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EasyRing er et nytt sikkerhetsprodukt utviklet av norske EasyAccess AS.  Vi har fokus på at dette er et produkt 

som skal fungere i nordisk klima, det er derfor testet ned mot minus 35 grader og har IP55. Det er også grunnen 

til at vi har valgt å benytte strømtilkobling 12V DC kontra batteridrift. 

Det følger med en innvendig trådløs enhet som gjør at man også får varslinger inne i huset om man ikke er på 

nett med mobilen. Har man en EasyAccess el-lås som er Bluetooth ready så kan man bygge ut systemet med 

EasyRing Lock Module som lar deg fjernåpne låsen direkte fra EasyRing App når noen ringer på. Denne 

modulen selges separat . 

EasyRing har støtte for inntil 4 brukere og man kan ha så mange som 10 stk EasyRing koblet til samme App. 

Vi oppfordrer våre kunder til å følge datatilynets regler for kameraovervåkning av privat grunn. Det er lov å 

overvåke privat eiendom , men i det offentlige rom er det andre regler som gjelder. Se www.datatilsynet.no

for mer info, 
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1. Søk etter EasyRing (uten mellomrom) i 

2. Ta ut EasyRing fra esken og koble den sammen med ledning og adapter som følger med, sett 

støpsel i kontakten. Når EasyRing er klar så hører du en liten melodi, du ser ”Welcome !” i led 

displayet og ringeknappen blinker rødt og blått. 

3. Sett batteri i den innvendige trådløse enheten. Trykk så på ringeknappen på EasyRing og sjekk 

at den innvendige enheten gir varsel. Velg melodi ved å trykke på den nederste av de to 

knappene på siden . Det er mange å velge blant så vi håper du finner en du liker. Den øvre 

knappen styrer lyden på varselet. 

4. Gå inn i innstillinger på mobilen og søk opp nye WIFI nettverk. Du vil finne et nett som heter 

idoorphone ***** . Koble til den. Dette kan ta opp mot 1-2 minutter. Vent til det skifter fra 3/4G til 

WIFI symbolet . 

Last ned app. 
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5. Finn frem det medfølgende verktøy for nullstilling og paring av enhetene og 

trykk den rett ned i det hullet som vi viser på bilde til høyre, da hører du 

stemmen si ”pairing” og lyset i ringeknappen begynner å blinke raskere.

6. Gå inn på EasyRing App og trykk og hold inne ”Add Device” knappen . 

Stemmen sier så ”pairing success”. Da er EasyRing og App koblet sammen .

Trykk på symbolet for den EasyRing du nettopp la til og du kan sjekke om video 

fungerer ved å bevege på EasyRing. Prøv også å trykke på det røde 

telefonrøret og forsøke å ringe på ved å trykke på ringeknappen. Da får 

du opp bilde til høyre av de to nedre. Dra så den runde blå ringen mot høyre 

om du ønsker å svare på oppringningen eller mot venstre for å avvise 

oppkallet. Gå så tilbake til startsiden. 
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7.Trykk på tannhjulet, se venstre bilde. Trykk deretter på WLAN,

se bilde i midten.  Velg så det nettverket du ønsker å koble til. 

Du kan kun koble EasyRing til 2,4GHz nettverk. 
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8. Tast så inn passordet til det nettverket du ønsker å koble til.

EasyRing kobler seg til dette nettverket og stemmen bekrefter med 

”password correct ”. Mobilen kobler seg så fra EasyRing nettverket 

og over på 3/4G eller nettverket . Når EasyRing kommer online kan

man teste ved å ringe på. 



Forklaring av ikoner og symboler i App. 

Device :  Siden som viser dine aktive EasyRing eller EasyGuard (WIFI kamera).1.

2. Activity:  Her lagres aktiviteter hvis man har aktivitert ”Motion Detection”

3. Photos:  Her lagres bildene man kan ta under samtaler eller når man går 

inn på EasyRing om f.eks bevegelsessensoren er blitt aktivert.. 

4. Videos:  Her lagres video man kan ta  under samtaler eller når man går 

inn på EasyRing ved at f.eks bevegelsessensoren er blitt aktivert. 

5. About:  Informasjon om software til app. 

6. Edit:  Her kan man velge å legge til eget navn på enheten og endre 

passord. Se info på side 8.  

7. Ikonet for den aktuelle EasyRing, her merket ”Hjemme”. Klikker man her så

kommer man inn på kamera til EasyRing og ser en live video . 
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1. Rødt telefonrør: Trykk for å avslutte live video stream

2. Fullskjerms ikon: Trykk for fullskjerms bilde på mobiltelefonen

3. Høyttaler: Trykk for å åpne toveis live lydoverføring, trykk en gang til for å 

avslutte lydoverføringen. 

4. Hengelås: Har man lås fra EasyAccess og montert inn EasyRing lock module

så kan man trykke på hengelåsen for å fjernåpne døren ved å taste inn sin 

kode på siden som kommer opp. Man må ha live lydoverføring på for at 

man skal kunne låse opp. Lock modulen kjøpes separat.

5. Fotoapparat : Trykk for å ta bilde.

6. Videokamera : Trykk for å starte video opptak. 

7. VGA: Her velger man kvalitet på videooverføringen . CGA,VGA eller HD. 

Husk at kvaliteten man velger her påvirker videokvalitet. Har man ikke 

tilstrekkelig wifi signaler eller nedlastningshastighet så kan bilde fryse .   
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Man kan legge inntil 4 telefoner pr EasyRing. 

1. Laste ned EasyRing og koble telefonen til samme nettverk som 

EasyRing er tilkoblet

2. Den som har tilgang trykker på tannhjulet på den EasyRing som 

skal legges til, se bilde til venstre . Trykk deretter ”unlock

settings”., se bilde til høyre. Trykk så på knappen ”enable

pairing” , se bilde under til venstre. EasyRing kvitterer med 

stemmen som sier ”Pairing”

3. Trykk ”Add device”, se bilde under til høyre  på den telefonen 

som skal legges til og man ser den EasyRing komme frem i app. 
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Legge til navn på EasyRing. Dette navnet er det som synes i App, fks hjem eller hytta. 

1. Trykk på Edit oppe i høyre hjørne.

2. Trykk på skriften og velg navn på linjen ”Device Name”. Tast inn navnet du ønsker. 

3. Bekreft med å trykke ”Done” 
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Password. 

Om passordet under ”Usersettings” ikke er endret trenger man ikke endre dette, 

men om passordet er endret i ”Usersettings” se side 11 så må passordet her 

være det samme som blir satt der.  



Trykk på tannhjulet til den EasyRing som man skal inn i innstillingene på. 

WLAN: Her vises info om hvilke nettverk EasyRing er tilkoblet. Ønsker man å endre 

nettverket gjøres det her. 

User settings: Her velger man et passord som EasyRing beskyttes av. Fra fabrikken er 

dette satt til Admin. Ønsker man å bytte dette så taster man inn admin på old Pwd, 

velger et nytt under og bekrefter det nye der det står check Pwd. Husk at om man 

endrer dette så må andre brukere som er tilkoblet også inn under ”edit” og endre 

passord der for at de fortsatt skal være tilkoblet. Se s 10. 

Om man mister eller får frastjålet en telefon så kan man benytte muligheten til å 

blokkere tilgangen her. 

Motion Settings: Her velger man om man ønsker å ha bevegelsessensoren aktivert og 

hvor sensitiv den skal være. Fire valg på sensitiviteten. Når denne funksjonen er 

aktivert så vil den være det for alle brukere av den aktuelle EasyRing. Funksjonen gir 

deg varsel når det er bevegelse og den lagrer video av hendelsene som kan lastes 

ned under Activity´s. 
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Date & Time: Her vises tid og dato, man kan velge tidssone eller man velger å

”Sync with local time” og tid/dato synkroniseres med moblien.  

Unlock Settings: Her kan man velge å starte ”Enable parring” hvis man ønsker å

legge til flere brukere eller koble til flere innvendige enheter . 

Passord funksjonen her for å parre lås fra EasyAccess og EasyRing for å få 

muligheten til å fjernåpne låsen direkte fra App. Krever EasyRing lock modul. 

LCD Settings: Her velger man teksten som vises i LCD displayet på EasyRing. 

Det er to linjer, på øverste linje kan man ha max 15 tegn. På den nedre linje kan 

man skrive en lengre tekst eller flere navn som vil rullere . 

TF Card Settings: Viser info om lagring på TF-kortet der video og bilder lagres.

Reformat TF card knappen kan benyttes for å frigjøre plass på kortet.

Device Information: Viser info om versjon av software, her kan den også 

oppgraderes  når det kommer ny versjon av software. Reset Push kan 

benyttes for å aktivisere push varsler igjen etter oppdatering. 
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EasyRing har støtte for at den som ringer på kan legge igjen en beskjed 

om ingen svarer innen  45 sekunder. Denne beskjed kan sees under 

”Activity”, men for å få med lyden må man laste ned video. Det gjøres 

ved å trykke på pilen til høyre på aktiviteten , nedlastningen starter og 

man ser status på nedlastningen i % frem til den er ferdig og 

pilen/nedlastningssymbolet blir blått. Trykk på aktiviteten og se video 

med lyd. 
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Den innvendige enheten kan plasseres løst eller festes med to skruer 

ved å fjerne de to gummipluggene som vist på bilde til høyre. Rekkevidden 

på den trådløse enheten er ca 20 meter , men dette kan variere om det er 

vegger av betong eller stål i mellom. 

Sett inn batteriene .

De to knappene på siden benyttes til å velge melodi og lydnivå. Med den 

øvre velger man lydnivå , mens den nedre er til å velge blant de mange 

melodiene .
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1. Benytt den medfølgende braketten , avbildet i midten til høyre og plasser der 

man ønsker å montere EasyRing. Merk av hullet i midten der strømtilførselen 

skal igjennom. 

2. Bor igjennom veggen med et bor på 6-8mm . Et tips kan være å måle ut og 

borre fra begge sider . 

3. Monter braketten ved å bruke de medfølgende skruene avbildet under. 

Pluggene benytter man kun ved montering på mur/betong . 

4. Monter pakningen på slik at det åpne feltet blir ned og ut mot deg , slik

som vist på bilde . 

5. Før ledningen fra EasyRing igjennom braketten og hullet i veggen, et tips 

kan være å tape pluggen til en strikkepinne eller en annen tynn og lang del ,

det kan gjøre det enklere å tre ledningen igjennom veggen. 

6. Skyv EasyRing på braketten og løft den opp ca 1 cm slik at den glir inn på de 

to festene og tetter godt mot øvre del av pakningen.  Benytt deretter det 

medfølgende Torx verktøy for å skrue EasyRing med de to skruene som er 

avbildet ved siden av verktøyet. 
15



Løsne de to skruene under ytterdelen med Torx nøkkelen som fulgte med , ta av ytterdelen, 

trykk og hold inne nullstillingsknappen i ca åtte sekunder, bruk det medfølgende verktøy i det lille hullet

I bakplaten. EasyRing kvitterer med  ” Resetting factory Settings” . Da er man tilbake til fabrikk 

innstillinger. PS, man nullstiller ikke teksten i LCD displayet, dette må endres i innstillinger . 
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POST@FINGERAVTRYKK.NO HANS@FINGERAVTRYKK.NO

Er du fornøyd med dette produktet og ønsker å øke sikkerheten 

ytterligere så holder vi på å utvikle EasyGuard som er et WIFI 

kamera som man kan koble direkte inn i EasyRing Appen. 
Sjekk www.easyring.no for mer info 
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