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1 INTRODUCTIE
1.1 RING VIDEO DEURBEL
Met de RING video deurbel beantwoord je de deurbel vanaf iedere plek door middel van je
smartphone. De deurbel beschikt over een 720P HD camera met uitstekend nachtzicht
zodat hij de gehele omgeving rondom uw voordeur in de gaten houdt.

Eenvoudig te monteren
De montage en installatie van een RING video deurbel is eenvoudig. Geen enkele
professionele hulp, allerlei gereedschappen of lastige aanpassingen zijn nodig. Alle
benodigdheden om de deurbel te monteren worden zelfs al meegeleverd. Dankzij de
ingebouwde oplaadbare batterij is de RING deurbel op iedere plek te installeren.

Altijd en overal een oogje in het zeil houden
Bewegingsmeldingen worden verzonden via de gratis RING™ app (iOS® and Android™).
De deurbel waarschuwt u bij ongewenst bezoek dankzij de uitstekende bewegingsdetectie
(in te stellen via de app). Uiteraard laat de RING ook weten dat de postbode zijn pakketjes
komt afleveren. Met de RING video deurbel bent u altijd thuis en hoeft u zich geen zorgen
meer te maken dat u een bezoeker aan je voordeur zult missen. U heeft elk moment de
mogelijkheid uw (ongewenste) bezoekers direct te woord te staan!

720P HD camera en nachtzicht via infrarood
De 720P HD camera geeft u altijd scherp beeld: zowel overdag als ‘s nachts. Zodra de
camera beweging detecteert of er druk iemand op de bel, zult u een bericht krijgen
waardoor u dankzij de heldere camera met nachtvisie direct kunt bekijken wat er bij uw
voordeur gebeurt. Het nachtzicht werkt uitstekend dankzij de infrarood LED’s. Zo ziet u ook
wat er ‘s nachts rondom uw huis gebeurd.

Dual power
De bel kan aangesloten worden op de bestaande bedrading van uw deurbel. Dit is echter
niet nodig: u kunt het product ook draadloos monteren dankzij de interne batterij die maar
liefst een jaar lang standby tijd geeft! Wanneer de batterij leeg is, laadt u hem gemakkelijk
weer op middels de meegeleverde mini USB kabel.

Bewegingsdetectie
Dankzij de uitstekende ingebouwde bewegingssensoren zullen alle bewegingen
waargenomen worden en direct vastgelegd worden. U kunt ervoor kiezen om een melding
te ontvangen op uw smartphone of tablet zodat u meteen op de hoogte bent van de
situatie. Daarnaast zijn de sensoren individueel instelbaar om zo optimaal gebruik te kunnen
maken van deze functie. Een betere beveiliging bestaat er niet!

1.2 WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Ring draadloze deurbel
Micro USB oplader
Montagebeugel
Waterpas
Schroevendraaier

Boor
Hout- of betonschroeven
Pluggen
Handleiding
Bitje voor schroevendraaier

1.3 OPTIONELE ACCESSOIRES
Ring Chime
De Ring Chime zorgt ervoor dat uw Ring Video Deurbel
ook hoorbaar is op plekken in het huis waar de deurbel
zelf niet hoorbaar is, zoals bijvoorbeeld boven op zolder of
in de tuin. De Ring Chime is draadloos aan te sluiten en
gemakkelijk toe te voegen aan uw Ring Video Deurbel via
de Ring app. Steek de Ring Chime in het stopcontact voor
voeding.

Ring Stick Up Cam
De Stick Up Cam van RING biedt een volledige
beveiliging rondom het huis. Dankzij een directe
verbinding met de Cloud bent u overal ter wereld op de
hoogte van gebeurtenissen rondom het huis. De
geavanceerde bewegingsdetectie functie geeft de
mogelijkheid specifieke zones te bewaken. Deze makkelijk
te monteren camera is volledig draadloos: dankzij de
interne accu zijn er geen voedingskabels nodig.

2 MONTEREN
2.1 ONDERDELEN

1
2
3
4
5

VOORKANT RING VIDEO DEURBEL
HD camera met groothoek
Ingebouwde microfoon
LED licht
Knop deurbel
Luidsprekers

ACHTERKANT RING VIDEO DEURBEL

6
7
8

Reset knop
Micro USB poort
MAC ID Adres

BEVESTIGINGSPLAAT

9
10
11

Aansluitpunten bedrading
Montage haken
Haken voor het leiden van bedrading

OP WELKE OPPERVLAKTES KAN IK RING MONTEREN?
BAKSTEEN
BETON
STUCWERK
HOUT
VINYL

Gebruik betonschroeven, pluggen en boor
Gebruik betonschroeven, pluggen en boor
Gebruik houtschroeven
Gebruik houtschroeven
Gebruik houtschroeven

2.2 MONTEREN VAN DE RING
1

Verwijder de oude deurbel indien deze aanwezig is.

2

Lijn de montagebeugel uit met de deurpost. Gebruik hiervoor eventueel de
meegeleverde waterplas.

3

Installeer de bevestigingsbeugel met de meegeleverde schroevendraaier (klik
het bitje in het handvat). Bevestigd u de RING op baksteen of beton? Boor dan
eerst een gat voor. Maak hiervoor gebruik van het meegeleverde bitje voor uw
boor.

4

Verwijder de waterpas (indien gebruikt).

5

Sluit uw RING Video Deurbel aan op de bestaande bedrading door deze door
de bevestigingsbeugel aan de aansluitpunten (optioneel: u kunt de RING Video
Deurbel ook zonder bedrading monteren. De RING haalt zijn voeding in dit
geval uit de interne batterij, die gemakkelijk op te laden is met de
meegeleverde mini USB kabel). Voor meer informatie over het monteren van de
RING aan de vaste bedrading leest u Hoofdstuk 2.2.

6

Plaats de RING tegen de montagebeugel en duw de deurbel nu iets naar
beneden zodat de RING in de bevestigingsplaat valt.

7

Draai de beveiligingsschroeven aan. Deze twee schroefjes bevinden zich
onderaan de RING aan de linker- en rechterkant.

2.3 VASTE BEDRADING MONTEREN
Wanneer u uw RING Video Deurbel aansluit op de vaste bedrading, is het belangrijk
dat u de deurbel op een spanning tussen 8 en 24 Volt aansluit. Indien de spanning
hier onder of boven zit, heeft u hoogstwaarschijnlijk een diode nodig. Voor het
aansluiten hiervan, kunt u gebruik maken van onderstaande technische tekening.

3 RING INSTELLEN
3.1 ACCOUNT AANMAKEN
1
2
3
4

Download de Ring App uit de Apple App Store of Google
Play Store door te zoeken naar “Ring Video Doorbell”.
Start de app en klik op de knop “Setup Device”.
Klik vervolgens op “Create an account” aan de onderkant
van het scherm.
Geef uw voor- en achternaam, e-mailadres en
wachtwoord en creëer uw account.

3.2 WI-FI SETUP
1

Na het aanmaken van een account wordt u gevraagd om een RING
apparaat te selecteren om te verbinden. Kies de Ring Video Deurbel.

2

Vervolgens wordt u gevraagd om de deurbel in de setup-modus te
zetten. Doe dit door op de oranje knop op de achterkant te drukken en
tik op “Doorgaan”.

3

Het LED licht aan de voorkant van de RING draait nu wit rond. Dit is een
indicatie dat het apparaat zich in de setup-modus bevindt. Dit hoort zo te
zijn de gehele periode dat de installatie voortduurt.

4

Nu de RING is ingesteld in de setup-modus wordt u gevraagd om naar
uw smartphone of tablet Wi-Fi-instellingen te gaan. Als u uw RING instelt
met een Android apparaat, zullen de stappen zoals beschreven in punt 4
tot en met 6 automatisch gaan. In dit geval kunt u verder gaan met stap
7. Verbind u RING met een iOS apparaat? Volg dan onderstaande
stappen.

5

Zoek in de lijst met beschikbare Wi-Fi netwerken naar het netwerk met de
naam “Ring-xxxxxx” en selecteer deze.

6

Keer nu terug naar de App en selecteer “Doorgaan”.

7

U wordt nu gevraagd om uw Ring verbinding te laten maken met het WiFi-netwerk van uw keuze. Als het netwerk een wachtwoord vereist, wordt
u gevraagd het wachtwoord in te voeren tijdens deze stap.

8

Zodra het wachtwoord van het netwerk ingevuld is, zal de RING
verbinden met het gekozen Wi-Fi netwerk.

9

Uw toestel zal nu een firmware-update ondergaan. De LED-ring aan de
voorkant van de RING zal een wit knipperen. Zodra het LED licht stopt
met branden is de firmware-update voltooid.

NOTE
Wanneer uw Android- toestel geen verbinding maakt, verwijzen wij u naar
Hoofdstuk 4.6 Probleemoplossing

4 RING IN GEBRUIK NEMEN
4.1 HET BEANTWOORDEN VAN EEN OPROEP
Wanneer de RING Video Doorbell App geïnstalleerd is, is het beantwoorden van
een oproep heel gemakkelijk. U zult, wanneer er op de bel wordt gedrukt, een
melding krijgen van de App. Volg onderstaande stappen op de oproep te
beantwoorden.

1
2

3
4

Bij het drukken op de bel (op de knop aan de voorzijde van de RING
deurbel), zal de LED-ring blauw worden en gaan draaien. U ontvangt
tegelijkertijd een melding op het apparaat waarop de RING App
geïnstalleerd is.
Druk op de melding die wordt gegeven door uw apparaat. U ziet nu
direct de live video beelden. Krijgt u geen melding? Controleer dan de
instellingen voor de meldingen van uw RING om ervoor te zorgen dat de
kennisgevingen van de RING App zijn ingeschakeld. Bekijk hiervoor ook
Hoofdstuk 3.4.
Selecteer “Answer” (beantwoorden) of “Deny” (afwijzen). Door “Answer”
te selecteren kunt u de oproep beantwoorden en met uw bezoeker
praten.
Wanneer u “Deny” kiest, weigert u de oproep zonder dat uw bezoeker
hiervan af weet.

NOTE
Ook bij een bewegingsmelding geeft de RING u een notificatie. Om de
bewegingsmelding te beantwoorden volgt u dezelfde stappen. Ondanks dat
de bezoeker dus niet op de bel heeft gedrukt, kunt u zo toch de oproep
beantwoorden en met de (ongewenste) bezoeker praten.

4.2 MEERDERE GEBRUIKERS INSTELLEN
Het is mogelijk om meerdere gebruikers te koppelen aan de RING deurbel. Dit
houdt in dat meerdere personen aan de RING deurbel verbonden kunnen zijn,
waardoor er bij een melding alle gekoppelde smart Phones worden genotificeerd.
Voor het instellen van meerdere gebruikers volgt u onderstaande stappen:

1
2
3

Log in op de RING App en ga naar “My Devices”. Klik vervolgens op de
desbetreffende RING die u wilt delen met een andere gebruiker.
Selecteer vervolgens “Shared Users” aan de onderkant van het scherm.
Voer nu het e-mailadres van de persoon die u aan de deurbel wilt
toevoegen.
Indien de gebruiker al over een RING App account beschikt krijgt
de gedeelde gebruiker nu automatisch toegang tot het gedeelde
apparaat.
Indien de gebruiker nog geen RING App account heeft, zal de
gedeelde gebruiker een e-mail ontvangen met daarin de
download instructies voor de RING App.

4.3 MELDINGEN INSTELLEN EN BATTERIJ
CONTROLEREN
Het instellen van de kennisgevingen die uw smartphone of tablet geeft op het
moment dat er een oproep of bewegingsdetectie binnenkomt, kan per gekoppelde
RING deurbel worden gedaan. In hetzelfde deel van de RING App kan ook de
batterij status worden gecontroleerd. Bekijk hiervoor onderstaande stappen:

1

Selecteer de RING Deurbel waarvan u de kennisgevingsinstellingen wilt
instellen of de batterij wilt controleren.

2

De app geeft nu de batterij status en instellingen voor notificaties weer,
zoals weergegeven op onderstaande afbeelding.

3

U zet de notificaties voor de RING oproepen uit door onder “Ring Alerts”
op de schuifbalk te tikken. Hetzelfde geld voor de bewegingsnotificaties:
schuif het balkje onder de woorden “Motion Alerts” naar links of rechts.

4.4 BEWEGINGSDETECTIE INSTELLEN
Het instellen van de bewegingsdetectie gaat gemakkelijk en snel. Gebruik voor het
instellen van de bewegingsdetectie de RING App die u in Hoofdstuk 3.1
geïnstalleerd heeft. Ga voor het instellen van de bewegingsdetectie naar de RING
Video Doorbell App en volg onderstaande stappen:

1

Ga naar “My Devices” en klik op de betreffende RING. Selecteer
vervolgens “Motion Settings”.

2

Tik vervolgens op “Zones and Range” en selecteer de zones waarvan u
wilt dat uw RING de beweging in de gaten houdt. Stel aan de linkerkant
van het scherm de afstand van de detectie in. Bij het aanpassen van de
afstand zal dit in de RING App worden weergegeven, om u zo een
duidelijker beeld te geven van de detectiezone waarop uw RING
ingesteld staat.

3

Sla uw wijzigingen op door op “Save” rechtsonderin het scherm te
drukken. Om de wijzigingen volledig door te voeren is het van belang
dat u eenmalig op de deurbel knop van uw RING Deurbel drukt. De App
zal u dit ook aangeven. Wanneer dit is voltooid, klikt u op “Continue”.
De bewegingsinstellingen zijn nu aangepast.

4

Gebruik de Smart Alert optie (in het “Motion Settings” menu, zie stap 1)
om de frequentie van bewegingsmelding in te stellen.

4.5 VIDEO CLOUD OPNAME
Deze optionele functie geeft u de mogelijkheid om waar en wanneer u maar wilt
beelden die zijn opgenomen door uw RING Video Deurbel terug te kijken.
Onderstaande stappen geven aan hoe u de opgenomen beelden kunt bekijken.

1

In het hoofdmenu “My Devices” van de RING App staan onder het kopje
“All Activity” alle bewegingsdetectiemeldingen en oproepen vermeld.
Druk nu op “>” voor de bewegingsmelding of oproep waarvan u de
beelden wilt zien.

2

Indien u nog niet bent ingelogd met uw RING Cloud Account of nog niet
over een RING Cloud Account beschikt, zal de app u nu vragen om uw
aan te melden. Volg de stappen om u in te loggen of aan te melden voor
een nieuw RING Cloud Account.

3

Vervolgens kunt u de opnamen rechtstreeks op uw smart Phone of tablet
downloaden. De opnames zullen in MP4 formaat worden opgeslagen. De
opnames duren tussen de 5 minuten en 1 uur.

4

Ook kunt u via uw desktop computer de beelden bekijken, opslaan en
delen.

NOTE
U ontvangt een maand lang gratis Cloud Video Opname bij aankoop van een
RING Video Deurbel. Zodra de gratis proefperiode is afgelopen kunt u
kiezen voor een abonnement van €3,- per maand of €30,- per jaar. Een credit
card is nodig voor de betaling.

4.6 PROBLEEMOPLOSSING
MIJN ANDROID TOESTEL VERBINDT NIET AUTOMATISCH MET RING

1

Ga naar uw Wi-Fi instellingen.

2

Zoek in de lijst met beschikbare netwerken naar een netwerk genaamd
“Ring-xxxxxx”.

3

Selecteer dit netwerk en kies “vergeet netwerk”.

4

Ga vervolgens naar geavanceerde netwerkinstellingen.

5

Zoek de “scanning always available” regel en zorg dat deze uit staat.

6

Zoek de “auto switch to mobile netwerk” regel en zorg dat deze aan
staat.

7

Probeer de RING opnieuw in te stellen volgens de stappen in Hoofdstuk
3.2

MIJN VIDEOBEELDEN ZIJN VAN SLECHTE KWALITEIT
De Ring Video deurbel gebruikt adaptieve bandbreedte technieken. Hierdoor
wordt de kwaliteit van de video aangepast op het moment dat deze
gestreamd wordt naar een smartphone of tablet.
Wanneer RING een situatie detecteert waarin de videokwaliteit begint te
degraderen, wordt het de video met een lagere bit- en frame rate naar uw
apparaat gestreamd, om ervoor te zorgen dat oproep niet wordt afgebroken.

MIJN WIFI VERBINDING WERKT NIET
Als uw draadloze internetverbinding niet meer werkt zal uw Ring deurbel niet
in staat om audio en video gegevens naar uw smartphones en tablets te
sturen. Neem contact op met uw internetprovider om een gepaste oplossing
te vinden.
Door de Ring deurbel aan te sluiten op de vaste bedrading zult u nog steeds
de deurbel horen wanneer een bezoeker op de knop drukt.

