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Bli kjent med Ring Alarm.

Basisstation

Het centrale knooppunt van je Ring Alarm-systeem. 
Hiermee koppel je al je Alarm-apparaten aan 
de Ring-app, zodat je je huis overal in de gaten 
kunt houden. Aan te sluiten op stroom met de 
meegeleverde voeding.

Bewegingsdetector

Waarschuwt je voor beweging in 
je huis. Bevestiging met behulp 
van hardware die is meegeleverd 
met de installatiekit voor de 
bewegingsdetector.

Signaalversterkers

Breidt het draadloze  
Z-Wave-netwerk uit om 
Alarm-apparaten op afstand 
te bereiken.

Toetsenblok

Hiermee kun je Ring Alarm handsfree regelen. 
Bevestig het apparaat aan een muur of plaats het 
op een tafel in de buurt van een deur die je vaak 
gebruikt. Werkt maandenlang op de batterij of kan 
worden aangesloten op de stroom via de USB-kabel 
en de voeding.

Contactsensor

Waarschuwt je wanneer een 
deur of raam wordt geopend. 
Gebruikt de sensormagneet en 
bevestigingshardware die bij de 
montageset voor de contactsensor 
zijn meegeleverd of de gratis 
kleine magneet voor smalle 
deuropeningen. 32



Basisstation

Toetsenblok

Bewegingsdetector

Contactsensor

Signaalversterkers

1. Je huis + Ring Alarm. 2. Stel je Ring-account in.

Dit voorbeeldhuis laat zien 
hoe Ring Alarm in een huis 
kan worden gebruikt. Pas de 
configuratie van Ring Alarm  
aan je eigen wensen aan.

Installeer eerst de Ring – Always Home app uit 
de app store op je mobiele apparaat. Als je Ring 
al gebruikt, moet je de app bijwerken naar de 
nieuwste versie.

Open de app. Als je Ring voor het eerst gaat 
gebruiken, tik je op Create Account (Account 
aanmaken) en voer je je gegevens in om aan de slag 
te gaan.

Het configureren van Ring Alarm is eenvoudig: de 
app leidt je door elke stap van het proces.

Voor Ring Alarm is een internetverbinding vereist, 
dus je hebt je wifi-netwerk en wachtwoord of een 
Ethernet-kabel nodig.

Als je vragen hebt over of hulp nodig hebt met 
Alarm, begin je hier: ring.com/alarm-faq 
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3. Stel het Alarm-basisstation in.

Controleer voordat je begint  
of Bluetooth is ingeschakeld  
op je mobiele apparaat.

Je kunt nu het Alarm-basisstation configureren  
in de Ring-app. Dat doe je zo:

1. Tik op Set Up a Device (Een apparaat 
configureren).

2. Als dit je eerste Ring Alarm is, tik je op Alarm.  
Als je Alarm op een andere locatie hebt, tik je 
op Security Devices (Beveiligingsapparaten).

3. Selecteer een locatie of voeg een nieuwe toe.
4. Tik op Base Station (Basisstation).
5. Volg daarna de instructies in de app om de 

configuratie te voltooien.

Druk op de PAIRING-knop aan de achterkant van 
het basisstation wanneer dat wordt gevraagd, zoals 
hieronder wordt weergegeven.  

Ga naar ring.com/alarm-faq voor meer informatie 
over LED-patronen tijdens het koppelen.

Achterkant van basisstation

TIP
De eerste keer dat het basisstation verbinding 
maakt met internet, wordt automatisch een 
software-update gestart. De update kan enkele 
minuten duren. 

Tijdens de update brandt de lichtring op het 
basisstation blauw met een gele doordraaiende 
indicator. Zodra de ring helemaal blauw is, is de 
update voltooid.

4. Configureer Assisted Monitoring.

Wat is Assisted Monitoring?

Met Assisted Monitoring worden je contacten voor 
noodgevallen automatisch gebeld wanneer Ring 
Alarm een beveiligingsprobleem detecteert en het 
alarm afgaat.

Je hebt een abonnement op Ring Protect Plus 
nodig voordat je je kunt aanmelden voor Assisted 
Monitoring (plus mobiele back-up).  Je Ring Alarm-
kit wordt geleverd met een proefversie van Protect 
Plus.

Het Ring Protect Plus-abonnement biedt je andere 
voordelen, waaronder 24 uur per dag, 7 dagen per 
week mobiele back-ups. Als het internet uitvalt of de 
router geen stroom meer krijgt, stuurt de mobiele 
back-up het Ring Alarm-signaal naar de bewakings-
service.

Je aanmelden voor Ring Protect Plus.

1. Nadat je het basisstation hebt toegevoegd, 
open je een webbrowser, ga je naar ring.com/
protect-plans en abonneer je je op het Ring 
Protect Plus-plan.

2. Wanneer je klaar bent, open je de app en 
tik je op Menu. Ga vervolgens naar Settings 
(Instellingen) en Monitoring (Bewaking) om 
Assisted Monitoring te configureren.

Wat is zelfbewaking?

Als je Assisted Monitoring overslaat, werkt Ring 
Alarm met zelfbewaking. In een noodgeval klinkt 
het alarm, maar wordt er geen signaal afgegeven 
aan de bewakingsservice. Je contacten voor 
noodgevallen worden evenmin ingeseind over het 
alarm.

Als je nu voor zelfbewaking kiest, kun je op elk 
gewenst moment teruggaan en je aanmelden voor 
Assisted Monitoring.Het telefoonnummer van de lokale Ring-

bewakingsservice vind je op 
ring.com/monitoring-service
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5. Configureer je Alarm-apparaten.

Voer voor de eenvoudigste configuratie alle drie de stappen uit voor elk apparaat voordat je verder gaat met 
het volgende. Gebruik de app en deze handleiding om de Alarm-apparaten te positioneren voor een betere 
beveiliging van je huis.

Als je even moet pauzeren, kun je de app sluiten en later beveiligingsapparaten toevoegen. Wanneer je 
klaar bent om de configuratie te hervatten, open je de Ring-app en tik je op Set Up a Device (Een apparaat 
instellen).

Het configureren van de Ring Alarm-beveiligingsapparaten bestaat uit drie stappen:

Configureren 
van de gewenste  

instellingen.

Installeren  
van het apparaat.

Open niet alle tabbladen tegelijk! Dat kan het configureren van Ring 
Alarm een stuk ingewikkelder maken. Wacht tot je klaar bent om een 
bepaald apparaat te configureren en open pas het bijbehorende tabblad 
wanneer de app daarom vraagt.

Apparaatcodes begrijpen.

De Ring Alarm-kit wordt geleverd met een reeks 
apparaten. Elk heeft een unieke QR-code en 
5-cijferige code op de achterkant.

Hiermee kun je apparaten eenvoudig identificeren 
terwijl je in de app werkt. Deze codes zijn 
meestal te vinden op de achterkant van de 
apparaten, zoals wordt weergegeven in deze 
voorbeeldafbeeldingen.

Achterkant van bewegingsdetector Achterkant van contactsensor

Aansluiten  
van het apparaat op je Ring 

Alarm.
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Installatiestappen:

1. Aansluiten
 Wanneer de app erom vraagt, trek je aan het 

batterijlipje om het in te schakelen.

2. Configureren
 Kies in de Ring-app de plaatsing van de sensor 

– Main Door (Hoofddeur), Secondary Door 
(Tweede deur) of Window (Raam) – geef deze 
een unieke naam die de locatie beschrijft en wijs 
hem toe aan een ruimte.

 Deur- en raaminstellingen 
 Als je de contactsensor plaatst op een deur, 

moet je Main Door (Hoofddeur) of Secondary 
Door (Tweede deur) kiezen als plaatsingsoptie. 
Hoofddeuren hebben vertragingen bij het in- en 
uitgaan om vals alarm te voorkomen.

 Zie pagina 19 voor meer informatie over 
vertragingen bij het in- en uitgaan.

Contactsensoren.

Contactsensoren kunnen op elke deur of elk raam 
worden geïnstalleerd. Het maakt niet uit in welke 
richting of stand je ze installeert, zolang de sensor 
en magneet zich op één lijn bevinden en zich niet 
meer dan 1,27 cm van elkaar bevinden.

We raden je aan om contactsensoren te installeren 
op elke deur en elk raam dat gemakkelijk toegang 
biedt tot je huis, zoals ramen op de begane grond 
of op een verdieping in de buurt van obstakels waar 
een indringer op kan klimmen.

TIP
Als je meerdere contactsensoren aan Ring 
Alarm wilt toevoegen, vergeet dan niet ze één 
voor één aan te sluiten, te configureren en te 
installeren.

3. Installeren
Kies waar je de sensor en magneet wilt 
installeren. Als je een smalle deuropening hebt, 
moet je de meegeleverde kleine magneet 
gebruiken. Zorg ervoor dat je ze op één lijn 
plaatst, met niet meer dan 1,27 cm ruimte 
ertussen (zie afbeelding).

Als je ze op een deur plaatst, kies dan een kant 
zonder scharnieren (zie afbeelding).

Verwijder de achterkant van de bevestigingstape 
en druk de sensor en de magneet op hun plaats.

 Een sabotagepoging
Wanneer je het batterijdeksel van een sensor 
schuift om de batterijen te vervangen, wordt er 
in de Ring-app aangegeven dat er een poging tot 
sabotage plaatsvindt. De melding verdwijnt als je 
de klep terugschuift.

Als je het alarm moet inschakelen terwijl een 
sensor zich in deze 'sabotagestand' bevindt, 
wordt je gevraagd de melding te negeren, zodat 
je verder kunt gaan met inschakelen.

Zie pagina 18 voor meer informatie over het 
negeren van sensoren.
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Bewegingsdetector.

Bewegingsdetectoren werken op een slimme 
manier. Ze laten je vrij door huis bewegen terwijl 
ze ook beweging door ruimten en gangen kunnen 
detecteren wanneer ze ingeschakeld zijn.

Wanneer de bewegingsdetectoren normaal werken, 
detecteren ze voortdurend beweging, maar geven 
ze alleen een melding bij de eerste detectie. Na 
drie tot vier minuten zonder activiteit zijn ze weer 
paraat om je opnieuw te waarschuwen. Je kunt het 
alarm tijdens deze periode op Afwezig zetten en 
indringers detecteren.

In de testmodus wordt er constant beweging 
gedetecteerd en wordt je ongeveer elke 15 
seconden gewaarschuwd. De testmodus is bedoeld 
om te testen op dode hoeken, huisdieren en andere 
triggers in de omgeving.

Waar moet je de bewegingsdetector plaatsen?

• Installeer deze indien mogelijk 1,2 meter boven 
de vloer.

• Installeer de detector in een hoek of aan een 
vlakke wand (zie illustraties).

• Kies een locatie met duidelijk zicht, zonder 
obstakels of dode hoeken.

Vals alarm voorkomen:

• De detector mag niet bij een warmtebron zoals 
een fornuis, open haard of ramen met direct 
zonlicht worden geplaatst.

• Gebruik de app om de bewegingsgevoeligheid 
aan te passen voor veel huisdieren.

• Zorg ervoor dat je huisdieren niet in de buurt van 
de bewegingsdetector kunnen komen door op 
meubilair te klimmen.

• De detector moet zijn ingeschakeld in 
Afwezig, maar uitgeschakeld in Thuis. Dit is de 
standaardinstelling.

• Plaats het Ring Alarm-systeem niet in een 
onverwarmd gebouw, zoals een garage of 
schuur.

Installatiestappen:

1. Aansluiten
 Trek aan het batterijlipje om de 

bewegingsdetector aan te sluiten.

2. Configureren
 Bepaal met behulp van de app waar je de 

bewegingsdetector wilt plaatsen, geef deze een 
unieke naam en wijs hem toe aan een ruimte.

3. Installeren
 Zoek de beugel voor de achterkant van de 

detector op in de accessoiretas. Bevestig de 
beugel stevig met de meegeleverde tape of 
schroeven. Klik de bewegingsdetector op de 
beugel.

Bewegingsdetector in een hoek

Bewegingsdetector aan een wand
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Toetsenblok.

Je gebruikt het toetsenblok om het alarm in en uit te 
schakelen. We raden je daarom aan het in de gang 
of in de buurt van de deur te plaatsen die je het 
vaakst gebruikt om naar buiten en binnen te gaan. 
Sommige mensen installeren een extra toetsenblok 
in hun slaapkamer zodat ze er 's nachts makkelijk bij 
kunnen.

Installatiestappen:

1. Aansluiten
 Wanneer de app daarom vraagt, sluit je het 

toetsenblok aan op een stopcontact met de 
meegeleverde USB-kabel en adapter.

2. Configureren
 Geef het toetsenblok een unieke naam en voeg 

het toe aan een ruimte. Vergeet niet dat je een 
persoonlijke toegangscode moet aanmaken om 
het alarm in en uit te schakelen.

3. Installeren
 Het toetsenblok kan verzonken aan een muur 

worden gemonteerd of op een tafel worden 
geplaatst, en kan op het stopcontact aangesloten 
blijven of met de interne batterij gebruikt 
worden.

  Zie pagina 18 voor meer informatie over  
 vertragingen bij het in- en uitgaan.

Het toetsenblok aan een muur installeren:

• Schuif de beugel van het toetsenblok.

• Plaats de montagebeugel op de muur en gebruik 
vervolgens de muurpluggen en schroeven uit 
de kit om de beugel aan de muur te bevestigen. 
(Als je pluggen gebruikt, moet je vooraf gaten 
boren.)

• Schuif het toetsenblok op de beugel.

Het toetsenblok op een tafel plaatsen:

• Schuif de beugel van het toetsenblok af.

• Draai de beugel om en schuif deze vervolgens 
weer terug om het toetsenblok omhoog te 
brengen.

Signaalversterkers.

Signaalversterkers breiden het bereik van het Ring 
Alarm-netwerk uit en stellen de apparaten in staat 
om te communiceren met het basisstation.

De signaalversterker werkt het beste wanneer 
deze tussen het basisstation en de verste Alarm-
apparaten wordt geplaatst. Mogelijk moet je de 
signaalversterker op verschillende stopcontacten in 
huis uitproberen om de beste plek te vinden.

Installatiestappen:

1. Aansluiten
 Sluit de signaalversterker aan op een willekeurig 

stopcontact om de configuratie voor te bereiden.

2. Configureren
 Geef de signaalversterker met de app een unieke 

naam en wijs deze toe aan een ruimte.

3. Installeren
 Sluit de signaalversterker aan op een stopcontact 

tussen je basisstation en een of meer Alarm-
apparaten.
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6. Leer Ring Alarm gebruiken.

Afwezig
Wanneer je de stand 
Afwezig inschakelt, staan 
standaard alle sensoren 
aan. Deze stand gebruik 
je wanneer je weggaat 
en er niemand thuis is.

Thuis
Wanneer je de stand 
Thuis kiest, worden 
standaard alleen de 
deur- en raamsensoren 
ingeschakeld. Deze stand 
is geschikt wanneer 
iemand thuis wil blijven 
en zich veilig wil voelen.

Disarmed (Uitgeschakeld)
De sensoren in je huis zijn niet 
ingeschakeld. Dit is handig 
wanneer je thuis bent en 
je de vrijheid wilt hebben 
om vrij in en uit te gaan.

Alarm-modi.

Het Alarm-systeem heeft drie beveiligingsmodi om uit te kiezen: Uitgeschakeld, Afwezig en Thuis.
Je kunt tussen ertussen schakelen met behulp van het toetsenblok en de Ring-app.

Ring Alarm in- en uitschakelen:

Controleer eerst of de deuren en ramen gesloten 
zijn.

Met het toetsenblok
Voer je persoonlijke toegangscode in en druk 
vervolgens op de knop voor Uitgeschakeld, Afwezig 
of Thuis.

Met de app
Open de app en tik op de gewenste stand.

Paniekalarm activeren.

Ring Alarm is voorzien van een paniekalarm voor 
het geval er zich een noodsituatie voordoet terwijl je 
thuis bent. Houd de  knoppen en op het 
toetsenblok tegelijkertijd drie seconden ingedrukt 
om deze functie te activeren.

Als de Panic Mode wordt geactiveerd, klinkt de 
sirene. Als je Assisted Monitoring hebt, wordt er 
een signaal naar de bewakingsservice gestuurd, die 
tegelijkertijd je contacten voor noodgevallen zal 
bellen.

TIP
Als je uitschakelt, wordt het alarmsignaal 
geannuleerd. Als je Assisted Monitoring hebt, 
wordt het signaal dat naar de bewakingsservice 
wordt gestuurd, geannuleerd als je het systeem 
uitschakelt tijdens een alarm.

Als je in een noodgeval het alarmgeluid wilt 
uitschakelen zonder het alarmsignaal te 
annuleren, tik je op de knop Silence Siren 
(Sirene uitzetten) in de app.
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Sensoren negeren.

Met deze negeerfunctie kun je een sensor tijdelijk 
negeren, zodat je het alarm kunt inschakelen 
zonder het te activeren. De functie wordt het vaakst 
gebruikt wanneer je een raam open wilt laten of een 
apparaatprobleem wilt negeren om het later op te 
lossen.

Met het toetsenblok
Wanneer je probeert in te schakelen en een sensor 
moet negeren, geeft het toetsenblok weer dat de 
sensoren genegeerd moeten worden en knippert 
de knop . Druk op de knop om te negeren of 
doe niets als je het inschakelen wilt annuleren.

Met de app
Als je probeert het alarm in te schakelen en een 
sensor moet worden genegeerd, krijg je een 
melding. 

Opties voor energiebesparing van 
toetsenblok gebruiken.

• Aangesloten: lampje van de knop voor de 
huidige stand brandt continu. Cijfers lichten op 
wanneer het donker is of wanneer er beweging 
wordt gedetecteerd.

• Batterij, met energiebesparing aan: knoppen 
voor de huidige stand lichten op wanneer een 
knop wordt ingedrukt.

• Batterij, met energiebesparing uit: knoppen 
voor de huidige stand lichten op wanneer er 
beweging wordt gedetecteerd. Cijfers lichten op 
wanneer het donker is of wanneer er beweging 
wordt gedetecteerd.

Als je de instellingen voor energiebesparing van het 
toetsenblok wilt aanpassen, open je de app, tik je op 
het menu Devices (Apparaten) om het toetsenblok 
op te zoeken en gebruik je de schakelaar voor 
energiebesparing.

Ingeschakelde standen  
voor sensoren wijzigen.

In elke beveiligingsstand worden specifieke groe-
pen sensoren ingeschakeld. Standaard geldt het 
volgende:

• De stand Afwezig schakelt alle contactsensoren 
en bewegingsdetectoren in.

• De standThuis schakelt alleen 
omgevingscontactsensoren op deuren en ramen 
in.

Je kunt naar wens instellen welke sensoren worden 
ingeschakeld in de standen Thuis en Afwezig. Als 
je bijvoorbeeld wilt voorkomen dat een bepaalde 
deur wordt ingeschakeld in Thuis, kun je die 
standaardinstelling wijzigen.

Vertragingen bij het in-  
en uitgaan begrijpen.

Vertraging bij het uitgaan geeft je even de tijd om 
weg te gaan nadat je Ring Alarm hebt ingeschakeld. 
Nadat je het systeem hebt ingeschakeld, hoor je 
een reeks pieptonen om je eraan te herinneren 
dat je maar enkele seconden hebt om weg te gaan 
en de deur te sluiten. Wanneer de vertraging bij 
het uitgaan is verstreken, is het alarm in de stand 
Ingeschakeld. Als je de deur opent, wordt de 
vertraging bij het uitgaan geactiveerd en begint het 
aftellen.

Vertraging bij het uitgaan geeft je even de tijd 
om Ring Alarm uit te schakelen nadat je de deur 
hebt geopend. Je hoort ter herinnering piepjes 
tijdens de vertraging. Wanneer de vertraging is 
verstreken, klinkt er een sirene als je Ring Systeem 
niet uitschakelt. 

Als je vertragingen bij het in- en uitgaan op de 
deuren wilt gebruiken, open je de app en stel je de 
instellingen voor plaatsing van de contactsensor 
in op Main Door (Hoofddeur) en pas je de 
vertragingen aan. Je kunt kiezen tussen 0 seconden 
(geen vertraging) en 180 seconden (3 minuten). 
Zorg ervoor dat je genoeg tijd krijgt om het alarm in 
en uit te schakelen.
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Assisted 
Monitoring met 
Ring Protect Plus

Zelfbewaking

Wanneer een beveiligingsprobleem wordt gedetecteerd,  
verzendt de sensor een signaal naar het basisstation van  
Ring Alarm
Ring Alarm stuurt een melding naar je telefoon of e-mailadres 
(indien ingeschakeld). Gedeelde gebruikers in je account krij-
gen ook waarschuwingen

Ring Alarm geeft het signaal door aan de bewakingsservice

Mobiele back-up verzendt het signaal als je internet is uitge-
schakeld

De bewakingsservice belt je lijst met contacten voor noodge-
vallen. Hierbij wordt een voicemailbericht achtergelaten tot 
een contactpersoon antwoordt

Eiere

Eieren er 
hovedkontoen 
som brukes til å 
konfigurere Ring 

Shared Users

Best for family 
members, trusted 
friends, caregivers, 
and pet sitters.

Guest Users

Best used for 
short-term 
visitors and 
contractors.

In- en uitschakelen via toetsenblok met 
toegangscode

In- en uitschakelen via app

Camera's bekijken

Apparaatinstellingen wijzigen

Gebruikers toevoegen en verwijderen

Toegang tot facturering en accountin-
stellingen

Vereist een e-mailadres voor het instel-
len van een account

Toegang kan beperkt worden via een 
schema

Eigenaren

De eigenaar is de 
hoofdaccount die 
wordt gebruikt 
om Ring Alarm te 
configureren.

Gedeelde gebruikers

Geschikt voor 
familieleden, 
vertrouwde vrienden, 
zorgverleners en 
huisdieroppas.

Gastgebruikers

Geschikt voor 
bezoekers en 
aannemers.

Wat gebeurt er wanneer Ring Alarm afgaat?

Assisted Monitoring, alleen beschikbaar met een abonnement op Ring Protect Plus, biedt een extra 
beveiligingslaag door je contacten voor noodgevallen via een automatisch telefoontje op de hoogte te 
stellen wanneer er een beveiligingsprobleem wordt gedetecteerd.

Ga naar ring.com/protect-plans voor meer informatie over het abonneren  
op Ring Protect Plus.

Eigenaren en gedeelde gebruikers.

Je kunt vertrouwde mensen uitnodigen om Ring Alarm samen met je te gebruiken en ze beperkte toegang 
geven.
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Gedeelde gebruikers en gastgebrui-
kers toevoegen en verwijderen.

Als je gebruikers aan je account wilt toevoegen, 
open je de Ring-app en tik je achtereenvolgens op 
Menu, Settings (Instellingen) en Users (Gebruikers).

Gedeelde gebruikers
Kies een unieke toegangscode voor de nieuwe 
gedeelde gebruiker en tik vervolgens op Send Invite 
(Uitnodiging verzenden). De uitnodiging verloopt 
na zeven dagen, maar je kunt deze zo nodig altijd 
opnieuw verzenden.

Gastgebruikers
Kies een unieke toegangscode voor de 
gastgebruiker en geef deze direct door, aangezien 
er geen sprake van een e-mail is. Je kunt ook een 
schema toevoegen om aan te geven wanneer de 
gastgebruiker kan in- en uitschakelen.

Toegang tot Alarm en gebruikers verwijderen

• Als je toegang tot Alarm wilt verwijderen zonder 
een gedeelde gebruiker te verwijderen, tik je 
op de desbetreffende naam en vervolgens 
op de schakelaar naast Alarm Base Station 
(Alarm-basisstation). Deze gebruiker kan nog 

steeds toegang hebben tot camera's, indien 
beschikbaar.

• Verwijder een gebruiker uit je Ring-account door 
eerst op de naam van de gebruiker en vervolgens 
op Remove User (Gebruiker verwijderen) te 
tikken.

Waarschuwingen beheren.

Ring Alarm kan meldingen naar je telefoon en 
e-mailadres verzenden wanneer het alarm afgaat, 
wanneer de batterij van een apparaat bijna leeg is 
en bij diverse andere gebeurtenissen.

Als je de waarschuwingen wilt aanpassen, open 
je het menu aan de zijkant, tik je op Settings 
(Instellingen) en selecteer je Alarm Alerts (Alarm-
waarschuwingen). Elke gedeelde gebruiker van de 
Ring-app kan waarschuwingen in- en uitschakelen 
zonder dat dit invloed heeft op andere gebruikers. 

Let op: alarm-waarschuwingen bij noodgevallen 
kunnen nooit worden uitgeschakeld.

Hoe comfortabeler je je voelt in de omgang met 
het systeem, des te beter je begrijpt hoe je de 
instellingen voor Ring Alarm kunt aanpassen voor je 
gemak en veiligheid. 

Iedereen die Ring Alarm samen met jou gebruikt, 
moet het inschakelen en uitschakelen ervan 
oefenen, begrijpen wanneer ze de standen Thuis 
en Afwezig moeten gebruiken, en weten hoe ze vals 
alarm kunnen voorkomen.

Vals alarm.

Een zogeheten vals alarm treedt op wanneer 
iemand of iets Ring Alarm per ongeluk activeert en 
de sirene klinkt, maar er geen echte noodsituatie is. 
De beste manier om vals alarm te voorkomen is de 
oorzaak begrijpen en vermijden.

Deze activiteiten kunnen helpen om 
vals alarm te voorkomen:

• Geef iedereen op je locatie die Ring Alarm moet 
gebruiken toegang als gedeelde gebruiker of 
gastgebruiker.

• Zorg ervoor dat alle gedeelde gebruikers de 
Ring-app downloaden.

• Test de vertragingen bij in- en uitgaan en zorg 
voor voldoende tijd om te weg te gaan en binnen 
te komen.

• Controleer of het bereik van de 
bewegingsdetector geen dode hoeken heeft 
en niet bij een warmtebron is geplaatst. Pas de 
instellingen voor bewegingsgevoeligheid aan, 
zodat huisdieren het alarm niet doen afgaan.

• Zorg ervoor dat de contactsensoren en 
magneten stevig zijn bevestigd aan deuren en 
ramen en er niet tegenaan wordt gestoten of ze 
kapot gaan.

• Sla het telefoonnummer van de 
bewakingsservice op als een telefooncontact met 
een unieke beltoon. Het lokale nummer vind je 
op ring.com/monitoring-service

7. Oefen, oefen, 
oefen.

TIP
Ga voor tips over Ring Alarm, het vervangen 
van sensorbatterijen, het gebruik van Alexa en 
meer naar: ring.com/alarm-faq
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Een lijst met alle nummers voor onze klantenservice 
vind je op: ring.com/callus

De nieuwste versie van de handleiding voor Ring 
Alarm vind je op ring.com/alarm-manual

Technische informatie over Z-Wave vind je op 
ring.com/z-wave
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