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1. Innledning 
RINGEKLOKKEN-A1 Video Door  Phone er designet for  å  erstatte  konvensjonell  

dørklokke ved å gi  ekstern videostreamingtilgang,   toveis kommunikasjon  via  WiFi-
nettverk. 
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Smarttelefontilgang 
Smarttelefonapplikasjonstilgang  til RINGEKLOKKEN gir   toveis  stemme-  og   

dørklokkepushvarslingsfunksjon     . 
Logg inn og  velg   Cam-siden  for å vise Miniatyrbilde for RINGEKLOKKEN-strømming  

. Trykk på miniatyrbildet  for å  forstørre til fullskjerm. 

 
RINGEKLOKKEN fullskjerm har 4  funksjonsknapper  : 
l Trykk på Ta opp video-knappen   for å spille inn et   videoklipp. 

Videoklipplengden     er  satt  til 30  sekunder som standard,  bestående  av  10  
sekunder  før  knappetrykk  og 20  sekunder  etter  knappetrykk. 

l Trykk  på Kamera-knappen   for å  ta  ett enkelt  bilde. 
l Trykk  på Mikrofon-knappen   for å  veksle mot  smarttelefonmikrofonen  . 

Fullskjerm RINGEKLOKKEN-strømming    åpner    talekanaler    automatisk,  slik at  
smarttelefonbrukeren    kan  snakke  med  RINGEKLOKKEN. Bruk     
mikrofonknappen    til å  styre  smarttelefonmikrofonen    og  bytte  mellom  enveis- 
og  toveis  stemmekanal  . 

: Smartphone microphone OFF – One-way listen-in only. 
: Smartphone Microphone ON – Two-way voice communication. 

l Trykk  på Retur-knappen   for å  gå tilbake   til    miniatyrbildesidenfor kameraet . 
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Varsel om dørklokke 
Ringeklokkevarslingsfunksjonen     gjør det mulig for RINGEKLOKKEN å  informere    
brukeren  eksternt  når  dørklokkeknappen trykkes  inn. Med  Doorbell  Notification    vil  
brukeren kunne svare på dørklokken  eksternt og snakke med gjesten via 
RINGEKLOKKEN ved hjelp av smarttelefonen  selv  whøne  borte  fra  hjemmet. 
Før du bruker  ringeklokkevarselet,   bør   følgende    innstillinger  fullføres  : 
l RINGEKLOKKEN må være riktig  konfigurert  og  lært  inn i  Kontrollpanel, som  

beskrevet  i  forrige  kapittel. 
l Smartalarm-nettsidenkontoen for Kontrollpanel bør     be  registreres  og  fungere 

som den skal. 
l Innstillingen  for Smartalarm-nettsidenkontoens innstilling for å   åpne 

kontrollpanelet må være  aktivert. Hvis du vil  aktivere    push-varslingsfunksjon,  
loggerdu på  Smartalarm-nettsidenkontoen    og  velger  Varslingsinnstilling. 

1 Trykk  på ringeklokkeknappen    på  RINGEKLOKKEN, RINGEKLOKKEN  vil høres 
en  dør  klokkespill. Hvis  noen  hard  kablet  dørklokke  er  koblet  til 
RINGEKLOKKEN,    vil  dørklokken  også  bli  aktivert; den  blå led-lampen  
begynner å  spinne. 

2 Brukeren  vil  motta en  push-varsling melding fra panelet, med tittelen  "Dørklokke" 
3 Trykk  på   push-varslingen  ,  smarttelefonen  vil  starte  «Smartalarm» app og 

logge inn på registrert konto automatisk. Etter  login,   vil  appen  automatisk hoppe 
til RINGEKLOKKEN-siden  . RINGEKLOKKEN Blå LED  vil slå til jevn PÅ for å  
indikere. 

4 Når du er ferdig med  samtalen, trykker du  på    returknappen    for å  gå tilbake  til  
miniatyrbildesiden for kameraet . 

<OBS> 
F Hvis   ringeklokkevarselet ikke  besvares  innen  1  minut e  etter  knappetrykk,  

vil  RINGEKLOKKEN  bli tidsavbrutt  og  den  blå lyslampen  slutter å  spinne 
Når   knappen    trykkes  , tar   RINGEKLOKKEN  et  bilde  som  lastes opp  til  
Smartalarm-nettsiden   
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2. Oversikt  
Sett forfra   (uten  brakett) Brakket  (innvendig)    brakett  (utenfor) 

 
1. Kamera linse 
2. nattlys  LED 

3. LED-indikator  (blå / rav) 
4. Funksjonsknapp 

5. Bunnskrue 
Den nederste  skruen  skal   løsnes  før  du kobler    RINGEKLOKKEN  på  

monteringsbraketten,og  strammes  etter at RINGEKLOKKEN er  koblet  til  braketten. 
Når den er strammet,  fikser den  nederste  skruen  RINGEKLOKKEN til  

monteringsbraketten  . RINGEKLOKKEN  kan ikke   løsnes  fra  braketten  så  lenge   
skruen  strammes  . 

6. Dørklokke Jumper Bryter 
 

Jumper på  jumper  av 

 
Jumper-koblingen settes inn  Hvis    jumperkoblingen  fjernes  eller   kobler til  

de  to  pinnene.   "parkert"  på  en  pinne. 

jumper på: koble  jumper bryteren  når du bruker  RINGEKLOKKEN  med  maskinvare  
dørklokke. 

Jumper OFF: Koble fra    jumperbryteren  når du ikke  bruker  RINGEKLOKKEN  med  
maskinvare  Dørklokke. 

7. 24V ADC strøminngang 
8. Dørklokketerminal 
9. Dørklokketerminal 

10. 24V ADC strøminngang 
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2.2. LED-indikator 
Video Door Phone har 2  sett   med LED i blå og amber     farge,  arrangert  i  sirkulært  

mønster  rundt knappen for å  indikere  enhetsstatus. 

LED-farge Atferd Indikasjon 

Blå 

Blits hvert  3. RINGEKLOKKEN under Wi-Fi-
oppsettmodus    (AP-modus) 

Spinning RINGEKLOKKEN-knappen   trykket, venter 
på   svar 

På RINGEKLOKKEN under videostrømming  
og  toveis  kommunikasjon 

Amber 

PÅ i 3 sekunder RINGEKLOKKEN avslutt  oppvarmingen 
ved  strøm  på,  inn normal drift. 

Blits hvert  3. Problem med Wi-Fi-tilkobling   * 

Blits hvert  sekund RINGEKLOKKEN kan ikke koble til 
serveren 

3 Blinke deretter  PÅ i 6  
sekunder 

Tilbakestilling av RINGEKLOKKEN til 
fabrikkstandard 

*Merk: Det  tar  omtrent  1  minutt før RINGEKLOKKEN kobles til  Wi-Fi  etter at den er 
på.   Før    Wi-Fi-tilkoblingen    er   opprettet, kan Amber LED  blinke   et øyeblikk. 

 

2.3. Strømforsyningen 
RINGEKLOKKEN bruker  24V±10 % vekselstrøm eller likestrøm    som  strømkilde  . 
Koble  strømmen  til    konknokonen  på      braketten,  sett  RINGEKLOKKEN   på  

braketten  for å  slå  på  enheten. 
 

3. Komme i  gang 

3.1. Utstyr kreves 
Følgende  utstyr  er  nødvendig for å  bruke  RINGEKLOKKEN: 

l Et Climax IP-basert    sikkerhetssystem  alarmpanel – Panelet må være  registrert  
i  Climax Home Portal Server  med en gyldig    brukerkonto. Se  kontrollpanelet og  
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brukerhåndboken for Home Portal Server for å  fullføre  installasjons-    og  
registreringsprosessen for  panelet. 

l En ruter  som støtter  2,4  GHz  Wi-Fi-nettverk  .  Climax-panelet   skal  være  
koblet  til  denne  ruteren  med  tilgang  til  Internett og Home Portal Server. 

l En iPhone  eller Android smarttelefon    med  Climax  Smartalarm app  installert. 
Android versjon  krav:Android  5.1 eller over. 

krav til iPhone-versjon : iOS  8  eller over 
 

3.2. Installasjon av maskinvare 
1. Bestem om    RINGEKLOKKEN  vil  være  koblet til en  vanlig  dørklokke. 

Hvis ringeklokken  brukes, kobler du    jumperbryteren. 
Hvis ringeklokken  ikke brukes, må du IKKE koble  til  jumperbryteren. 

Advarsel 

Jumper Switch-innstillingen MÅ   justeres  i henhold  til  brukav ringeklokke . 
Kontroller at    jumperinnstillingen er  riktig  før du fortsetter  med  installasjonen. Feil  

innstilling  kan  forårsake  skade på RINGEKLOKKEN  når  ledningene. 
2. Finn veggmonteringsbraketten,      koble 24V±10% ADC-strøm    til  kontakten  på  

denandre braketten . Hvis  ringeklokken  brukes,  kobler  du også  til dørklokken  . 

 
 
 

Ledningene  skal  kobles til    kontakten  på    innsiden  av  braketten,passere  
gjennom    åpningen  på  braketten  og  gjemt   inn i  brakettens  sentrale  hulrom  

på  baksiden. 
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3. Veggmonteringsbraketten har 4 monteringshull.  Bruk    monteringshullene  som  

template,merk   monteringsplasseringen   på  veggen,bor hull og  sett inn  
veggpluggen  om  nødvendig. 

4. Skru monteringsbraketten      på  merket plassering. 
5. Koble RINGEKLOKKEN på    braketten. Når  RINGEKLOKKEN er  hekta  på             

braketten, kommer koblingen i kontakt med enheten  og RINGEKLOKKEN er  
powerød  på. 

6. Stram til den  nederste  skruen for å  låse  RINGEKLOKKEN  på  braketten. 
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3.3. Wi-Fi-oppsett  og -læring 
1 Bruk   smarttelefonen  til å  åpne  Smartalarm-appen og logg inn på      

brukerkontoen   som er registrert  av  kontrollpanelet. 
2 Velg     Kamera-fanen  i    appen. 

3 Slå på   videodørklokken  ved å bruke vekselstrøm  . Enheten    vil  først  varme  
opp i ca  30  sekunder,  så vil  den  blå LED-lampen  begynne  å blinke. 

Blinkende blå LED  indikerer   at Video  Doorbell    ikke har en  fungerende  Wi-Fi-
innstilling, og den går inn i  Wi-Fi-oppsettmodus      (AP-modus)  automatisk  ved  

oppstart. 

 
4 Hvis   RINGEKLOKKEN  allerede er fullført,   vil  den  ikke  gå inn i  Wi-Fi-

oppsettmodus     ved  oppstart  og må tilbakestilles til  fabrikkstandard.  Følg  
fremgangsmåten  nedenfor  for å tilbakestille fabrikkinnstillingen: 

a. Koble fra og  koble til  AC  power. 

b. Trykk og hold nede RINGEKLOKKEN-knappen   så  snart  vekselstrøm    
kobles til på nytt. IKKE  vent  til  oppvarmingen  er  fullført. 

c. Hold inne  knappen   i ca  25  sekunder  til  RINGEKLOKKEN Amber LED  
blinker  3 ganger,  og hold  deretter på,  og slipp deretter  knappen. 

d. Fabrikktilbakestilling er  fullført,RINGEKLOKKEN  starter på nytt  og går inn i  
W-Fi-oppsettmodus. 
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5 La   «Smartalarm»-appen stå i    bakgrunnen  og  få tilgang til    smarttelefonens  

Wi-Fi-innstillingsfunksjon   . Se etter   trådløst  nettverk  som heter  
RINGEKLOKKEN_XXXXXXXXXXXX. (XXXXXXXXXXXX = enheten  MAC  

address) Kobletil  dette  ledningsnettet  , og gå deretter  tilbake til «Smartalarm» 
app og  fortsett. 

Hvis   smarttelefonen  advarer    nettverket  har  ingen  Internett-tilgang  ,  ignorere  
advarselen    og  fortsette. 

 
6 Appen søker  etter   tilgjengelig  trådløst  nettverk  og viser  søkeresultat  . Velg  

det  trådløse  nettverket  ønsket,  og skriv inn  passord for å bli med  i  nettverket. 
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Hvis du støter på                        feilmeldinger,  kontrollerer du den trådløse 
innstillingen for smarttelefonen for å kontrollere at smarttelefonen fortsatt er koblet 

til det samme RINGEKLOKKEN_XXXXXXXXXXXX nettverket som tidligere er  
valgt,  og deretter  går du tilbake til app og  søker  tilgjengelig  ei  nettverk på nytt. 

 
7 Etter at du har blitt med i         nettverket,  fortsetter appen å lære Video Doorbell  i  

kontrollpanelet.    Skriv inn    enhetsnavnet,  og  fortsett.   Når  læringen  er  fullført,    
viser appen  vellykket  melding. Trykk ferdig og re-logg inn   på  appen for å 

begynne å  bruke  Video     Doorbell  (Enheten    vil starte på nytt  ved  fullstendig  
læring, må du  kanskje vente  en  kort tid for det å starte på nytt.) 

 
 

   

   


