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Tämä ohjekirja on tarkoitettu vain viitetarkoitukseen. Sähkön kanssa 
työskentely voi olla vaarallista, mikäli se tehdään ilman tarpeellisia turvatoimia. 
Vain pätevä sähköasentaja saa suorittaa asennuksen ja johdotuksen.

Älykästä turvallisuutta 
kotisi joka nurkassa
Uusi Ring Floodlight Cam antaa 
sinun laajentaa turvarengastasi koko 
kiinteistösi alueelle.

Tiedät aina ensimmäisenä, kun joku 
on pihallasi, ja voit suojella kotiasi 
missä sitten oletkin.

Tarkkaile kotiasi, estä rikoksia ja 
suojele omaisuuttasi puhelimelta, 
tabletilta tai PC:ltä.
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Ruuvimeisseli
Käytä ruuvimeisselin kahvaa 
kupumuttereiden kiristämiseen.

Ristipää 
Käytä ristipäätä kiinnikkeen 
asentamiseen, ja pientä päätä 
johtojen kiinnittämiseen.

Kiinnike 
Käytä tätä kiinnikettä Floodlight 
Camin kiinnittämiseen seinään.

Ennen kuin aloitat
Tarkista laatikon sisältö.
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Kiinnitysruuvit (5)
Käytä 2 ruuvia kiinnittääksesi kiinnikkeen 
seinään. 

Ankkurit (5)
Käytä näitä asennusruuvien kanssa, 
mikäli asennat tiili-, rosorappaus- tai 
muurauspinnoille.

 
Poranterä 
Poraa tällä reikiä, jos käytät ankkureita.

 
Kupumutterit (3) 
Käytä näitä Floodlight Camin 
kiinnittämiseen kiinnikkeessä 
oleviin tappeihin asennuksen 
viimeistelemiseksi.

 
Koukku 
Ripusta Floodlight Cam johtoja 
asentaessasi.
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Yhdistäminen

Kiinnitysruuvit

Kiinnike

Kiinnitystapit Valon
säätökaulus

Valon
säätönuppi

Kupumutterit

Liiketunnistin
(valoille)

Kameran
säätökaulus
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Yhdistäminen

Kiinnitysruuvit

Kiinnike

Kiinnitystapit Valon
säätökaulus

Valon
säätönuppi

Kupumutterit

Liiketunnistin
(valoille)

Kameran
säätökaulus
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10 metriä

Maan suuntainen

3 metriä

Miten asennuskorkeus 
vaikuttaa liikkeentunnis-
tukseen
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10 metriä

Maan suuntainen

3 metriä

Kun liiketunnistin asennetaan 
3 metrin korkeuteen ja se on 
maan suuntaisesti, liiketunnistin on 
optimoitu havaitsemaan ihmisen 
kokoiset kohteet jopa 10 metrin 
etäisyydellä.
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Sammuta virta 
sulakekaapista
Kytke valonheittimen piiristä virta 
pois sulakekaapista varmistaaksesi, 
että virtaa ei lähde ulos.
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VAROITUS: Sähköiskun 
vaara

• Vain pätevä 
sähköasentaja saa 
suorittaa asennuksen ja 
johdotuksen. 

• Sammuta virta 
sulakekaapista ennen 
asennusta.

• Varmista, että syöttöjännite on oikea. Yhdistä laite 
100 VAC ~ 240 VAC:n 50/60 Hz:n virtalähteeseen. 

• Maadoita laite hyvin. 

• Noudata aina merkkisäännöksiä sähköjohtoja 
asentaessa. 

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Tulipalovaara 

• Älä asenna helposti syttyvien tai palavien pintojen 
lähelle.

HUOMAUTUS

• Älä yhdistä tätä valoa himmenninkytkimeen tai 
ajastimeen.
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Valmistele Floodlight 
Cam asennusta varten
   A   Avaa valopidikkeiden nuppeja, 

jotta voit kääntää ne tieltä ja 
päästä kiinnitysruuveihin käsiksi.

Älä irrota Floodlight Camia kannassa olevasta 
palloliittimestä.
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   B   Käännä kameraa 180 astetta, 
sillä Floodlight Cam toimitetaan 
kamera ylösalaisin.
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Poista olemassa oleva 
valonheitin

   A   Kun virta on katkaistu 
sulakekaapista, poista 
olemassa oleva valonheitin 
seinästä ja irrota johdot.

   B   Jos seinässä on jo kiinnike, 
irrota se myös.
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A

B
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Asenna kiinnike
Leikkaa tiivisteeseen reikä johtoja 
varten ja juoksuta ne läpi.
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Asenna kiinnike siten, että tapit 
ovat maan suuntaisesti (tai seinän 
suuntaisesti ulkonemalle pystyyn 
asennettaessa).
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Ripusta Floodlight Cam
Käytä mukana tullutta koukkua 
ripustaaksesi Floodlight Camin 
kiinnikkeeseen johtoja yhdistäessäsi.

   A   Kiinnitä mukana toimitetun 
koukun toinen pää yhteen 
Floodlight Camin asennusrei’istä.

   B   Kiinnitä toinen pää kiinnikkeen 
pieneen reikään.
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Kytke maadoitusjohto
Kytke maadoitusjohto Floodlight 
Camin maadoitustappiin ja kiinnitä 
se paikalleen.

Ring Floodlight Camin turvallinen ja asianmukainen 
käyttö vaatii oikein asennettua maadoitusta.
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Kytke virtajohdot
Kiinnitä kuuma ja kylmä johto 
seinästä Floodlight Camin kuumaan 
ja kylmään johtoon.

Kiinnitä käyttämällä mukana 
toimitetun ruuvimeisselin 
pientä päätä.

A
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Napsauta johtoliitin 
paikalleen
Napsauta johtojen kiinnittämisen 
jälkeen johtoliitin kiinnikkeen 
pohjaan.

B
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Aseta Floodlight Cam 
kiinnikkeeseen
Kiinnitä kaikki johdot huolellisesti 
Floodlight Camin taakse.

Kohdista kiinnitystapit 
Floodlight Camin reikiin 
ja paina yhteen. Kiinnitä 
kupumutterit oranssin 
ruuvimeisselin kahvan avulla.
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Palauta virta
Kun virta on palautettu, valot syttyvät 
ja Floodlight Cam kertoo olevansa 
asetustilassa.
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Suorita  
sovellusasetukset
Valitse Ring-sovelluksessa Set Up 
a Device ja seuraa sovelluksen 
ohjeita Floodlight Camin 
yhdistämiseksi Wi-Fi-verkkoon.
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Valitse asennuksen 
jälkeen Ring-
sovelluksesta 
Floodlight Cam.
Se avaa laitteen aloitusnäytön, josta 
voit muuttaa asetuksia ja käyttää eri 
toimintoja.

28



Hallitse valoja manuaalisesti.

Kytke ilmoitukset päälle miltä tahansa 
kamerasi liikealueilta.

Käynnistä 110 desibelin sireeni. Se 
on äänekäs, ja naapurisi kuulevat sen. 
Käytä varoen.
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Avaa suora videotoisto 
valitsemalla Live View.

30



Two-way Talk – Puhu vierailijoidesi 
kanssa.

Siren – Aktivoi 110 desibelin sireeni.

Lights – Kytke valot päälle ja pois.

Ring Neighborhoods – Ilmoita 
epäilyttävistä tapahtumista naapureillesi.

Voit suoratoiston aikana käyttää 
seuraavia toimintoja:
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Valitse Motion 
Settings
muokataksesi liikeasetuksiasi.
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Tällä voit säätää, kuinka paljon 
hälytyksiä saat. Valitse People 
Only saadaksesi liikehälytyksiä 
vain ihmisistä.

Piirrä enintään kolme mukautettua 
aluetta, joilta haluat saada 
liikehälytyksiä ja joille haluat 
sytyttää valot.

Määritä ajat, jolloin et halua 
vastaanottaa liikehälytyksiä.
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Liikkeen havaitseminen vaatii 
liikealueiden (Motion Zone) 
luomista. Kyseessä on muokattava 
alue, jota Ring tarkkailee ja jolta se 
vastaanottaa hälytyksiä.

Luo liikealue valitsemalla liikeasetukset 
(Motion Settings). Luo tältä ruudulta 
jopa kolme liikealuetta. Vähintään 
yhden liikealueen täytyy olla aktiivinen, 
jotta saat hälytyksiä.
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Jos puhelimesi on lukittuna kameran 
tallentaessa suoraa tapahtumaa, saat 
ilmoituksen siitä kotinäytöllesi.

Jos puhelimesi käyttää salasanaa, 
sinun on syötettävä se ennen suoran 
tapahtuman seuraamista. 
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Valitse Light 
Settings
ajastaaksesi valojen 
pysymisen päällä
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Valitse Light Settings -ruudulta 
Advanced Settings, niin voit muokata 
valot sytyttäviä alueita ja määrittää, 
kuinka kauan valot pysyvät päällä.
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Vianmääritysvihjeitä
Valot eivät syty, kun Floodlight Cam havaitsee 
liikettä.
Valot syttyvät liikkeestä vain, kun ulkona on pimeää. 
Jos ulkona on pimeää eivätkä valot edelleenkään 
syty, säädä valojen liikeasetuksia valitsemalla  
Ring-sovelluksesta Light Settings ja sitten 
Advanced Settings.

Minulla on ongelmia video-/äänenlaadun ja/tai 
latausaikojen kanssa.
Video-/äänenlaadun ongelmat johtuvat yleensä 
Wi-Fi-signaalin laadusta tai Internet-yhteyden 
nopeudesta. Optimikokemus saavutetaan, kun 
käytössä on vähintään 1–2 Mbps:n Internet-yhteys. 
Tarkista Internet-yhteyden nopeus valitsemalla 
Ring-sovelluksesta Device Health ja sitten Test 
Your Wi-Fi.

Mikäli Internet-nopeus on riittävä, katso Device 
Health -ruudulta kohtaa Signal Strength. Floodlight 
Camin saamaa Wi-Fi-signaalia on tehostettava, 
mikäli Signal Strength ei ole Good (Hyvä). Se 
voidaan tehdä Chime Pro -tuotteellamme.
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Floodlight Camiin ei syty valoja, kun palautan 
virran.
Tarkista, ovatko valonheittimesi yhdistetty 
valokytkimeen. Varmista sitten, että se on kytketty 
päälle ja pysyy päällä. Jos se on kiinni ajastimessa, 
ajastintoiminto täytyy ottaa pois käytöstä.

Floodlight Cam syttyy, mutta en saa suoritettua 
sovellusasetusta.
Tarkista ensiksi Wi-Fi-salasanasi kahteen kertaan, 
sillä se on yleisin syy Floodlight Camin asetusten 
epäonnistumiselle. 

Tarkista sitten etäisyys Wi-Fi-reitittimeen tai 
tukiasemaan. Asetusta ei voida suorittaa 
loppuun, mikäli Floodlight Cam on liian kaukana 
tukiasemasta. Tässä tapauksessa Ring Chime 
Pron asentaminen voi tehostaa Wi-Fi-signaalia ja 
antaa äänihälytyksiä Floodlight Camista ja muista 
Ring-tuotteista.

Saat lisätietoja Chime Prosta sivustolta:  
ring.com/chime-pro



Lisäohjeita löytyy osoitteesta:  
ring.com/help

Tai soita meille…

Yhdysvallat 1 800 656 1918 

Iso-Britannia 01727 263045

Australia 1 300 205 983

Uusi-Seelanti +64 9 887 9871

Meksiko (D.F) 52 55 8526 5445 

Maailma +1 310 929 7085

Löydät kaikki 
asiakastukinumeromme osoitteesta:  
ring.com/callus
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