyvät, kun jotain 
painiketta painetaan. 

• Akkuvirralla virransäästö pois päältä: Päällä olevan tilan valot syttyvät, kun 
liikettä havaitaan. Numeroiden valo syttyy pimeällä tai kun liikettä havaitaan. 

Voit muokata näppäimistön virransäästöasetuksia valitsemalla sovelluksesta Devices 
(Laitteet) ja valitsemalla näppäimistön kohdalta virransäästötilan valitsimen. 

Sisääntulo- ja poistumisviiveet 

Poistumisviiveen ansiosta sinulla on hetki aikaa poistua Ring Alarmin virittämisen jälkeen. 
Kun järjestelmä on viritetty, kuulet sarjan merkkiääniä osoitukseksi siitä, että sinulla on 
muutama sekunti aikaa poistua ja sulkea ovi. Kun poistumisviive on loppunut, Alarm on 
viritettynä. Kun ovi avataan, sisääntuloviive käynnistyy. 

Sisääntuloviiveen ansiosta sinulla on hetki aikaa poistaa Ring Alarmin viritys oven 
avaamisen jälkeen. Tämän viiveen aikana kuuluu merkkiääniä. Jos viive päättyy eikä 
järjestelmän viritystä ole poistettu, Ring Alarmin sireeni alkaa soida. 

Voit aktivoida ovien sisääntulo- ja poistumisviiveen avaamalla sovelluksen, määrittämällä 
pääoven kosketusanturien sijainnit ja määrittämällä kunkin anturin viiveen. Viiveen voi 
asettaa välille 0 sekuntia (ei viivettä) ja 180 sekuntia (3 minuuttia). Jätä riittävästi aikaa 
Alarmin virittämiseen ja virityksen poistamiseen. 

Antureiden viritystilan vaihtaminen 

Jokaisessa turvatilassa viritetään tietyt anturiryhmät. 

 



Oletusasetukset: 

• Away-tilassa viritetään kaikki kosketusanturit ja liiketunnistimet. 
• Home-tilassa viritetään vain ulko-ovien ja -ikkunoiden kosketusanturit. 

Voit määrittää, mitkä anturit viritetään Home- ja Away-tilassa. Jos esimerkiksi haluat estää 
tietyn oven virityksen Home-tilassa, voit muuttaa kyseisen anturin oletusasetuksia tila-
asetuksista. 

Mitä tapahtuu, kun Ring Alarmin ääni alkaa soida? 

Vain Ring Protect Plus -palveluun sisältyvä avustettu valvonta antaa lisäturvaa ilmoittamalla 
havaituista turvaongelmista hätätilanteiden yhteyshenkilöille automaattisella puhelulla. 

  Avustettu valvonta Itsevalvonta 

Kun turvallisuusuhka 
havaitaan, anturi lähettää 
signaalin Ring Alarm -
tukiasemaan. 

✓ ✓ 

Ring Alarm lähettää 
ilmoituksen puhelimeen ja 
sähköpostiin (jos otettu 
käyttöön). Hälytys 
lähetetään myös tilin 
jaetuille käyttäjille. 

✓ ✓ 

Ring Alarm lähettää 
signaalin 
valvontapalveluun. 

✓ X 

Jos akussa ei ole virtaa, 
signaali lähetetään 
mobiilivarayhteydellä. 

✓ X 

Valvontapalvelu soittaa 
valituille hätätilanteiden 
yhteyshenkilöille ja jättää 
ääniviestejä, kunnes 
yhteyshenkilö vastaa. 

✓ X 

Omistajat ja jaetut käyttäjät 

Voit kutsua luotettavia käyttäjiä Ring Alarmin käyttäjiksi ja myöntää heille rajoitetut 
oikeudet. 

  



  

Omistaja 
Omistaja on päätili, 
jota käytetään Ring 
Alarmin 
käyttöönottoon. 

Jaetut käyttäjät 
Soveltuu 
perheenjäsenille, 
luotettaville 
ystäville, huoltajille 
ja lemmikkien 
hoitajille. 

Vieraskäyttäjät 
Sopii parhaiten 
hetkellisille 
vieraille ja 
urakoitsijoille. 

Virittäminen ja 
virityksen 
poistaminen 
näppäimistöllä ja 
käyttökoodilla 

✓ ✓ ✓ 

Virittäminen ja 
virityksen 
poistaminen 
sovelluksella 

✓ ✓ X 

Pääsy kameroihin ✓ ✓ X 

Laiteasetusten 
muokkaaminen ✓ X X 

Käyttäjien 
lisääminen ja 
poistaminen 

✓ X X 

Pääsy laskutus- ja 
tiliasetuksiin ✓ X X 

Käyttöoikeuden 
mahdollinen 
rajoitus 
ajastamisella 

X X ✓ 

 

Jaettujen käyttäjien ja vieraskäyttäjien lisääminen ja poistaminen 

Kun haluat lisätä käyttäjiä tilillesi, avaa Ring-sovellus ja valitse Menu (Valikko) > Settings 
(Asetukset) > Users (Käyttäjät). 

Shared Users (Jaetut käyttäjät) 

Valitse uudelle jaetulle käyttäjälle käyttökoodi ja valitse Send Invite (Lähetä kutsu). Kutsu 
vanhenee seitsemässä päivässä, mutta voit lähettää tarvittaessa uuden kutsun. 



Guest Users (Vieraskäyttäjät) 

Valitse vieraalle yksilöllinen käyttökoodi ja ilmoita se suoraan hänelle, sillä vieraskäyttäjälle 
ei lähetetä sähköpostia. Voit myös määrittää vieraskäyttäjille ajastetut käyttöoikeudet 
järjestelmän virittämiseen ja virityksen poistamiseen. 

Alarmin käyttöoikeuksien ja käyttäjien poistaminen 

• Jos haluat poistaa Alarmin käyttöoikeuden poistamatta jaettua käyttäjää, napauta 
käyttäjän nimeä ja poista käyttöoikeus Alarm-tukiaseman vieressä olevalla 
valitsimella. Tälle käyttäjälle jää edelleen pääsy kameraan, jos se on asennettuna. 

• Voit poistaa käyttäjän Ring-tililtäsi napauttamalla käyttäjän nimeä ja valitsemalla 
Remove User (Poista käyttäjä). 

Hälytysten hallinnointi 

Ring Alarm voi lähettää ilmoituksia puhelimeen ja sähköpostiin, kun Alarmin hälytysääni 
alkaa soida, kun laitteen pariston virta on loppumassa tai muissa tilanteissa. 

Jos haluat muokata hälytyksiä, avaa sivuvalikko ja valitse Settings (Asetukset) > Alarm 
Alerts (Alarm-hälytykset). Jokainen Ring-sovelluksen jaettu käyttäjä voi kytkeä hälytykset 
päälle ja pois vaikuttamatta muihin käyttäjiin. 

Huomautus: Hätätilanteiden hälytyksiä ei voi koskaan kytkeä pois päältä. 

7. Perehdy käyttöön huolella 
Mitä paremmin osaat käyttää järjestelmää, sitä paremmin ymmärrät, millaiset Ring Alarm -
asetukset sopivat järjestelmän sujuvaan ja turvalliseen käyttöön. Kaikkien Ring Alarmin 
käyttäjien tulisi harjoitella järjestelmän virittämistä ja virityksen poistamista sekä ymmärtää, 
milloin Home- ja Away-tiloja tulee käyttää ja kuinka välttää väärät hälytykset. 

Väärät hälytykset 

Väärä hälytys tapahtuu, kun joku tai jokin aktivoi hälytyksen vahingossa ja sireeni alkaa 
soida mutta todellista hätätilannetta ei ole. Väärät hälytykset voi käsitellä parhaiten 
tunnistamalla niiden syyt ja selvittämällä, miten ne voi ehkäistä. 

VINKKI – Vinkkejä Ring Alarmin käyttöön, anturin paristojen vaihtamiseen, Alexan 
käyttöön ja muihin aiheisiin on osoitteessa ring.com/alarm-faq. 

Voit ehkäistä vääriä hälytyksiä seuraavasti 

• Anna käyttösijainnissasi jokaiselle Ring Alarmin käyttöoikeuden tarvitsevalle 
henkilölle jaetun käyttäjän tai vieraskäyttäjän oikeudet. 

• Varmista, että kaikki jaetut käyttäjät lataavat Ring-sovelluksen. 
• Testaa poistumis- ja sisääntuloviiveitä ja varmista, että poistumiseen ja sisääntuloon 

jää riittävästi aikaa. 

https://ring.com/alarm-faq


• Varmista, ettei liiketunnistimen havainnointikentässä ole sokeita pisteitä ja ettei 
tunnistin ole asetettu takkaa, aurinkoista ikkunaa tai muuta lämmönlähdettä kohti tai 
portaita päin. Varmista myös, etteivät eläimet pääse lähelle liiketunnistinta 
kiipeämällä huonekalujen päälle. 

• Varmista, että kosketusanturit ja magneetit on kiinnitetty tiukasti oviin ja ikkunoihin, 
jotta ne eivät kolhiinnu tai hajoa. 

• Lisää Ring-valvontakeskuksen puhelinnumero puhelimen yhteystietoihin ja valitse 
sille yksilöllinen soittoääni. Näet paikallisen numeron osoitteesta 
ring.com/monitoring-service. 

Tarvitsetko asennusapua?  

Ota yhteyttä tukitiimiin. 

  

 

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