Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Download de Ring-app

Bekijk de achterkant van uw Stick Up Cam

Voer de in-app setup uit

Test de videokwaliteit

Kies de montageplaat die u wil gebruiken.

Setup-knop (Instellingen) – U zult de
oranje Setup-knop (Instellingen) tijdens het
uitvoeren van de instellingen van de app
moeten indrukken.

Selecteer het plusteken in de Ring-app om
een nieuw apparaat in te stellen.

Voordat u de Stick Up Cam monteert, doen
we eerst snel een test. Druk twee keer op
de oranje knop. Hierdoor wordt een signaal
naar uw mobiele apparaat gestuurd.

U kunt kiezen uit twee montageplaten.

Verwijder de zwenkarm van de
veiligheidsmontageplaat

Wanneer u daarom wordt gevraagd,
selecteert u Stick Up Cam.

Voedingspoort – Als de Stick Up Cam met
een batterij werkt, laadt u hem voor de
installatie volledig op door de oranje kabel
hierin te steken.

De Ring-app begeleidt u bij de installatie en
het gebruik van uw Stick Up Cam.
De Ring-app is beschikbaar voor iPhone,
iPad, Mac Desktop, Android en Windows 10.

B) Verwijder de bout volledig zodat de
zwenkarm vrij is, en leg hem opzij voor
later.

Glimlach! U staat op de foto.
Montageplaat met
snelsluiting
Met deze montageplaat

Statuslampje – Het lichtje pulseert wanneer
uw Stick Up Cam in de Setup-modus is.
Setup Button

A) Draai de bout aan de zijkant los.

Er is de Montageplaat met snelsluiting en
de Veiligheidsmontageplaat.

kunt u de Stick Up Cam
snel van de muur halen

Power Port

om op te laden.

Veiligheidsmontageplaat

Download from

Windows Store

Deze montageplaat

Stick Up Cam
Setup- en
installatiegids

Zoek naar “Ring” in een van bovenstaande
app-winkels of ga naar ring.com/app

biedt een meer
permanente oplossing.

We hebben een online-gids met video’s
en trainingssessies op ring.com/setup
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Voer de setup binnen uit, dicht bij
uw router. U hebt de naam van uw
netwerk en uw wifi-wachtwoord nodig.

Herhaal deze test buiten. Als de videokwaliteit niet even goed is,
kan het zijn dat u een wifi-extender moet aanschaffen.
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Meer informatie vindt u op ring.com/extender
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Stap 7

Stap 8

Stap 9

De montageplaat installeren (vervolg)

Kies de montageplaat die u wilt gebruiken.

Bevestig de zwenkarm aan uw Stick Up Cam

Installeer de montageplaat

Op pleisterwerk, baksteen of beton
gebruikt u het meegeleverde boorelement
om de 4 gaten te boren die u in de vorige
stap hebt gemarkeerd.

De zwenkarm kan aan een
van de drie punten op de
achterkant van uw Stick Up
Cam worden bevestigd.

Gebruik de meegeleverde bout om
de zwenkarm te bevestigen aan het
ophangpunt dat u in de vorige stap hebt
geselecteerd.

Neem alle benodigdheden mee naar de plaats
waar u de Stick Up Cam gaat installeren.
Als u hem installeert op pleisterwerk,
baksteen of beton, gebruikt u de
montageplaat met snelsluiting als mal om de
plaats van de 4 gaten te markeren die u in de
volgende stap gaat boren.

HET BOVENSTE
OPHANGPUNT is ideaal
om de Stick Up Cam aan

Stap 10

De montageplaat installeren (vervolg)

Stap 11 (als u de montageplaat
met snelsluiting gebruikt)

Bevestig uw Stick Up Cam op de
veiligheidsmontageplaat

Gebruik de kruiskop van de Ringschroevendraaier en de meegeleverde
schroeven om de montageplaat die u in
stap 5 hebt gekozen vast te schroeven.

Klik uw Stick Up Cam in de montageplaat
met snelsluiting

Gebruik de bout die u in stap 6 opzij
hebt gelegd om de camera op de
veiligheidsmontageplaat te bevestigen.

Daarna installeert u de muurankers.

Druk voorzichtig op de tab en klik uw Stick
Up Cam op zijn plaats.

een plafond te bevestigen.

HET MIDDELSTE
OPHANGPUNT is ideaal
om de Stick Up Cam aan
een muur te bevestigen.

Bij hout of gevelbekleding slaat u
dit gedeelte over en schroeft u de
montageplaat rechtstreeks in de muur.

HET ONDERSTE
OPHANGPUNT is ideaal
om de Stick Up Cam
hoog aan een muur te
bevestigen of om hem op
een tafel te plaatsen.

Montageplaat
met
snelsluiting

Schroef de bout in de zijkant van
de zwenkarm met de uitsparing.
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Druk twee keer op de oranje knop op de achterkant
van uw Stick Up Cam om een waarschuwing in de
Ring-app te activeren. Gebruik dit om het beste
gezichtspunt voor de camera te vinden.
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