presence
Utendørs sikkerhetskamera
med detektering av mennesker,
biler og dyr

OPPLÆRINGSHEFTE

Bruk fingrene
Presence – en revolusjon innen utendørs sikkerhet for hjemmet
Netatmo Presence er det første utendørs sikkerhetskameraet som detekterer og rapporterer
om mennesker, biler og dyr. Det analyserer og varsler deg i sanntid dersom noen lurer rundt
huset, dersom en bil kommer inn i innkjørselen, eller dersom det er et dyr i gården.
Med Presence kan du følge med på hjemmet ditt med «live streaming» med et hvilket som
helst apparat, og hvor du enn måtte befinne deg. Varsleingen du ønsker tilpasses dine
behov: Du velger kombinasjonen varsler om mennesker, biler eller dyr, eller om du ønsker
varsler om alle tre.
Det integrerte smarte flomlyset skremmer bort uønskede gjester og lyser opp for deg.
Det kan innstilles slik at det skrus på når Presence detekterer en person, en bil eller et dyr.
Presence installeres ganske enkelt som et utendørs lys. Bruk en av de eksisterende festene
for lys utendørs, og systemet kobles til via Wi-Fi.
Det er ikke noe abonnement. Lagringen av videoopptakene er helt gratis.
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3 grunner til å kjøpe presence

Bli varslet om det som er viktig
Smart-Sight lar deg vite nøyaktig hva som skjer
foran huset, med spesielle varsler for mennesker,
dyr og biler.

Revolusjonær utendørs sikkerhet

SMART-SIGHT

SMART FLOMLYS

Smart-Sight benytter seg av avanserte
algoritmer for å detektere og rapportere om
tilstedeværelse av mennesker, dyr og biler.

Presences smarte flomlys lyser opp
underveis, og skremmer vekk uønskede
gjester.

ALERT-ZONES

PERSONLIG INNSTILTE VARSLER

Varselsone-funksjon gjør det mulig for deg
å velge hvilke soner det skal gis varsel fra,
og du får øyeblikkelig beskjed når noen
kommer inn i den sonen du har valgt.

Innstill varselmeldingene slik at de passer til
dine behov: Du kan velge å motta varsler om
en kombinasjon av mennesker, dyr eller biler,
eller av alle tre.

Integrert smart flomlys
Det integrerte smarte flomlyset skremmer
bort uønskede gjester og lyser opp for deg.

Installeres enkelt som en utendørs lampe
På kun et par minutter oppnår du et smart sikkerhetssystem
med et kraftig flomlys som bedrer sikkerheten, både om
dagen og om natten.
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En unik erfaring
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Gratis og sikker lagring av videoopptak

KLARE, FULL HD-VIDEOOPPTAK

INSTALLERES SOM ET UTENDØRS LYS

HELT PRIVAT LAGRING PÅ SD-KORT

ALTERNATIV CLOUD OPPBEVARING

Full HD 1080p gir den aller beste
videokvalitet, slik at du tydelig
kan se hva som skjer i hjemmet.

Presence monteres enkelt og greit
i stedet for et av dine utendørs lamper.
På et par minutter oppnår du et sofistikert
sikkerhetssystem med et effektivt flomlys.

Video-opptak og identifikasjonsdata er helt
privat, og registreres på kameraets lokale
microSD-kort. Et microSD-kort følger med.

Lagre dine videoer på din personlige
Dropbox-konto eller din FTP-server.

BEDRE NATTSIKT

FULLSTENDIG VÆRBESTANDIG

BACKUP AV SKJERMDUMP

BESKYTTELSE AV DATA

For kvelden kan du velge om flomlyset
skal skrus på, eller om systemet skal benytte
seg diskret av Presences effektive infrarøde
LED-nattsikt.

Presence er spesielt designet for
utendørsbruk, og tåler elementer
som regn, snø, fukt, støv og smuss.

Det eneste som lagres på Netatmo-nettsky er et
skjermdump av hver hendelse – ingenting annet.

Dine data blir sikret med en kryptert
forbindelse slik at du er garantert
det aller høyeste nivå konfidensialitet.
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Ekstra lagring på FTP

LAGRING PÅ MICRO SD-KORT
Video tas opp av Presence og lagres
på det integrerte micro SD-kortet.

Automatisk
lagring
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Ingen ekstra omkostninger
EKSTRA LAGRING PÅ DROPBOX
ELLER FTP
I tillegg kan du velge å lagre videoene
øyeblikkelig på din personlige Dropboxkonto eller på din FTP-server.

Valgfri lagring

FRI TILGANG TIL VIDEONE

GRATIS LAGRING AV VIDEOOPPTAK

Du har tilgang til videoopptakene
og livestream gjennom Security apper –
når som helst, hvor som helst, og med
et hvilket som helst apparat.

Lagringen av videoopptakene gjøres gratis
og sikkert på det medfølgende microSD-kortet,
og du kan velge å bruke din Dropbox-konto
eller din FTP-server for ekstra lagring.
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Få vite øyeblikkelig hva som skjer utenfor hjemmet

Tilgang til live streaming
med et klikk

Foreta personlig innstilling av varsler og videoopptak

Velg det du ønsker å registrere
og bli varslet om.

Du får tilgang til tidligere
videoopptak med et enkelt
klikk på tidslinje-hendelsen.
Kameraet tar kun opp det som er
viktig, noe som gjør at du unngår
timer med filming av ingenting.
Hvert videoopptak kan lastes ned.
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Foreta personlig innstilling av flomlyset

Alert-zones
Du kan velge opp til fire Alert-Zones for å bestemme hva Presence skal detektere
og hvor du ønsker overvåkingen

Innstill lysstyrken

Bestem når du vil at flomlyset skal
skrus på
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Klikk på skjermen for å justere Alert-Zone
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Ultranøyaktige varsler

Gjør hjemmet ditt smartere med Apple HomeKit

Presence virker med Apples
revolusjonære HomeKit-teknologi
for en helt unik og effektiv funksjon.

For enkel kontroll av alt utstyr i ditt
smarte hjem åpner du ganske enkelt
opp Home-appen, eller du spør Siri.
Magisk enkelt!
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App-kompatibilitet

Oppsett

PRESENCE ER KOMPATIBEL MED:

Jeg har allerede et lys
utendørs

Jeg har ikke et eksisterende
utendørs lys
eller
Jeg ønsker å installere Presence
helt fra bunnen

Du finner en video som viser fremgangsmåte
ved installering på
https://www.netatmo.com/presence-installation

Kontakt en kvalifisert
elektriker

Apple Watch

min. iOS 9
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min. Android 4.3 minimum
med tilgang til Google Play

PC/Mac
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Oppsett
Presence kobles til via Wi-Fi og kan enkelt installeres i stedet for en utendørs
lampe som du allerede har.
Installeringen er helt enkel: Du monterer kameraet på et par minutter!

INSTALLERING AV PRESENCE PÅ DIN TELEFON
Last ned Netatmo-appen på din smarttelefon på http://presence.netatmo.com.
Finnes i app store eller Google Play Store
Opprett en Netatmo-konto

KRAV:

RECOMMENDED:

RECOMMENDED:

Wi-Fi Internet
connection

Høyde:
2,5 til 4 meter

Vippevinkel:
30°

Samkjør Presence med din telefon ved å følge instruksjonene som gis på appen
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Ofte stilte spørsmål Netatmo Presence
Bruk
• Hvordan får jeg tilgang til mine videoopptak?

•H
 vor mange personer har tilgang til kameraet?

•H
 vor mange kameraer kan jeg koble til appen?

• Hvor mange videoopptak kan Presence gjøre?
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Du har lett tilgang til videoopptakene gjennom
Netatmo Security-appen på din smarttelefon,
ditt nettbrett, PC/Mac eller Apple Watch.
• Kjenner systemet igjen ansikter?

Nei, Presence bruker en annen teknologi enn
ansiktsgjenkjennelse for å analysere og rapportere
om mennesker, biler eller dyr. Systemet detekterer
hele formen for en gjenstand i bevegelse. Derfor kan
Presence se en person på avstand og se at det dreier
seg om en person selv om ansiktet er for lite eller for
langt vekk til å bli gjenkjent av det menneskelige øye.

• Hva om jeg ikke ønsker å bli varslet om
visse ting, men opptakene fortsatt gjøres?

I innstillingene av Presence kan du velge
å nøytralisere varsler for visse hendelser.
Men de blir allikevel tatt opp, og vises i tidslinjen.

• Hva er Alert-Zones?

Alert-Zones gir Presence-kameraet beskjed om
å være spesielt oppmerksom i visse soner. På den
måten får du kun varsler om det du er interessert i.

• Hvor mange Alert-Zones kan jeg opprette?

Du kan velge opp til fire smartsoner.

Du kan gi tilgang til kameraet for så mange personer
som du ønsker, via appen.

Et ubegrenset antallet Presence-kameraer.

Antallet videoopptak er avhengig av hvor langt hvert
opptak er, og av størrelsen på microSD-kortet som
brukes. Med microSD-kortet som følger med kan
du gjennomsnittlig lagre over 100-videosekvenser.
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Ofte stilte spørsmål Netatmo Presence

•H
 va er det smarte flomlyset?

•K
 an jeg velge hvilken type hendelser
flomlyset skal tennes for?

•H
 va kan jeg gjøre med HomeKit?
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Det integrerte smarte flomlyset skremmer
bort uønskede gjester og lyser opp for deg.

Spesifikasjoner

• Hva er Smart-Sight?

Smart-Sight funksjonen benytter seg av en sofistikert
algoritme til å detektere mennesker, dyr og biler.
Systemet gir deg beskjed om hva som skjer foran
ditt hjem.

• Har systemet lyd?

Presence har en enveis audio, så alle videoopptak
gjøres med lyd.

• Er Presence værbestandig?

Ja, Presence er designet for utendørsbruk, og tåler
elementer som regn, snø, fukt, støv og smuss takket
være HZO-teknologien og det innovative, tynne
beskyttende belegget. Finn ut mer på www.hzo.com

• Hva er lengden og bredden
for Presences detektering?

Presence har en langdistansedetektering
på opp til 20 m, og et 100 ° synsfelt.

• Hva er synsfeltet i mørket?

Presences infrarøde nattsikt kan detektere
gjenstander som er opp til 15 m unna.

Det kan innstilles til å bli slått på når Presence
oppdager en person, bil eller et dyr

Ja, flomlyset kan innstilles slik at det tennes når
Presence detekterer mennesker, biler, dyr, eller
alle tre. Dettte kan styres manuelt med appen.

HomeKit brukes til å styre Presence, slik at man kan:
- Innstille scener for å styre flere HomeKit-aktiverte
apparater
- Få tilgang til kameraets live stream direkte i Homeappen
- Be Siri på ditt iOS-apparat om å vise deg
kamerabildet live stream
- Opprette smarte scenarier for hjemmet
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Ofte stilte spørsmål Netatmo Presence
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•H
 vor mye strøm bruker Presence?

Gjennomsnittlig strømforbruk om dagen er 5 W. I
mørket, på grunn av flomlyset er forbruket på ca. 15 W.

•E
 r videoene sikre?

Ja, det brukes ultrasikker og gjennomgående
kryptering for å garantere den aller beste beskyttelse.

Oppsett
• Hvor bør man plassere Presence?

Ideelt sett skal Presence erstatte en utendørs lampe
som allerede finnes. Det er beregnet på å bli plassert i
en høyde på mellom 2,5 og 4 m for å gi optimal ytelse.

• Hvordan installeres Presence?

Presence installeres som et utendørs lys.
Det monteres ganske enkelt i stedet for
et av dine utendørs lamper.

• Går det an å montere kameraet uten
å bytte ut en eksisterende lampe?

Ja, men du trenger strøm til kameraet, og du må
installere det som en nytt lampe. Det anbefales
derfor at du kontakter en kvalifisert elektriker.

• Hvordan får Presence tilført strøm?

Presence får tilført strøm på samme måte som en
hvilken som helst vanlig lampe, med 100 V eller 240
V-ledning, avhengig av strømforholdene der du bor.

• Vil jeg motta et varsel ved strømbrudd?

Ja, du vil få tilsendt et varsel på din smarttelefon.
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Ofte stilte spørsmål Netatmo Presence
•K
 an det være et WiFi tilkoblingsproblem
på grunn av avstanden mellom Presence
og min router?

Presence er beregnet for utendørsbruk og har
en veldig kraftig WiFi-antenne, noe som gjør
at kommunikasjonen blir optimalisert.

•H
 va skjer dersom det ikke er noen
internettforbindelse?

Du vil motta et varsel om at det ikke er noen
internettforbindelse. Så lenge Presence får tilført
strøm, fungerer systemet og tar opp videoer, men
videoene blir ikke sendt til appen uten internet.
Presence vil føye alle de nye videoen til appen
med en gang internettforbindelsen gjenopprettes.

•H
 va er kravene for bruk av HomeKit og Siri?

HomeKit krever at du har iOS 10 eller en senere
versjon på din iPhone, iPad eller iPod touch. For å
styre Presence automatisk på avstand trenger du en
Apple TV (4. generasjon eller nyere) med tvOS 10 eller
nyere versjon, eller en iPad med iOS 10 eller nyere,
opprettet som en hub for hjemmet.

•H
 vordan installerer man HomeKit?
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Følg instruksjonene som gis i Netatmo Security-appen
for å installere kameraet med HomeKit.

Lagring

• Hva er maks. SD-kortstørrelse
som kan brukes for Presence?

Maks. SD-kortstørrelse som er kompatibel
med Presence er 32 GB klasse 10.

• Kan jeg lagre videoer i nettskyen?

Ja, du kan koble Presence til din Dropbox-konto
eller din personlige FTP-server for å lagre videoer
på nettskyen.ud.

• Hvordan virker FTP?

Videoene vil alltid være kryptert og lagret på
Presence microSD-kort, pluss, hvis du aktiverer
Dropbox eller FTP i appens innstillinger, vil de
øyeblikkelig bli lagret på din egen server som
en ekstra backup.
I app-innstillingene kan du velge å koble kameraet
til din FTP-konto.
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Ofte stilte spørsmål Netatmo Presence
• Hvordan virker Dropbox?

• Hva lagres i kameraet?

• Hva lagres i appen?
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WELCOME

UTENDØRS KAMERA

INNENDØRS KAMERA

I appens innstillinger kan du velge å koble kameraet
til din Dropbox-konto. Videoer kan da lagres
på din personlige Dropbox-sky.

Kameratype

• Hva lagres på Netatmo-skyen?

PRESENCE

På Netatmo-skyen lagres det kun backup av en
skjermdump for hver video. Kameraet velger ut en
skjermdump med det bildet som er tydeligst for hver
hendelse. Skjermdumpene sendes til ditt apparat
gjennom en ultrasikker, kryptert forbindelse.

Livestream
Ansiktsgjenkjennelse
Meldinger med navn på personene
som kjennes igjen
Meldinger om mennesker,
biler og dyr

Videoene lagres lokalt på kameraets interne microSDkort. Dersom du fjerner microSD-kortet, fjernes også
videoene fra kameraet.

Gratis og komplett videoopptak og
playback

Ingen videoer eller skjermdump lagres i appen på ditt
apparat. Alle videoer lagres på kameraet og sendes
med en gjennomgående forbindelse til din app.

Flomlys

(kun for mennesker og dyr)

Meldinger med personelige
innstillinger

Alert-Zones
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Merknader
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VIL DU VITE MER
OM PRESENCE?

www.netatmo.com
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