
Installeer uw Ring Doorbell Pro2



Stap 1
Download de Ring-app
De Ring-app begeleidt u door het 
setup- en installatieproces.  
De app is beschikbaar voor iOS, 
Android, Mac Desktop en Windows 10.

Zoek naar “Ring” in een van 
bovenstaande app-winkels of ga naar 
ring.com/app

Download from
Windows Store

We hebben een online-gids met video’s en 
trainingssessies op: ring.com/setup
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Als u hulp nodig hebt, kunt u de video in de 
app bekijken
In de Ring-app vindt u een video over het installatieproces dat in 
deze handleiding wordt beschreven. We raden u aan om deze eerst 
te bekijken, en de handleiding te raadplegen als u extra hulp nodig 
hebt.

Selecteer het + teken om een nieuw apparaat toe te voegen (of tik 
op Set Up a Device (Een apparaat installeren)) en selecteer daarna 
Video Doorbell Pro om deze video te bekijken:
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4 voorpanelen

Kies degene die het best 
bij uw huis past... of bij uw 
humeur.

U kunt het veranderen zo 
vaak u wilt.

Stap 2
Zeg “Hallo” tegen uw Ring Video Doorbell Pro

Aansluitklemmen

Bevestig uw oude 
bedrading hier.

Gebruik de 
meegeleverde 
draadverlengingen 
indien nodig.

TerugVoorkant

Setup-knop 
(Instellingen)Montagegaten
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Stap 3
Bekijk alle spullen in de doos

1 schroevendraaier - Gebruik het kruiskopuiteinde 
voor de montageschroeven en het stervormige 
uiteinde voor de veiligheidsschroef.

3 ankers - Voor installatie op beton, pleisterwerk of 
baksteen.

1 boorelement - Om gaten te boren voor de 
(optionele) ankers.

3 montageschroeven - Gebruik er twee om uw Ring te 
bevestigen.

2 veiligheidsschroeven - Gebruik er één om het 
voorpaneel vast te maken.

2 extra draden - Om de oude draden aan uw Ring vast 
te maken.

2 draadverbindingen  - Om extra draden (hierboven) 

met uw oude draden te verbinden.
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Stap 4
Verwijder uw oude deurbel
Verwijder uw oude deurbel van de muur en ontkoppel 
de draden

6



Stap 5
Installeer de ankers 
(optioneel)
Op pleisterwerk, baksteen 
of  beton gebruikt u het 
meegeleverde boorelement 
om twee gaten in de muur 
te boren en de ankers te 
installeren.

Als u de Ring Doorbell Pro 
op hout of  gevelbekleding 
installeert , kunt u de 
ankers in de la met spullen 
die u nergens voor nodig 
hebt leggen, en deze stap 
overslaan.
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Stap 6
Verwijder het 
voorpaneel
Verwijder het voorpaneel 
van uw Ring Doorbell Pro 
om bij de monteergaten te 
komen.

Nadat uw Ring Doorbell geïnstalleerd 
is, verwijdert u het voorpaneel als 
volgt:
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Stap 7 
Verbind uw Ring met de oude draden
Verbind uw Ring Doorbell met de oude bedrading 
van uw deurbel. Leid dan de bedrading in de muur en 
schroef uw Ring Doorbell vast.

Het maakt niet uit welke draad met welke schroef verbonden is.

De draadklemmen en extra 
draden zijn optioneel.

Gebruik ze als u de draden 
niet rechtsreeks met de 
schroefklemmen kunt 
verbinden.
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Stap 8
Herstel de stroomtoevoer bij de 
stroomonderbreker
Het moeilijke deel is voorbij -- gefeliciteerd! Nadat de stroom 
bij de stroomonderbreker weer is ingeschakeld opent u de 
Ring-app, selecteert u de optie Set Up a New Device (Een nieuw 
apparaat installeren) en volgt u de instructies in de app.
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