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With Ring, you’re
Always home.

Wat zit er in de doos

1. Ring Chime
2. Stekker (VS, VK, EU)
3. Beknopte installatiegids
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Stroomvereisten
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Ring Chime kan van stroom worden
voorzien door de stekker in een
stopcontact te steken dat 110 tot
240 V wisselspanning, 0,6 W ondersteunt.

Snelle setup
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1. Steek de stekker van de Chime in een
stopcontact. Het Ring-logo op de voorkant
van het apparaat begint blauw te pulseren.
2. Open de Ring-app en selecteer
Add Device (Apparaat toevoegen).
3. Kies Ring Chime en volg de aanwijzingen
in de app om de Chime op uw wifi-netwerk
aan te sluiten.
4. Als u een verbinding hebt gemaakt met
uw wifinetwerk, selecteert u een of meer
Ring-apparaten om aan de Chime te
koppelen.

Verlichtingsgids
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Het Ring-logo op de voorkant van
de Chime licht op om de status van
het apparaat weer te geven.
Snel knipperen

Bezig met scannen
voor beschikbare
netwerken

Langzaam pulserend
Wifi-setup-modus

Ononderbroken licht
Verbonden met
uw wifi-netwerk

Klantenservice
Voor bijkomende hulp, ga 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
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Klantenservice
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Voor een lijst van al onze
klantenservicenummers, ga naar:
ring.com/callus

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.
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften en aan
de vergunningsvrije Industry Canada RSS-norm(en). Het gebruik
ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit
apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit
apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, met
inbegrip van interferentie die een ongewenste werking kan
veroorzaken. Wijzigingen aan dit apparaat die niet door Bot Home
Automation zijn geautoriseerd kunnen de goedkeuring voor het
gebruik ervan tenietdoen.
Gebruik dit apparaat alleen in droge ruimten. Dek het apparaat niet
af wanneer het in gebruik is. De behuizing niet openen. Bescherm dit
apparaat tegen zonlicht. Dit apparaat niet buiten gebruiken. Het
uittrekken van de stroomstekker schakelt dit apparaat uit. Gebruik
het apparaat niet als de stekker of de behuizing defect is; er is een
risico van elektrische schok.
Gebruik Li-ion-batterijen voor de beste resultaten. Installeer alleen
nieuwe batterijen van hetzelfde type in uw product. Als batterijen in
de verkeerde richting worden geplaatst in tegenstelling tot wat in
het batterijvak is aangegeven, kan dit de levensduur van de
batterijen verkorten of tot lekken van de batterijen leiden. Gebruik
oude en nieuwe batterijen niet door elkaar. Gebruik geen alkaline,
standaard- (zink-koolstof), of oplaadbare (nikkel-cadmium) of
(nikkelmetaalhydride) batterijen door elkaar. Gooi geen batterijen in

het vuur. Batterijen moeten in overeenstemming met plaatselijke
richtlijnen worden gerecycled of van de hand worden gedaan.
Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen aan deze unit die niet
uitdrukkelijk door het voor naleving verantwoordelijke orgaan zijn
goedgekeurd kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te
gebruiken tenietdoen.
OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen
voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de
FCC-voorschriften. Deze grenzen zijn opgesteld om redelijke
bescherming tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een
woonomgeving te bieden. Dit apparaat genereert en gebruikt
radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet
in overeenstemming met deze instructies wordt geïnstalleerd en
gebruikt, kan het schadelijke interferentie voor radiocommunicatie
veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde
installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur
schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst
veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en
aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de
interferentie door een of meer van de volgende maatregelen te
verhelpen:
Verander de richting of de positie van de ontvangstantenne.
Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Verbind de apparatuur met een stopcontact op een andere
stroomvoorziening dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
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