welcome
Veiligheidscamera voor
binnen met gezichtsherkenning

PRODUCT HANDLEIDING

Tom

Revolutionaire technologie voor een veiliger huis
Welcome - een revolutionaire huiscamera
Welcome is een slimme huisbeveiligingscamera met gezichtsherkenningstechnologie.
Als uw kinderen of ouders langs de camera lopen, stuurt Welcome hun namen meteen naar
uw smartphone. U weet wanneer uw geliefden veilig thuis zijn en krijgt een waarschuwing
als de camera een vreemde ziet.

Weet wanneer uw geliefden thuis zijn

Dankzij de gezichtsherkenning kunt u video-opnames en waarschuwingen volledig
uitschakelen voor bepaalde personen, zoals uw tiener of partner.
Welcome detecteert ook alarmen en stuurt dan een melding, of het nu een rookalarm,
CO-alarm, inbraakalarm of sirene is. Dit helpt u uw huis beter te beschermen.

Krijg meldingen over vreemden

Alle video’s worden privé opgeslagen op de lokale micro SD-kaart van de camera,
met optioneel een extra back-up op uw persoonlijke server via FTP.
Er is geen abonnement, geen contract en geen kosten. Het opslaan van uw video’s
is volledig veilig en helemaal gratis.
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Pas de privacy van elk gezinslid aan
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Een krachtige ervaring
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Gratis en veilige video-opslag

GEWELDIGE FULL HD-VIDEO

BREED 130° ZICHTVELD

VOLLEDIGE PRIVÉOPSLAG OP SD-KAART

OPTIONELE CLOUDOPSLAG

Geniet van geweldige HD 1080p beelden
onder alle licht-omstandigheden dankzij
de XL 2 micron pixels.

Het brede zichtveld van 130° van
de Welcome geeft een uitstekende dekking.

De opgenomen video’s en identificatiegegevens
blijven volledig privé dankzij de lokale micro SDkaart van de camera. Er wordt een micro SD-kaart
meegeleverd.

Kies ervoor om automatisch video’s op
te slaan op uw persoonlijke Dropbox-cloud
of FTP-server.

SUPERIEUR NACHTZICHT

ALARMDETECTIE
Welcome detecteert alarmen en geeft
een waarschuwing - waardoor uw huis
beter beschermd is.

BACK-UP SCHERMAFDRUK IN DE NETATMO
CLOUD

VEILIGE CODERING OP BANKNIVEAU

Nachtzicht wordt gegarandeerd door
de krachtige infrarood-LED van Welcome.

Er wordt van elke gebeurtenis alleen een
schermafdruk opgeslagen in de cloud - en verder
niks. De camera selecteert de schermafdruk
van een gebeurtenis waarbij een gezicht
het best zichtbaar is.

De toegang vanaf de smartphone van
de gebruiker wordt beveiligd door een
op bankniveau gecodeerde verbinding
voor de hoogste beveiligingsgraad.
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Gegevensopslag

GRATIS VIDEO-OPSLAG

Krijg altijd en overal toegang tot uw video’s
en de livestream via de App.

Geen abonnement, geen contract
en geen kosten. Uw video’s worden gratis
opgeslagen op de bijgeleverde micro
SD-kaart.
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Zie meteen wie er thuis is

Optionele opslag op FTP
OPSLAG OP MICROSD-KAART

De video wordt opgenomen
door Presence en opgeslagen
op de interne microSD-kaart.

Automatische
opslag
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OPTIONELE OPSLAG
VIA DROPBOX OF FTP

Aanvullend kunt u kiezen om
de videobeelden onmiddellijk
te backupen op uw persoonlijke
Dropboxaccount of FTP-server.

Optionele
opslag

Aanvullend kunt u, indien u over een
FTP-server beschikt, ervoor kiezen
om de videobeelden onmiddellijk
naar de door u gekozen map door
te sturen.

Krijg met één klik toegang tot live
streams
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Gemakkelijke toegang tot gebeurtenissen uit het verleden

Identificeren met een klik

Als Welcome een gezicht ziet, maakt
hij automatisch een schermafdruk.

Krijg toegang tot video’s uit
het verleden met een klik op
de tijdlijngebeurtenis.

Om het gezicht te «identificeren»:
klik ongeveer 2 seconden op
het gezicht en dan op «identify».
U kunt de persoon dan een naam
en profiel geven.

De camera neemt alleen op
als er iets gebeurt, waardoor
er geen uren aan lege beelden
worden opgeslagen.
Elke video kan worden
gedownload.
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Pas meldingen en video-opnames aan

Nauwkeurige waarschuwingen

Meldingen: aan/uit voor Lily
Melding: selecteer wanneer
u een melding wilt ontvangen
Video-opname: aan/uit voor Lily

14

15

16

App-compatibiliteit

Instellen

WELCOME IS COMPATIBEL MET:

EEN NAADLOZE ERVARING

iOS: Minimaal iOS 8 vereist

Minimaal android 4.3 vereist
met toegang tot Google Play

PC/Mac

IFTTT

1

Sluit Welcome aan

2

Download the app op http://welcome.netatmo.com
in de Google Play Store of de App Store

3

Koppel Welcome met uw telefoon, rechtstreeks in de app

Apple Watch
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Installatie

1m - 5m

VEREISTE:
Internetverbinding
Openbare hotspots
niet ondersteund.
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VEREISTE:
Alleen binnenshuis

VEREISTE:
Hou uit de buurt van warmtebronnen

SUGGESTIE:
Plaats Welcome op een tafel
of plank tegenover de voordeur
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Extra accessoires: Netatmo Tags
DETECTEER BEWEGINGEN VOOR
ER EEN INBRAAK PLAATSVINDT
Plaats Tags op uw ramen, deuren of de poort van uw oprit voor
een melding als deze opengaan. De Tags voelen trillingen
en kunnen u dus waarschuwen voor een inbraak.

WEET OF U UW RAAM OPEN HEBT LATEN STAAN

tags
Waterdichte veiligheidssensoren
voor deuren en ramen

De Tags hebben ook open- en dichtsensoren om u te laten weten
of u per ongeluk een raam of de garagedeur open heeft laten staan.

PLAATS DE TAGS OVERAL
De waterdichte Tags kunnen binnen en buiten worden geplaatst.
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Extra accessoires: Netatmo Tags

EENVOUDIGE INSTALLATIE
De Tags zijn uit één stuk gemaakt en passen op alle deuren
en ramen. Dankzij de extra sterke dubbelzijdige plakband
op de achterkant, kunt u de Tags gewoon daar plakken
waar u ze nodig heeft.

INTELLIGENTE SENSOREN
De Tags hebben een sensor die beweging en trillingen
detecteert. Er is ook een geïntegreerde magnetometer
om te bepalen of een deur of raam wordt geopend
of gesloten.

WERKEN OP BATTERIJEN
De Tags werken op twee AAA-batterijen met een levensduur
van 1 jaar. De batterijen kunnen gemakkelijk worden
vervangen zonder de Tag te verplaatsen.
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De Netatmo Tags werken alleen met de Netatmo
Welcome of de Netatmo Presence camera,
die apart worden verkocht.
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FAQ Netatmo Welcome
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• Hoe krijg ik toegang tot mijn video’s?

U kunt eenvoudig toegang krijgen tot uw video’s
via de app op uw smartphone, tablet of pc/mac.

•H
 oeveel mensen kunnen toegang
hebben tot de camera?

Zo veel mensen als u wilt kunnen toegang hebben
tot de camera via de app.

•H
 oeveel video’s neemt Welcome op?

Het aantal videoclips hangt af van de lengte van een
video en de grootte van de gebruikte micro SD-kaart.
Met de bijgeleverde micro SD-kaart kunt u doorgaans
gemiddeld meer dan 100 video’s opnemen.

• Waarvoor dient de ethernetpoort?

U kunt de Welcome verbinden met het internet
via wifi of ethernet.

• Wat gebeurt er als iemand
mijn camera meeneemt?

U krijgt een melding dat Welcome is uitgeschakeld.
Als iemand uw Welcome meeneemt, kan hij geen
toegang krijgen tot uw gegevens en video’s zonder
uw Netatmo accountgegevens.

• Wat gebeurt er als de SD-kaart vol is?

Als de SD-kaart vol is, worden de nieuwste video’s
over de oudste video’s heen geschreven.

• Wat gebeurt er als de SD-kaart
wordt verwijderd?

• Wat gebeurt er als er geen
internetverbinding is?

U ontvangt een melding dat er geen
internetverbinding is. Welcome werkt nog steeds
en neemt video’s op. Maar Welcome kan geen
nieuwe video’s naar de app sturen zonder internet.
Daarom ontvangt u ook geen waarschuwingen.
Welcome voegt alle nieuwe video’s toe aan
de app zodra er weer internetverbinding is.

De camera neemt geen video’s meer op zonder
de SD-kaart. Daarnaast zijn alle video’s en
identificatiegegevens die alleen op de SD-kaart
zijn opgeslagen, weg uit de camera. De camera
kan geen gezichten meer herkennen.

• Wat is de maximale SD-kaartgrootte
die ik kan Welcome?

De maximum SD-kaartgrootte die compatibel
is met Welcome is 32 GB klasse 10.
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FAQ Netatmo Welcome

• Hoe kan de camera gezichten herkennen?

In de app staat er een vraagteken op elk onbekend
gezicht. Klik op het gezicht en u kunt de persoon
een naam en profiel geven.

• Is Welcome compatibel met een FTP-server?

Ja, Welcome ondersteunt FTP.

• Hoe werkt FTP?

Uw video’s worden altijd versleuteld en opgeslagen
op de micro SD-kaart van Welcome. Als u de FTP
activeert, worden ze onmiddellijk opgeslagen op
uw persoonlijke server als extra back-up.

• Wat is de alarmdetectie van Welcome?
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Als Welcome een alarm hoort, waarschuwt de camera
u, neemt een video op en deze verschijnt op uw
tijdslijn in de app.

• Welke soorten alarmen detecteert Welcome?

Welcome detecteert alle soorten alarmen, brandalarm,
CO-alarm, inbraakalarm of sirene.

• Hoeveel gezichten kan de camera herkennen?

16 gezichten.

• Hoeveel camera’s kan ik aansluiten op de app?

Een onbeperkt aantal Welcome-camera’s.

• Kan ik de camera buiten plaatsen?

Nee, Welcome is alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis.

• Waar moet ik Welcome plaatsen?

Welcome kan het best geplaatst worden
op een tafel tegenover de voordeur waar
mensen door naar binnen en buiten gaan.
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FAQ Netatmo Welcome

•H
 oe weet de camera of iemand «Weg» is?

Er zijn drie manieren waarop Welcome kan bepalen
of iemand «Weg» is:

• Kan Welcome aan de muur worden bevestigd?

Nee.

1. Ga in de app naar uw profiel en schakel in dat Welcome
wordt ondersteund door de locatie van uw telefoon.
Als u meer dan 80 m van uw woning verwijderd bent,
wordt u als «Weg» beschouwd.

• Heeft de camera een zoom?

Nee, maar de full HD-kwaliteit beelden bieden
uitzonderlijk veel details

• Kan ik de camera op afstand bewegen?

Nee, maar het zichtveld van 130° biedt u een
extra breed zicht en dekt zelfs grote kamers.

• Zijn er batterijen nodig voor de camera?

Nee, de camera wordt op het stopcontact
aangesloten.

• Krijg ik een melding als de camera
geen stroom heeft?

Ja, er wordt een melding verzonden naar
uw smartphone.

• Kan ik de video’s bewaren in de Cloud?

Inderdaad. U kunt Presence verbinden met uw
Dropbox account of uw persoonlijke FTP-server
om video’s extra op te slaan in de cloud.

• Hoe werkt Dropbox?

In de instellingen van de app kunt u kiezen voor een
verbinding tussen uw camera en uw Dropbox account.
Videos kunnen dan extra worden opgeslagen op uw
persoonlijke Dropbox cloud.

2. S
 tel een bepaalde duur in: als iemand x uur niet meer
gezien is, wordt die persoon als «Weg» beschouwd.
3. Definieer in de app dat u «Thuis» bent

•H
 oe weet de camera of iemand «Thuis» is?

• Krijg ik elke keer als er iemand langs de camera
loopt een melding?
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Als de camera iemand ziet, beschouwt hij deze
persoon als «Thuis» gedurende de komende
x uur (zoals bepaald in de instellingen).
Nee, de camera stuurt u alleen een melding als
iemand thuis komt. U krijgt dus niet elke keer als
er iemand langs de camera loopt een melding.
Daarnaast kunt u meldingen uitschakelen voor
bepaalde personen.
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FAQ Netatmo Welcome
•W
 at wordt er in de cloud opgeslagen?
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FAQ Netatmo Tags
Er wordt slechts een schermopname van elke video
gratis opgeslagen in de Netatmo cloud. De camera
selecteert een schermopname waarin een gezicht
het best zichtbaar is. Schermopnames worden via
een op bankniveau gecodeerde verbinding naar
uw apparaat verzonden.

• Wat wordt er op de camera opgeslagen?

Identificatiegegevens en video’s worden
lokaal opgeslagen op de micro SD-kaart van
de camera. Verwijder de micro SD-kaart en de
identificatiegegevens en video’s zijn weg uit de camera.

• Wat wordt er in de app opgeslagen?

Er worden geen video’s, schermafbeeldingen
of identificatiegegevens opgeslagen in de app
of op uw apparaat. Alle video’s worden opgeslagen
op de camera en via een end-to-end gecodeerde
verbinding naar uw app verzonden. Schermopnames
worden opgeslagen in de cloud en via een op
bankniveau gecodeerde verbinding naar uw apparaat
verzonden.

•K
 an ik Welcome koppelen aan een
ander Netatmo product?

Omdat Welcome compatibel is met IFTTT, kunt
u slimme scenario’s creëren met andere Netatmo
producten die IFTTT-compatibel zijn.

• Werken de Tags op batterijen?

Ja, de Tags werken op 2 meegeleverde AAAbatterijen. Deze batterijen gaan ongeveer 1 jaar mee.

• Wat gebeurt er als de batterijen
van de bijna leeg zijn?

U krijgt een melding als de batterijen bijna leeg zijn.

• Hoeveel Tags kan ik aansluiten op de app?

U kunt maximaal 12 Tags aansluiten.

• Zijn er verschillende apps voor
Netatmo Welcome en Netatmo Tags?

Nee, Tags werken ook met de Netatmo app.

• Werken de Tags zonder de camera?

De Netatmo Tags werken alleen met de Netatmo
Welcome of de Netatmo Presence camera, die apart
worden verkocht.
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WILT U MEER INFORMATIE
OVER WELCOME?

HULP NODIG?

Vind gemakkelijk het antwoord op uw vraag
in de Netatmo Security Help Center.

www.netatmo.com
© Netatmo 2017 All rights reserved. Visuals and technical specifications are subject to change without prior notice. MacBook, iPhone, iPad
and iPod touch are registered trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Galaxy S6 is a registered trademark
of Samsung. Registered in the USA and other countries.
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