
Video Doorbell
Gebruikershandleiding
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Stel je Video-
Doorbell op in 
de buurt van je 
wifirouter.

Selecteer in de Ring-app de optie 
Set Up a Device (Een apparaat 
instellen).

Selecteer Doorbells (Deurbellen) 
wanneer dat wordt gevraagd en 
volg de instructies in de app.

Als er na het installeren problemen zijn met de videokwaliteit, 
dan kun je de router dichter bij de deur zetten, of een Ring 
Chime Pro toevoegen. Meer informatie vind je op ring.com/
chime-pro

Uitproberen. Druk na de configuratie op de  
knop aan de voorkant van de  
Video Doorbell om video-opnamen 
van de camera in de Ring-app  
te bekijken.

Je hebt het nodig voor de volgende 
stap, dus noteer het hieronder.

Pak je 
wifiwachtwoord 
erbij.

De Ring-app begeleidt je bij het 
installeren en beheren van de Video 
Doorbell. 

Zoek in een van de onderstaande 
app stores naar 'Ring' of ga naar 
ring.com/app.

Sluit je Video Doorbell met de 
meegeleverde kabel aan op een 
USB-voedingsbron. Zodra de 
hele lichtring brandt, is de Video 
Doorbell klaar voor gebruik.

De Ring-app 
downloaden.

Je Video 
Doorbell 
opladen.



4 feet
 (48 inches)

Installeer voor optimale prestaties 
je Video Doorbell 120 cm  
boven de grond.

Als je de Ring-deurbel aansluit op 
de bedrading van een bestaande 
deurbel die hoger dan 120 cm is 
geplaatst, kun je je Video Doorbell 
kantelen voor een beter beeld. 
Bestel de kantelmontageset hier: 

ring.com/accessories

Kies een
locatie voor
installatie

Bereik van de 
bewegingsdetectie

Beeldbereik camera

120 cm
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Schakel eerst de stroomtoevoer uit  
in de meterkast. 

Haal de bestaande deurbel van de 
muur en maak de bedrading los.

Verwijder  
de bestaande 
deurbel.

Gebruik de beugel als sjabloon  
om de vier hoekgaten te markeren.

De aanbevolen installatiehoogte  
is 120 cm boven de grond.

Markeer de 
schroefgaten.

Breng de 
pluggen aan 
(optioneel).

Bij muren van stucwerk, baksteen of 
beton gebruik je het meegeleverde 
boorbitje om twee gaten te boren. 
Plaats daarna de pluggen. 

(Als je de deurbel monteert op hout 
of een gevelplaat, kun je deze stap 
overslaan.)

Installeer  
de montage-
beugel.

Gebruik de kruiskopkant van de 
Ring-schroevendraaier om de 
montagebeugel vast te schroeven. 

Leg de oranje schroevendraaier op een handige plek. Je hebt 
deze nodig om je Video Doorbell van de muur te schroeven om 
hem op te laden.

Raadpleeg het meegeleverde boekje voor 
voorzorgsmaatregelen bij de installatie.
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Als je je Video Doorbell wilt 
bedraden, moet je eerst de 
deurbeldraden door het gat in 
de bevestigingsbeugel voeren.

Kantel de schroeven in de muur 
(of in de pluggen, als je die hebt 
geplaatst) tot ze helemaal zijn 
verzonken in de montagebeugel.

Sluit de draden 
aan (optioneel).

Sluit de deurbeldraden aan op de 
schroeven aan de achterkant van 
je Video Doorbell. Het maakt niet 
uit welke draad je op welke schroef 
aansluit.

Installeer de 
montagebeugel 
(vervolg). 

De bedrading moet verbonden zijn met een transformator 
met een spanning van 8-24 VAC (50 of 60 Hz, max. 40 VA 
uitgangsvermogen) en een interne deurbel of weerstand.

Sluit bedrading niet aan op een gelijkspanningstransformator, 
halogeen- of lichttransformator of intercom.



10 11

Haak de sleuf aan de achterkant 
van je Video Doorbell op 
het lipje aan de bovenkant 
van de montagebeugel.

Draai vervolgens de Doorbell 
naar beneden zodat de rand 
gelijk ligt met de beugel.

Zet je Video 
Doorbell vast.

Je Video 
Doorbell is 
nu klaar voor 
gebruik.

Gebruik het stervormige 
uiteinde van de meegeleverde 
schroevendraaier om de twee 
veiligheidsschroeven op de 
onderkant van je Ring-deurbel  
vast te draaien.

Als je je Video Doorbell bedraad 
hebt aangesloten, kun je nu de 
stroom weer inschakelen in de 
meterkast.

Bevestig je 
Video Doorbell 
op de beugel.



Ga voor meer hulp naar  
ring.com/help.

Of bel ons:
 
VS: 1 800 656 1918 
 
Canada: 1 855 300 7289 
 
Overige landen: +1 310 929 7085

Bezoek www.ring.com/warranty om je garantie 

te bekijken

© 2020 Ring LLC of dochterondernemingen. 

Ring en alle aanverwante logo's 

zijn handelsmerken van Ring LLC of 

dochterondernemingen.

Een lijst met al onze nummers  
voor klantenservice vind je op  
ring.com/callus.


