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Installeer de
voedingsbron

De transformator van uw deurbel
vervangen
Vervang de transformator van uw oude deurbel door
de meegeleverde 24 VAC-transformator, zodat uw Ring
Video Doorbell Pro voldoende stroom krijgt.
Als u hierbij hulp nodig hebt of op een plaats
woont waar het wettelijk verboden is om zelf in
uw zekeringskast of schakelbord wijzigingen aan
te brengen, roep dan de hulp van een bevoegde
elektricien in.

Uw oude deurbel passeren
Omdat de meeste deurbellen niet met een 24 VACtransformator kunnen worden gebruikt, moet u uw
oude deurbel passeren door middel van de hieronder
getoonde meegeleverde kabel.
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Stap 1
Schakel de stroom uit bij de zekeringskast/
het schakelbord
Omdat u met hoogspanning werkt, moet u eerst de
stroom bij de zekeringskast of schakelbord uitschakelen.
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Stap 2
Zoek de transformator van uw oude deurbel
Uw transformator bevindt zich waarschijnlijk op een
strip stroomonderbrekers in een kast of opslagruimte.
Hij kan zich ook binnen in de oude deurbel bevinden.
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Stap 3
Vervang uw transformator
Als de transformator van uw deurbel zich binnen uw oude
deurbel bevindt, moet u de voeding van uw 230 VAC vinden
en de meegeleverde transformator daar installeren.
Als de transformator van
uw deurbel dichtbij de
zekeringskast of het schakelbord
is geïnstalleerd, ontkoppelt
u de 4 draden van uw oude
transformator. Verbind deze
4 draden met uw nieuwe
transformator, en let erop dat
u de netspanningsdraden en
secundaire draden niet verwisselt.
Maak de verbindingen door de
uiteinden van de draden in elke
aansluitklem te steken en elke
verbinding vast te draaien met een
kleine kruiskopschroevendraaier.
Zorg ervoor dat elke draad goed
is vastgeklemd voor een goede
verbinding.
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Stap 4
Zoek de deurbel binnen in uw huis
Zoek de deurbel binnen in uw huis en verwijder de afdekking
(als u uw transformator rechtstreeks met uw Ring Doorbell kunt
verbinden, mag u deze stap overslaan).
Bekijk nauwkeurig de verbindingen op uw deurbel. Het is
belangrijk dat u de bedrading vindt die de deurbel van voeding
voorziet.
Als uw deurbel er anders uitziet dan hier wordt afgebeeld,
raadpleegt u de handleiding van uw deurbel voor richtlijnen.
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Stap 5
Bepaal waar de voedingsbron van uw
deurbel is
De draden links (0 en 3) zijn de draden die het fysieke
belmechanisme van stroom voorzien (of in elektrische
terminologie, de solenoïde of spoel), zodat geluid wordt
geproduceerd.
Als u goed kijkt, kunt u zien dat de draden van
aansluitklemmen 0 en 3 naar de verborgen solenoïde leiden.
Aansluitklemmen 1 en 2 zijn daarentegen rechtstreeks met
elkaar verbonden via een dunne draad (wat betekent dat ze
de deurbel niet van stroom voorzien).

FRONT

TRANSFORMER
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Stap 6
De deurbel in uw huis passeren
Verwijder de draden die door de solenoïde van uw deurbel
lopen (nogmaals, 0 en 3 in dit voorbeeld), en overbrug ze door
middel van de rode kabel met de zwarte zekeringshouder.
Til de oranje hefboompjes op de grijze draadklemmen op tot
u het gevoel hebt dat ze gaan breken; steek de blootgestelde
draaduiteinden in en breng dan de hefboompjes naar beneden
om de verbinding goed vast te maken.

90 graden
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Stap 7
Breng opnieuw de afdekking aan
Gefeliciteerd! U hebt nu uw transformator vervangen en
uw oude deurbel gepasseerd. Een dergelijke geslaagde
‘bypass’ ziet er ongeveer uit als in de afbeelding
hieronder.
Ga nu naar de voorkant van uw huis om de Ring
Doorbell Pro te installeren door de stappen in de
volgende handleiding te volgen.
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Ga voor bijkomende hulp naar: ring.com/help
Voor onmiddellijke assistentie kunt u ons 7 dagen per
week bereiken op: help@ring.com
VS: 1 800 656 1918
VK: 01727 263045
AU: 1 300 205 983
NZ: +64 9 887 9871
Mexico (D.F): 52 55 8526 5445
Wereldwijd: +1 310 929 7085
Voor een lijst van al onze klantenservicenummers,
bezoek: ring.com/callus

1523 26th St.
Santa Monica, CA 90404
Hierbij verklaart Bot Home Automation dat dit elektronisch apparaat voor consumenten aan de essentiële vereisten en andere
relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EC voldoet. Deze verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op
www.ring.com/DoC.pdf.
Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht. Installeer het apparaat op een droge plaats en bescherm het tegen regen en
vocht. Het apparaat mag niet met zout water of andere geleidende vloeistoffen in contact komen. Het apparaat mag alleen
binnen en in droge staat worden opgeladen.
Let op: Er bestaat een risico van ontploffing als de batterij wordt vervangen met een verkeerd type van batterij.
Doe de gebruikte batterijen van de hand in overeenstemming met de instructies.
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