
Spotlight Cam Battery



Smart säkerhet  
i hemmets alla hörn
Med din nya strålkastarkamera 
kan du utöka säkerhetsringen 
kring hela fastigheten.

Nu kan du alltid få veta direkt 
när någon är i din trädgård,  
och du kan övervaka  
hemmet varifrån som helst.

Övervaka ditt hem,  
förebygg brott och skydda 
din egendom – direkt från din 
telefon, surfplatta eller dator.
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Innehåll

1. Laddning

2. Appinställningar

3. Montering

4. Funktioner

5. Felsökning
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1. Ladda det 
medföljande 
batteriet.
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Ladda batteriet
Ladda först upp batteriet 
helt genom att ansluta det 
till en strömkälla med den 
medföljande orange kabeln.

Den lilla lampan på ovansidan 
lyser grön när det är fulladdat.

= Laddat= Laddar

Om du inte kan hålla dig från att leka med din 
strålkastarkamera kan du sätta i det med en 
gång. Men vi rekommenderar att du laddar 
upp det helt före monteringen. 5



Sätt i batteriet
När batteriet är laddat skjuter du in det 
i strålkastarkameran tills det klickar på 
plats. Sedan klickar du igen luckan.

A

C

B
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2.  Ställ in  
strålkastark- 
ameran  
i Ring-appen.
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Ladda ned Ring-appen
Ring-appen vägleder dig genom 
inställningarna och hanteringen  
av strålkastarkameran. 

Sök efter ”Ring” i någon av  
app-butikerna nedan, eller  
besök: ring.com/app.

Download from
Windows Store

Hämta ditt  
Wi-Fi-lösenord
Det behövs för appinställningarna. 
Skriv ned det nedan så att det finns  
till hands när du behöver det:

Spotlight Cam Wired

Spotlight Cam Battery

Ditt Wi-Fi-lösenord
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Spotlight Cam Wired

Spotlight Cam Battery

Ställ in strålkastarkameran 
nära din router
I Ring-appen väljer du Ställ  
in enheten (Set Up Device).

När du uppmanas väljer du 
Strålkastarkamerans batteri 
(Spotlight Cam Battery) och  
följer anvisningarna i appen.
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Prova den!
När du ställt in enheten klickar  
du på knappen Realtidsvisning 
(Live View) i Ring-appen för att  
se video från kameran.
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Blinkar en vit lampa?
Om lampan längst ner på 
strålkastarkameran blinkar efter 
installationen håller den på att 
uppdatera sin interna programvara.

Uppdateringsprocessen kan ta  
upp till några minuter. Lampan 
slutar blinka när uppdateringen  
är klar. 
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Testa videokvaliteten 
utomhus.
Gå nu ut med strålkastarkameran 
till den plats där du vill montera 
den. Testa videokvaliteten igen.

Ser det bra ut?  
Gå vidare till nästa avsnitt .

Är det något som inte stämmer?  
Gå vidare till felsökningsavsnittet.
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3.  Montera din 
strålkastark-
amera på 
väggen.
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Skruvmejsel
Använd skruvmejselhandtaget för 
att hålla den bit som medföljer.

Skruvmejselbit 
Använd kryssänden för att 
montera monteringsfästet och 
stjärnänden till säkerhetsskruven 
på monteringsplattan.

Borr 
Använd detta för att förborra 
hålen om enheten monteras på 
ett murverk, som puts eller tegel.

Monteringsfäste
Fäst det här på väggen först och 
tryck sedan in strålkastarkameran 
i fattningen.

Monteringsskruvar (5) 
Använd dessa för att fästa 
monteringsfästet på väggen.

Plugg (5) 
Använd dessa för att fästa 
monteringsfästet på väggen om 
du monterar enheten på en hård 
yta, som puts eller tegel.  

Innehåll…
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Hur man tar bort 
monteringsplattan…

2. Fjern 
sikkerhetsskruen 3. Trykk 

på utløserknappen

1. Trykk på knappen 
for å åpne batterirommet

4. Fjern den 
værforseglingspakningen, 
og sett inn i ubrukt hull
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Montering på vägg
För att montera 
strålkastarkameran på en vägg 
för man in monteringsplattan 
med kulfattningen riktad nedåt.
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Montering på takfot
För att montera 
strålkastarkameran på en  
takfot eller utskjutande takdel 
för man in monteringsplattan 
med kulfattningen riktad uppåt.
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Hur monteringshöjden 
påverkar 
rörelsedetekteringen

9 meter (30 fot)

3 meter 
(9 fot) 

Parallelt med bakken

Välj monteringshöjd 
När enheten monteras  
3 meter ovanför marken,  
med rörelsedetektorn  
parallell med marken, 
optimeras rörelsedetektorn  
för att detektera föremål  
av människostorlek på  
upp till 9 meters avstånd.
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9 meter (30 fot)

3 meter 
(9 fot) 

Parallelt med bakken
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Montera 
monteringsfästet
Märk först ut hålen med 
monteringsfästet som 
vägledning.  
 
Vid montering på murverk 
förborrar man hålen med 
medföljande borr. För in 
pluggarna innan du fäster 
skruvarna.

Vid montering på en träyta  
kan man skruva fast fästet  
direkt på väggen.
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Fäst 
strålkastarkameran  
på monteringsfästet
Skjut in kulan i fattningen tills 
den klickar på plats. 
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Justera kameravinkeln
För att rörelsedetekteringen 
ska fungera rätt ska kameran 
placeras med rörelsedetektorn 
parallell med marken.

Dra åt sidskruven för att fästa 
kameran i rätt position.
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Om du har en Ring 
solpanel…
Ring solpanel laddar batteriet i din 
strålkastarkamera oavbrutet – man 
behöver inte ladda eller byta batteriet. 

Om du inte har någon Ring solpanel 
ännu hoppar du över det här avsnittet. 

För mer information, besök ring.com
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Märk ut hålen
Välj en monteringsplats där 
solpanelen får minst 1 timmes 
direkt solljus om dagen.

Märk ut hålen med 
monteringsarmen som mall.
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Montera plugg 
(valfritt)
Vid montering på en hård yta 
(som puts eller tegel) används 
det medföljande borret för att 
förborra monteringshålen,  
där pluggen sedan förs in.

Vid montering på trä eller 
ytterpanel kan man hoppa  
över det här steget.

28



Skruva in 
monteringsarmen
Skruva in de medföljande 
monteringsskruvarna  
i väggen (eller pluggen, vid 
montering på en hård yta) tills 
monteringsarmen är väl fäst.

Obs: Det är enklare att skruva i monteringsarmen 
innan man fäster solpanelen.
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Fäst solpanelen
För in solpanelen i monteringsarmen 
och se till att den sitter ordentligt.
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Justera vinkeln
Lossa skruven på 
monteringsarmen och justera 
panelen till önskad vinkel, och  
dra sedan åt skruven igen för  
att säkra inställningen.
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Anslut 
kabeln
Ta bort 
tätningspluggen 
nära underdelen av 
strålkastarkameran.

Stick in 
strömkontakten 
från Ring solpanel 
i strömuttaget och 
rikta in skruvhålen.
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Fäst kabeln
Fäst strömkabeln vid 
strålkastarkameran med  
de medföljande skruvarna. Detta  
ser till att din strålkastarkamera 
förblir vattentät.

Obs: Se till att ladda och sätta i det medföljande 
batteriet i strålkastarkameran. Ring solpanel  
håller batteriet laddat, men ersätter det inte.
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4.  Kolla  
in alla 
spännande 
funktioner.
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Efter monteringen väljer 
du strålkastarkameran i 
Ring-appen
Då hamnar du på 
enhetsöversikten, där du kan 
ändra inställningarna och  
komma åt olika funktioner.
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Slå på eller av meddelanden  
om rörelser.

Starta sirenen för att skrämma bort 
inkräktare.

Klicka för att se realtidsvideo från 
strålkastarkameran. Härifrån kan du 
se, höra och prata med besökare,  
och styra sirenen och lamporna. 
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Visa en logg över alla 
händelser som spelats 
in av strålkastarkameran 
under Händelsehistorik 
(Event History).

Besök Enhetshälsa 
(Device Health)  
för att diagnosticera 
eventuella problem 
som du stöter på.

Välj 
Rörelseinställningar 
(Motion Settings) 
för att anpassa 
inställningarna för 
rörelsedetektering.

Ändra ljusstyrkan 
på lamporna under 
Ljusinställningar  
(Light Settings).
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Rörelsedetektering

Strålkastarkameran använder tre 
rörelsezoner, som är anpassningsbara 
områden som strålkastarkameran 
kommer att övervaka och meddela 
dig om. När en rörelse detekteras i 
någon av dina rörelsezoner på natten, 
tänds strålkastarkamerans lampor. 
 
För att anpassa rörelsezonerna och 
ställa in hur länge lampor ska förbli 
tända när de blir utlösta, klickar du  
på Rörelseinställningar (Motion 
Settings) och sedan Rörelsezoner  
(Motion Zones).
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Meddelanden
Om din telefon är låst när kameran 
fångar en realtidshändelse kommer 
ett meddelande att visas på 
hemskärmen.

Om telefonen är lösenordsskyddad 
behöver du låsa upp den för att  
se realtidshändelsen. 
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Rörelsezoner (Motion Zones) 
Justera områdena som utlöser 
rörelsehändelser och tänder  
lamporna på natten.

Rörelseschema (Motion Schedule) 
Schemalägg tider när du inte  
vill få rörelselarm.

Smarta larm (Smart Alerts) 
Anpassa hur ofta du vill få 
meddelanden om rörelsehändelser.

Välj 
Rörelseinställningar 
(Motion Settings)
för att ändra dina 
rörelseinställningar.
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Välj 
Rörelsezoner 
(Motion Zones)
Anpassa de områden 
som ska utlösa 
kameran att starta  
och tända lamporna 
när det är mörkt.

Du kan ställa in  
hur länge lamporna  
förblir tända efter att 
rörelsen upphört.

Klicka helt enkelt  
på diagrammet för  
att slå på eller av  
en rörelsezon.
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Realtidshändelser

En realtidshändelse startar när en 
rörelse detekteras eller när man 
väljer Realtidsvisning (Live View).

Under realtidshändelser kan  
du använda följande funktioner:

Tvåvägssamtal (Two-way Talk)– Prata med 
besökare och hör vad de har att säga.

Siren (Siren)– Aktivera sirenen.

Lampor (Lights) – Tänder och släcker lamporna.

Ring Grannar (Ring Neighborhoods) – Dela 
med dig om misstänkta händelser med grannar.
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Ring videoinspelning

Den här tillvalsfunktionen sparar 
inspelningar av varje händelse  
som strålkastarkameran spelar in,  
så att du kan visa dem för andra. 

Du når händelserna på alla 
enheter som kör Ring-appen  
eller genom att logga in på ditt 
konto på: ring.com/activity.

Läs mer på:   
ring.com/video-recording

Din nya strålkastarkamera innehåller en gratis 
provperiod för Ring videoinspelning. Håll utkik  
i din e-post efter viktiga meddelanden om tjänsten.
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5.  Har du 
stött på 
problem? 
 
Här finns 
några 
svar…
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Strålkastarkamerans 
batteri startar inte.
Kontrollera att batteriet sitter rätt i facket. Om 
det inte är på plats ska du sätta i batteriet. 

Om batteriet sitter på plats tar du ut det och 
använder den orange strömkabeln för att 
ansluta batteriet till ett eluttag. När bara den 
gröna lampan lyser är batteriet fulladdat.

Det finns två batterifack, 
men det medföljer 
bara ett batteri med 
strålkastarkameran. 
Behöver jag ett batteri till 
för att strålkastarkameran 
ska fungera? 
Strålkastarkameran behöver bara ett batteri för 
att fungera. Man kan köpa ytterligare ett batteri 
på Ring.com för längre batteritid, och för att 
undvika driftsstopp medan batteriet laddas.
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Jag har problem med att 
göra appinställningarna.
När appinställningarna inte fungerar  
ska du titta på lampan längst ner  
på strålkastarkameran. Lampans färg  
visar vad felet är. 

En blinkande röd lampa betyder att  
Wi-Fi-lösenordet inte stämmer. Välj ditt Wi-Fi-
nätverk bland inställningarna i telefonen, välj 
alternativet att glömma nätverket, och anslut 
sedan till det på nytt för att bekräfta att du 
använder rätt lösenord vid installationen.

En blinkande blå lampa betyder att 
strålkastarkameran kan sitta för långt från 
routern för att få en bra signal. Du kanske 
behöver skaffa en Ring Chime Pro för att 
förstärka Wi-Fi-signalen till strålkastarkameran. 

Läs mer på: ring.com/chime-pro

En blinkande grön lampa betyder att något 
verkar vara fel med internetanslutningen. 
Koppla ur ditt modem eller din router i 40 
sekunder, koppla in den igen och gör om 
installationsprocessen. 
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Varför kan jag inte hitta det 
tillfälliga Ring-nätverket på 
telefonen?
Ibland kan det hända att telefonen inte hittar det 
tillfälliga Ring-nätverket. Om det händer ska du gå 
till inställningarna i telefonen, stänga av din Wi-Fi-
anslutning, vänta 30 sekunder och starta den igen. 

Om Ring-nätverket fortfarande inte syns ska du 
kontrollera att din strålkastarkamera har minst ett 
batteri, och att det är fulladdat.

Om inget av det här hjälpte…

Gör en fullständig återställning av 
strålkastarkameran genom att hålla inne 
installationsknappen i 15 sekunder, vänta 30 
sekunder och göra om installationsprocessen.

Om det inte hjälpte…

Stäng av mobildata och Bluetooth på din 
mobiltelefon och gör om installationen igen. Du 
kan aktivera dem igen när installationen är klar.

Om det inte hjälpte…

Prova att göra installationen på en annan 
mobiltelefon.
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Varför kan besökare inte höra 
mig i strålkastarkameran när 
jag pratar via appen?
Om du använder en iPhone eller iPad ska du 
kontrollera mikrofonbehörigheten i mobiltelefonen.

Välj Inställningar (Settings), leta upp Ring 
och markera den. Kontrollera slutligen att 
växlingsknappen bredvid Mikrofon (Microphone)  
är påslagen. 

Om du använder en Android-enhet går du till 
Inställningar (Settings) > Appar (Application/Apps) 
> Apphanteraren (Application Manager) > Ring > 
Behörigheter (Permissions). Kontrollera att allt  
är påslaget. 

Varför är videon och/eller 
ljudet av dålig kvalitet? 
Ta först reda på orsaken. Ta loss strålkastarkameran 
och ta in den så att den är nära routern. Öppna 
Ring-appen och tryck på realtidsvisningknappen (Live 
View), eller utlös rörelselarmet för att se realtidsvideon.

Om du får bra videokvalitet nära routern behöver  
du förlänga Wi-Fi-signalen.

Vi rekommenderar Ring Chime Pro för att förstärka 
signalen till strålkastarkameran. 
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Läs mer på: ring.com/chime-pro

Om videokvaliteten fortfarande är dålig nära routern 
ska du testa internethastigheten genom att välja 
Enhetshälsa (Device Health) i Ring-appen och sedan 
Testa din Wi-Fi (Test Your Wi-Fi).

Anvisningarna i appen kommer att hjälpa dig  
att identifiera och lösa eventuella problem med  
dålig videokvalitet.

Om jag har två batterier i min 
strålkastarkamera, hur vet jag 
vilket som behöver laddas? 
När batteriet behöver laddas kommer Ring-appen att 
meddela dig om det. För att avgöra vilket batteri som 
behöver laddas behöver du öppna batterifacket och 
titta efter den röda lampan som blinkar på sidan som 
är närmast gångjärnet. Det betyder att batteriet i det 
facket behöver laddas.
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För mer hjälp, besök:  
ring.com/help

Eller ring oss…

+44 1727 263045

+80087009781

+80087009781

+61 1 300 205 983

+64 9 887 9871

+52 55 8526 5445 

+54 11 5031 9543

+57 1 381 9843

+56 22 405 3059

+507 833 6750

+971 80001 84084

1523 26th St. 
Santa Monica, CA 90404, USA
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