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Kies een plek en steek de stekker in het stopcontact.

Download de Nest-app voor Android of iOS
en volg de eenvoudige configuratie-instructies.

Dit is zo gepiept.

Meer informatie over veilig installeren vind je op nest.com/eu/setup/nestcam

Hulp nodig? Neem contact met ons op via nest.com/eu/support

Uitpakken. Plaatsen. Klaar.



Bienvenue chez vous
Welkom thuis.



Aan de slag.

Kijk naar het lichtje.

Nest Cam is ingeschakeld.

Maakt verbinding met wifi.

De verbinding is onregelmatig.

Groen knipperen betekent 
dat er iemand meekijkt.

Blauw knipperen betekent dat 
iemand via de luidspreker praat.

Zie wat je Nest Cam ziet.
Bekijk de kamer vanuit een 
groothoekstand. Of zoom 
in en vergroot het beeld voor 
een close-up.

Praten en luisteren.
Nest Cam heeft een microfoon en 
luidspreker, zodat je kunt horen 
wat er gebeurt en kunt praten via 
de Nest-app.

TIP: Zorg er bij het installeren 
van Nest Cam voor dat het zicht 
niet wordt beperkt door een 
muur of object. Dit kan zijn 
belichting, focus of Nachtzicht 
belemmeren. Meer informatie 
op nest.com/eu/setup/nestcam



Nest Aware is een betaalde service waarmee je nog meer kunt zien en doen met je Nest Cam.
Je krijgt automatisch en kosteloos een proefperiode.* De service omvat de volgende functies:

Videogeschiedenis
Ga terug in de tijd en zie wat je hebt gemist. 
Videogeschiedenis neemt voortdurend tot 
30 dagen aan video op in de cloud.

Activiteitszones
Kies een ruimte die je extra in de gaten wilt 
houden, zoals de gang. Nest Cam waarschuwt 
je als hij er activiteiten waarneemt.

Clips opslaan en delen
Als je een moment vastlegt om nooit te vergeten, 
zoals de eerste stapjes van je baby, kun je dat 
met Nest Aware opslaan en delen.

Een time-lapse maken
Film een feestje of een dag uit je leven en 
verwerk uren aan beeldmateriaal in een kort 
time-lapsefilmpje.

Je krijgt meer met Nest Aware.
(abonnementsservice apart verkrijgbaar)

Beperkingen gelden. 
Meer informatie: nest.com/eu/requirements

*



Nous respectons votre vie privée. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur nest.com/eu/privacy

We nemen je privacy serieus. Ga voor meer 
informatie naar nest.com/eu/privacy
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Restez informé, où que vous soyez

Nest Cam détecte les mouvements et les sons. 
Si un événement survient, elle envoie une alerte 
sur votre téléphone ou votre tablette. Accédez 
au menu Réglages pour activer ou désactiver les 
alertes en fonction de vos préférences.

Weet wat er speelt, waar je ook bent.
Nest Cam let op of er iets beweegt of geluid maakt. 
Als er wat aan de hand is, stuurt hij een melding 
naar je mobiel of tablet. Ga naar ‘Instellingen’ en 
geef aan wanneer je meldingen wilt ontvangen 
en wanneer niet.



DEZE BEPERKTE GARANTIE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE 
OVER UW RECHTEN EN  PLICHTEN, EVENALS BEPERKINGEN 
EN UITSLUITINGEN DIE MOGELIJK OP U VAN TOEPASSING ZIJN. 
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS ONDERDEEL VAN DE 
VERKOOPVOORWAARDEN DIE IN WERKING TREDEN OP HET 
MOMENT DAT U EEN NEST-PRODUCT AANSCHAFT.

UW RECHTEN EN DEZE BEPERKTE GARANTIE
Deze Beperkte Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. 
U heeft mogelijk ook andere wettelijke rechten die verschillen per 
land, regio of rechtsgebied. Deze rechten omvatten bijvoorbeeld 
uw rechten op basis van Richtlijn 99/44/EG van het Europees 
Parlement betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van 
en de garanties voor consumptiegoederen en andere regelgeving 
aangaande de verkoop van goederen. De disclaimers, uitsluitingen 
en beperkingen van aansprakelijkheid krachtens deze Beperkte 
Garantie zijn niet van toepassing voor zover verboden door de 
toepasselijke wetgeving. Voor een volledige beschrijving van uw 
wettelijke rechten moet u de wet-en regelgeving bekijken die van 
toepassing zijn in uw rechtsgebied. U kunt ook contact opnemen 
met een relevante consumentenadviesorganisatie. Deze Beperkte 
Garantie vormt een aanvulling op uw wettelijke rechten met 
betrekking tot de Producten en heeft geen invloed op uw wettelijk 
voorgeschreven rechten. Deze Beperkte Garantie is alleen van 
toepassing op Producten die worden gekocht en gebruikt in de 
Europese Unie.

1. WAT DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT; GARANTIEPERIODE
Nest Labs (Europe) Ltd. (‘Nest Labs’) garandeert de eigenaar van het 
ingesloten product dat het product in deze doos (‘Product’) vrij 
zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 
twee (2) jaar vanaf de datum van levering na de oorspronkelijke 
aankoop in de winkel (de ‘Garantieperiode’). Als het Product gedurende 
de Garantieperiode niet voldoet aan deze Beperkte Garantie, 
zal Nest Labs, naar eigen goeddunken, (a) een defect Product of onderdeel 
repareren of vervangen, of (b) de retourzending van het Product 
accepteren en het bedrag terugbetalen dat daadwerkelijk voor het 
Product is betaald door de oorspronkelijke koper. Reparatie of vervanging 
kan worden uitgevoerd met een nieuw of gereviseerd product of nieuwe 
of gereviseerde onderdelen, naar eigen goeddunken van Nest Labs, 

voor zover dit wordt toegestaan door de lokale wetgeving in uw 
rechtsgebied. Als het Product of een onderdeel dat in het Product 
is opgenomen, niet langer beschikbaar is, kan Nest Labs het Product 
vervangen door een vergelijkbaar product met een vergelijkbare 
functie, naar eigen goeddunken van Nest Labs. Een Product 
dat krachtens deze Beperkte Garantie is gerepareerd of vervangen, 
wordt gedekt door de voorwaarden van deze beperkte garantie 
(a) gedurende negentig (90) dagen vanaf de leveringsdatum van het 
gerepareerde Product of het Product dat het oorspronkelijke 
Product vervangt of (b), indien de resterende Garantieperiode langer 
duurt dan negentig (90) dagen, gedurende de resterende 
Garantieperiode. Deze Beperkte Garantie kan door de oorspronkelijke 
koper worden overgedragen aan daaropvolgende eigenaren, 
maar de duur van de Garantieperiode wordt niet verlengd 
en de dekking van de Beperkte Garantie wordt niet uitgebreid bij 
een dergelijke overdracht.
 
2. RETOURBELEID OP BASIS VAN TEVREDENHEID
Als u de oorspronkelijke koper van het Product bent en om welke reden 
dan ook niet tevreden bent met dit Product, mag u het Product in de 
oorspronkelijke staat binnen dertig (30) dagen vanaf de oorspronkelijke 
aankoopdatum op eigen kosten retourneren voor een volledige 
teruggave van het aankoopbedrag.

3. GARANTIEVOORWAARDEN: HOE U EEN BEROEP KUNT DOEN OP 
DEZE BEPERKTE GARANTIE
Alvorens een beroep te doen op deze Beperkte Garantie, moet 
de eigenaar van het Product (a) Nest Labs op de hoogte brengen van zijn 
voornemen dat beroep te doen door gedurende de Garantieperiode 
naar nest.com/eu/support te gaan en de vermeende tekortkoming 
te beschrijven, en (b) voldoen aan de instructies van Nest Labs 
voor retourzendingen. Nest Labs heeft geen garantieverplichtingen 
met betrekking tot een geretourneerd Product als Nest Labs naar 
eigen redelijk goeddunken na onderzoek van het geretourneerde 
Product vaststelt dat het Product een Niet in aanmerking komend 
Product (zoals hieronder gedefinieerd) is. Nest Labs neemt alle kosten 
voor de retourzending naar de eigenaar voor zijn rekening en zal de 
standaardverzendkosten die de eigenaar heeft gemaakt, vergoeden, 
behalve ten aanzien van een Niet in aanmerking komend Product, 
waarvoor alle verzendkosten voor rekening van de eigenaar komen. 

Nest Labs (Europe) Ltd.
Beperkte Garantie
Nest CamTM



4. WAT DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET DEKT
Deze Beperkte garantie dekt de volgende zaken (gezamenlijk ‘Niet 
in aanmerking komende Producten’) niet: Producten die zijn aangeduid 
als ‘sample’ (monster, specimen, voorbeeld) of als ‘not for sale’ 
(niet voor verkoop) of die ‘AS IS’ (als zodanig) zijn verkocht, of Producten 
die onderhevig zijn geweest aan: (a) aanpassingen, wijzigingen, 
manipulatie, onjuist onderhoud of onjuiste reparaties; (b) behandeling, 
opslag, installatie, testen of gebruik in strijd met de 
gebruiksaanwijzing, plaatsingsrichtlijnen, of andere instructies van 
Nest Labs; (c) misbruik of verkeerd gebruik van het Product; 
(d) storingen, fluctuaties of onderbrekingen in de stroomvoorziening 
of het telecommunicatienetwerk; of (e) gevallen van overmacht, 
waaronder, maar niet beperkt tot, bliksem, overstromingen, 
wervelstormen, aardbevingen en orkanen. Deze Beperkte garantie dekt 
geen verbruiksonderdelen, met inbegrip van batterijen, tenzij 
de schade voortkomt uit materiaal- of fabricagefouten in het Product, 
of software (ook als deze wordt verpakt of verkocht bij het product). 
Nest Labs raadt u aan alleen bevoegde serviceverleners te gebruiken voor 
onderhoud of reparaties. Ongeoorloofd gebruik van het Product 
of de software kan de prestaties van het Product negatief beïnvloeden 
en kan deze Beperkte Garantie ongeldig maken.

5. GARANTIEDISCLAIMER
BEHALVE ZOALS HIERBOVEN VERMELD IN DEZE BEPERKTE GARANTIE 
EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN VOLGENS DE 
TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST NEST LABS ALLE EXPLICIETE, 
IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES OF BEPALINGEN MET 
BETREKKING TOT HET PRODUCT VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN 
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN 
VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEPERKT NEST LABS OOK 
DE DUUR VAN EVENTUELE TOEPASSELIJKE IMPLICIETE GARANTIES 
OF BEPALINGEN TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE.

6. BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING
IN AANVULLING OP DE BOVENSTAANDE GARANTIEDISCLAIMERS 
IS NEST LABS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, 
IMMATERIËLE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN SCHADE ALS 
GEVOLG VAN GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING, VOORTVLOEIEND 
UIT OF IN VERBAND MET DEZE BEPERKTE GARANTIE OF HET PRODUCT, 
EN OVERSCHRIJDT DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN NEST LABS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET 
DEZE BEPERKTE GARANTIE OF HET PRODUCT, NOOIT HET BEDRAG 
DAT DAADWERKELIJK VOOR HET PRODUCT IS BETAALD DOOR 
DE OORSPRONKELIJKE KOPER.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ALS U ERVOOR KIEST DEZE 
TE GEBRUIKEN, VERSCHAFFEN DE DOOR NEST LABS, INC., EEN 
AMERIKAANSE PARTNER VAN NEST LABS, AANGEBODEN ONLINE 
SERVICES (‘SERVICES’) U INFORMATIE (‘PRODUCTINFORMATIE’) MET 
BETREKKING TOT UW NEST-PRODUCTEN OF ANDERE RANDAPPARATEN 
DIE VERBONDEN ZIJN MET UW PRODUCTEN (‘RANDAPPARATUUR 
VAN HET PRODUCT’). HET TYPE RANDAPPARATUUR VAN HET PRODUCT 
DAT KAN WORDEN VERBONDEN MET UW PRODUCT, KAN VAN TIJD 
TOT TIJD WORDEN GEWIJZIGD. ZONDER HET ALGEMENE KARAKTER VAN 
DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS TE BEPERKEN, WORDT ALLE 
PRODUCTINFORMATIE VOOR UW GEMAK, ALS ZODANIG (‘AS IS’) EN ALS 

BESCHIKBAAR (‘AS AVAILABLE’) AAN U GELEVERD. NEST LABS EN ZIJN 
PARTNER VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT PRODUCTINFORMATIE 
BESCHIKBAAR, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN 
OF DAT PRODUCTINFORMATIE OF GEBRUIK VAN DE SERVICES OF HET 
PRODUCT UW HUIS VEILIGER ZAL MAKEN. U GEBRUIKT ALLE 
PRODUCTINFORMATIE, DE SERVICES EN HET PRODUCT NAAR EIGEN 
GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE 
VERANTWOORDELIJK (EN NEST LABS EN ZIJN PARTNER WIJZEN ALLE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HAND) VOOR ALLE VERLIEZEN, 
AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE, OOK MET BETREKKING TOT 
UW BEDRADING, INSTALLATIES, STROOMVOORZIENING, HUIS, PRODUCT, 
RANDAPPARATUUR VAN HET PRODUCT, COMPUTER, MOBIELE 
APPARAAT EN ALLE ANDERE ARTIKELEN EN HUISDIEREN IN UW HUIS, 
ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTINFORMATIE, 
DE SERVICES OF HET PRODUCT. PRODUCTINFORMATIE DIE WORDT 
GELEVERD DOOR DE SERVICES, IS NIET BEDOELD TER VERVANGING VAN 
FEITELIJKE MIDDELEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE INFORMATIE. 

8. VARIANTEN DIE VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN 
OP DEZE BEPERKTE GARANTIE
In bepaalde rechtsgebieden zijn beperkingen voor de duur van een 
impliciete garantie of bepaalde uitsluitingen niet toegestaan en daarom 
zijn sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van 
toepassing. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit bepaalt dat een 
van deze beperkingen niet afdwingbaar is, moet de beperking als 
gewijzigd worden beschouwd voor zover nodig om deze wel afdwingbaar 
te maken. Als deze wijziging niet mogelijk is, moet de bepaling in kwestie 
als verwijderd worden beschouwd. Een wijziging of verwijdering heeft 
geen invloed op de geldigheid van de rest van deze Beperkte garantie.

9. CONTACTGEGEVENS
U kunt vragen over deze Beperkte Garantie richten aan Nest Labs (Europe) 
Ltd. op het adres dat wordt weergegeven op: nest.com/eu/contact
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Recycling en afvoer: ga naar nest.com/eu/recycle

Voer het apparaat af in overeenstemming met 
de geldende voorschriften.

Het AEEA-symbool betekent dat je Nest Cam gescheiden 
van je huishoudelijke afval moet worden afgevoerd. 
Wanneer je Nest Cam het einde van zijn levensduur bereikt, 
breng je hem naar een aangewezen afvalinzamelpunt 
bij jou in de buurt voor een veilige afvoer of recycling. 
Hierdoor lever je een bijdrage aan de bescherming van 
natuurlijke hulpbronnen, de gezondheid van mensen 
en het milieu.

Europese conformiteitsverklaring 

Nest Labs, Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet 
aan de essentiële vereisten en andere relevante 
voorschriften van Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE-richtlijn). 
Een exemplaar van de Europese conformiteitsverklaring 
is beschikbaar op: nest.com/eu/legal/eu-declarations

Deze apparatuur mag worden gebruikt in de volgende landen: 
AT BE BG CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL 
PT RO SK SI ES SE GB HR.

Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis 
in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz.




