Spotlight Cam Wired

Smart sikkerhet på alle
hjørner av hjemmet

Innhold

Med det nye Spotlight Cam øker du
sikkerheten rundt hele eiendommen.

1. Oppsett i app

Nå vil du alltid være den første som
får vite at noen er på eiendommen
din, og du kan se hjemmet ditt hvor
enn du befinner deg

2. Fysisk montering

Overvåk hjemmet ditt, forebygg
kriminalitet og beskytt eiendommen
din – via telefon, nettbrett eller PC.

3. Funksjoner
4. Feilsøking
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1. Sett opp
Spotlight Cam
i Ring-appen.

Last ned Ring-appen
Ring-appen veileder deg gjennom
oppsett og administrering av
Spotlight Cam.
Søk etter “Ring” i en av appbutikkene nedenfor, eller gå til:
ring.com/app.
Download from

Windows Store

Hent Wi-Fi-passordet ditt
Det kreves for oppsettet i appen. Skriv
det ned nedenfor slik at du alltid har
det tilgjengelig:

Ditt wifi-passord
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Stikk Spotlight Cam ditt inn
i et strømuttak

Sett opp Spotlight Cam
ditt i Ring-appen

Stikk Spotlight Cam ditt inn i et uttak i
samme rom som Wi-Fi-ruteren din for
å sette det opp.

I Ring-appen, velg sett opp enheten
(Set Up Device).
Når du blir spurt, velg Spotlight Cam Wired
og følg instruksjonene i appen.

Spotlight Cam Wired

Spotlight Cam Battery
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Prøv!

Blinker et hvitt lys?

Etter oppsett, velg Live View-knappen
for å se video fra kameraet i Ring-appen.

Hvis lyset nederst på Spotlight Cam
blinker etter oppsett, oppdaterer det sin
interne programvare.
Lyset slutter å blinke når oppdateringen
er fullført. Oppdateringsprosessen kan
ta et par minutter.

8

9

Test videokvaliteten utendørs
Nå kan du koble fra Spotlight Cam, og
ta det med deg ut dit du vil montere
det. Stikk Spotlight Cam inn i et uttak
utendørs, og test videokvaliteten på nytt.
Ser alt bra ut? Fortsett til neste del.
Er det noe som ikke stemmer?
Se feilsøkingsdelen.
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2. Monter
overvåkningskameraet på
veggen.
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Før du begynner
Dette er alt du trenger for å montere
Spotlight Cam:
Skrujern

Monter skruer (5)

Bruk skrujernhåndtaket til
å holde den medfølgende
skrutrekkerinnsatsen.

Bruk disse til å montere
monteringsbraketten på veggen.

Phillips skrutrekkerinnsats

Veggankre (16)

Bruk Phillips-skrutrekkerinnsatsen
til å montere monteringsbraketten
og stramme sikkerhetsskruen.

Bruk disse til å feste
monteringsbraketten og
kabellklemmene på veggen, hvis du
monterer på en murbasert overflate
slik som stukkatur eller murstein.

Spiralbor

Bruk dette til å forborre hull ved
montering på muroverflater, slik
som stukkatur eller murstein.

Monteringsbrakett

Fest denne til veggen først, og
klikk deretter Spotlight Cam inn
i monteringsbraketten. Det har
også et innebygd nivå.
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Kabelklemmer (11)

Bruk disse for å feste strømkabelen til
veggen din.

Sikkerhetsskrue

Bruk denne for å feste Spotlight Cam
til basen sin.
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Slik fungerer alt sammen

Monter
skruer

Monteringsbrakett

Oppsettsknapp

Sikkerhetsskrue

Wireklemme
Lys
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Bevegelsesdetektor
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Velg en monteringshøyde
Når det monteres 9 fot fra bakken,
med bevegelsesdetektoren parallell
med bakken, er bevegelsessensoren
optimalisert for å detektere objekter
på størrelse med mennesker på
avstander på opptil 30 fot.

Parallelt med bakken

3 meter
(9 fot)

10 meter (30 fot)

Montering av
monteringsbraketten
Bruk det innebygde nivået for å sørge
for at Spotlight Cam er jevnt før du
markerer hullene dine.
Hvis du monterer på en murbasert
overflate, bor først hull ved hjelp av
det medfølgende spiralboret. Sett inn
veggankrene før du setter inn skruene.
Ved montering på en treoverflate kan
du bruke monteringsskruene for å
skru monteringsbraketten direkte
på veggen.
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Fest basen til Spotlight Cam
til monteringsbraketten
Sliss basen ned for å låse den til
monteringsbraketten.
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Stram til sikkerhetsskruen
Bruk skrutrekkerinnsatsen på
Phillips-enden for å stramme
til sikkerhetsskruen til høyre til
Spotlight Cam ditt er
sikkert festet.
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Fest kabelen
Bruk de medfølgende kabelklemmene
for å feste kabelen på veggen din.
Bruk det medfølgende spiralboret til å
forhåndbore hull i veggen, og sett inn
de medfølgende ankrene først hvis du
monterer på en murbasert overflate,
slik som stukkatur eller murstein.

Strømkabelen kan males
for å matche veggen.
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Plugg inn Spotlight Cam
Wired
Hvis Sporlight Cam ikke allerede er
plugget inn i en kontakt, plugg det
inn nå.
Hvis du allerede har fullført in-appoppsettet, vent omtrent et minutt
for at Spotlight Cam slår seg på, og
kommer tilbake online.
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Juster kameravinkelen
For å sikre nøyaktig
bevegelsesdeteksjon, posisjoner
kameraet med bevegelsesdetektoren
parallelt med bakken.
Stram til sideskruen til venstre for å
feste kameraposisjonen.
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3. Sjekk alle de
eksisterende
funksjonene.
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Etter oppsett, velg ditt
overvåkningskamera i
Ring-appen
Dette fører deg til Enhetsdashbordet,
hvor du kan endre innstillinger, og få
tilgang til forskjellige funksjoner.
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Slå lysene manuelt av eller på.

Slå meldinger av eller på for
bevegelseshendelser.

Utløs sirenen for å skremme
vekk inntrengere.

Trykk for å se live video fra
Spotlight Cam. Herfra kan du
se, snakke og høre besøkende,
og kontrollere sirenen og lys.
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Vis en logg over alle hendelsene Spotlight Cam
har fanget opp i
Hendelseshistorikk
(Event History).
Se Enhetshelse (Device
Health) for å diagnostisere
problemer du møter på.
Velg Bevegelsesinnstillinger (Motion Settings)
for å tilpasse bevegelsesdeteksjonsinnstillinger.
Juster områdene som
utløser lysene, endrer klarheten til lysene og setter
opp en timer for at lys skal
være på i Lysinnstillinger
(Light Settings).
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Bevegelsesdeteksjon

Varsler
Hvis telefonen din er låst
når kameraet fanger en livehendelse, mottar du et varsel
på mobilskjermen din.
Hvis telefonen din har et
passord, må du skrive det inn for
å få tilgang til live-hendelsen.

For å detektere bevegelse må du
stille opp bevegelsessoner, som
er tilpassbare områder du vil at
Spotlight Cam skal overvåke
og motta varsler om.
For å stille opp en bevegelsessone,
velg Bevegelsesinnstillinger. På denne
skjermen kan du opprette inntil tre
bevegelsessoner. Du trenger minst én
bevegelsessone for å være aktiv for
å få varsler.
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Live-hendelser

Ring-videoopptak

En live-hendelse begynner når
bevegelsen detekteres eller når du
velger Live View.
Under live-hendelser får du tilgang til
disse funksjonene:

Denne valgfrie funksjonen lagrer opptak
av hver hendelse Spotlight Cam fanger,
og du kan også dele de med andre.

To-veis samtale (Two- way Talk) – Snakk
med besøkende og hør hva de har å si.
Sirene (Siren) – Aktiver sirenen.
Lys (Lights) – Slå lysene på og av.

Du kan få tilgang til disse hendelsene
på enheter som bruker Ring-appen
eller ved å logge inn på kontoen din på:
ring.com/activity.
Lær mer på:
ring.com/video-recording

Det nye Spotlight Cam ditt inkluderer en gratis
prøveversjon av Ring-videoopptak som du kan se.
Følg med på innboksen i e-posten din for viktige
kunngjøringer om denne tjenesten.
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4. Har du
problemer?
Her er noen
svar…

Spotlight Cam slår seg ikke på.
Sjekk om det er en lysbryter som kontrollerer strømmen til
uttaket Spotlight Cam er plugget inn i.
Hvis det er tilfelle, sørg for at den er påkoblet og forblir
påkoblet.

Jeg har problemer med å
fullføre dette app-oppsettet
Når app-oppsettet svikter, se på lyset nederst på Spotlight
Cam ditt. Lysfargen indikerer problemet
Lysende rødt (Flashing red) betyr at Wi-Fi
passordet ditt ble skrevet inn feil. Velg Wi-Fi-nettverk i
telefoninnstillingene dine, velg alternativet å glemme
det, koble det så til igjen for å bekrefte at du bruker det
korrekte passordet under oppsett.
Lysende blått (Flashing blue) betyr at Spotlight Cam ditt
kan være for langt unna ruteren din for å gi et anstendig
signal. Du må kanskje få en wifi-dørklokke med
rekkeviddeforlenger (Ring Chime Pro) for å styrke
Wi-Fi-signalet til Spotlight Cam ditt.
Lær mer på: ring.com/chime-pro
Lysende grønt (Flashing green) indikerer et mulig
problem med internettforbindelsen din.
Plugg fra modemet eller ruteren i 40 sekunder, plugg
det så inn igjen, og gjenta deretter oppsettsprosessen.
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Hvorfor kan jeg ikke finne det
midlertidige Ring-nettverket på
telefonen min?

Hvorfor kan ikke besøkende
høre meg på Ring når jeg
snakker via appen?

Noen ganger klarer ikke telefonen å hente opp det
midlertidige Ring-nettverket. Hvis det skjer, gå til
telefoninnstillingene dine, slå av Wi-Fi-tilkoblingen,
vent i 30 sekunder, og slå det på igjen. Hvis Ringnettverket ikke synes, sjekk at Spotlight Cam ditt er
koblet til strøm.

Hvis du bruker iPhone eller iPad, sjekk
mikrofontillatelsene på enheten din. Velg Innstillinger,
finn Ring og velg det. Til slutt, sørg for at bryteren ved
siden av Mikrofon er slått på.

Hvis ikke noe av det ovenfor hjalp…

Hvis du er på en Android-enhet, gå til Innstillinger >
Applikasjon/Apper > Applikasjonsbehandling > Ring
> Tillatelser. Sørg for at alt er på her.

Hvis ikke det hjalp…

Spotlight Cam lyser opp,
men jeg kan ikke fullføre appoppsettet.

Slå av mobildata og Bluetooth på mobilenheten,
og prøv oppsettet igjen.

Det første du gjør er å dobbeltsjekke Wi-Fi-passordet
ditt, siden dette er den mest vanlige grunnen til at
Spotlight Cam ditt ikke kan fullføre oppsettet.

Utfør en hard tilbakestilling på Spotlight Cam ditt ved
å holde oppsettsknappen nede i 15 sekunder, vent i
30 sekunder, og gjenta oppsettsprosessen.

Hvis ikke det hjalp…
Forsøk å utføre oppsettet på en annen mobilenhet.

Deretter kan du sjekke avstanden til Wi-Fi-ruteren din
eller tilgangspunktet ditt. Ved å montere Spotlight
Cam for langt unna tilgangspunktet ditt kan du
forhindre at oppsettet fullføres.
I dette tilfellet kan monteringen av en wi-fi dørklokke
med rekkeviddeforlenger (Ring Chime Pro) bidra
til å styrke Wi-Fi-signalet og gi lydvarsler fra Spotlight
Cam ditt og andre Ring-produkter.
Lær mer på: ring.com/chime-pro
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Hvorfor er videoen min og/
eller lydkvaliteten dårlig?
Bestem årsaken først.
Ta ned Spotlight Cam ditt og ta det med inn nær
ruteren din. Åpne Ring-appen, og trykk på Live Viewknappen, eller utløs en bevegelseshendelse
for å se live video.
Hvis du får god videokvalitet nær ruteren, må du
utvide rekkevidden til Wi-Fi-signalet ditt.
Vi anbefaler wifi-dørklokke med
rekkeviddeforlenger (Ring Chime Pro) for å
styrke signalet til Spotlight Cam ditt.
Lær mer på: ring.com/chime-pro
Hvis videokvaliteten fremdeles er dårlig nær ruteren
din, test internetthastigheten din ved å velge
Enhetshelse i Ring-appen, og test deretter Wi-Fi.
Instruksjonene i appen vil hjelpe deg å diagnostisere
og løse problemer relatert til dårlig videokvalitet.
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For mer hjelp, gå til:
ring.com/help
Eller ring oss …
+44 1727 263045
+80087009781
+80087009781
+61 1 300 205 983
+64 9 887 9871
+52 55 8526 5445
+54 11 5031 9543
+57 1 381 9843
+56 22 405 3059
+507 833 6750
+971 80001 84084

1523 26th St.
Santa Monica, CA 90404, USA
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