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Säkerhetskamera för 
utomhusbruk som känner 
av människor, bilar och djur

presence
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Presence – ett genombrott inom utomhussäkerhet för hemmet

Netatmo Presence är den första säkerhetskameran för utomhusbruk som upptäcker och 
meddelar dig om människor, bilar och djur. Den analyserar och meddelar om någon driver 
omkring runt ditt hem, om en bil kör in på uppfarten eller om ett djur befinner sig på tomten 
i realtid.

Med Presence kan du titta till ditt hem när som helst via direktuppspelning, var du än är och 
på vilken enhet som helst. Anpassa meddelanden efter dina behov: välj att få meddelanden 
om valfri kombination av människor, bilar och djur, eller för alla tre.

Den integrerade, smarta strålkastaren skrämmer bort oönskade besökare och belyser 
vägen. Den kan ställas in så att den tänds när Presence upptäcker en person, en bil eller 
ett djur.  

Presence installeras enkelt som utomhusbelysning Byt bara ut en av dina utomhuslampor 
och anslut via Wi-Fi.  

Det behövs ingen prenumeration. Det är helt gratis att lagra dina videoklipp. 

Presentation
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3 skäl för att köpa presence

Installeras enkelt som utomhusbelysning
På bara några minuter har du ett smart säkerhetssystem  
med en kraftfull strålkastare, för skydd dag som natt.

Få meddelanden om det som är viktigt
Med Smart-Sight får du reda på exakt vad som  
händer framför ditt hus, med specifika varningar  
för människor, bilar och djur.

Integrerad, smart strålkastare
Den integrerade, smarta strålkastaren skrämmer  
bort oönskade besökare och belyser vägen.

Revolutionerande utomhussäkerhet

SMART-SIGHT

Smart-Sight använder en banbrytande 
djupinlärningsalgoritm för att upptäcka  
och meddela dig när människor, bilar  
och djur finns i närheten. 

ANPASSADE MEDDELANDEN

Anpassa meddelanden efter dina  
behov: välj att få meddelanden om  
en kombination av människor, bilar  
och djur, eller för alla tre.

ALERT-ZONES

Med hjälp av funktionen med 
varningszoner kan du välja specifika 
områden för meddelanden – du får veta 
direkt när någon kommer in i ett område 
du har valt.  

SMART STRÅLKASTARE

Presences smarta strålkastare belyser 
vägen på natten och skrämmer bort 
oönskade besökare. 
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En mäktig upplevelse

FANTASTISKA VIDEOKLIPP I FULL-HD

Full HD 1080p ger högsta möjliga 
videokvalitet, så att du tydligt kan  
se vad som pågår där hemma.

HELT VÄDERBESTÄNDIG

Presence är särskilt utformad för användning 
utomhus och tål alla väder, däribland regn, 
snö, fukt, damm och smuts. 

ÖVERLÄGSEN MÖRKERSYN

Nattetid kan du välja att tända strålkastaren 
eller övervaka diskret, med Presences 
effektiva infraröda LED med mörkersyn. 

INSTALLERAS SOM UTOMHUSBELYSNING

Presence ersätter enkelt en av dina befintliga 
utomhuslampor. På bara några minuter  
har du ett sofistikerat säkerhetssystem  
med en kraftfull strålkastare. 

Gratis och säker videolagring

SÄKERHETSKOPIA AV SKÄRMBILD

Det enda som lagras i Netatmos moln  
är en skärmbild av varje händelse – inget annat.

DATASKYDD

Dina data skyddas genom krypterad 
anslutning för att garantera största möjliga 
sekretess.

HELT PRIVAT LAGRING PÅ SD-KORTET

Inspelade videoklipp och identifierande 
uppgifter hålls helt privata tack vare kamerans 
lokala micro-SD-kort. Ett micro-SD-kort 
medföljer.

VALFRI MOLNLAGRING

Säkerhetskopiera videomaterialet  
på ditt Dropbox-konto eller en FTP-server.
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DROPBOX- ELLER FTP-LAGRING  
SOM TILLVAL

Dessutom kan du välja att 
säkerhetskopiera videoklipp direkt  

till ett personligt Dropbox-konto eller  
en FTP-server.

LAGRING PÅ MICRO-SD-KORT

Videoklippet spelas in av Presence och 
lagras på det interna micro-SD-kortet. 

FTP-lagring som tillval

Automatisk 
lagring

Valfri lagring

GRATIS LAGRING AV VIDEOKLIPP

Det är gratis och säkert att lagra dina 
videoklipp på det medföljande micro-SD-kortet, 
med möjlighet till extra lagring på ett Dropbox-
konto eller en FTP-server.

GRATIS TILLGÅNG TILL VIDEOKLIPP

Du kommer åt dina videoklipp och 
direktuppspelningen via Security-appen 
– när som helst, var som helst, på alla 
enheter. 

Inga extra avgifter
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Få reda på vad som händer utanför ditt hem direkt Anpassa meddelanden och videoinspelning

Välj vad som ska spelas in och 
få meddelanden om det.

Kom åt direktuppspelning 
med ett enda klick

Kom åt tidigare videoklipp med 
ett enda klick på en händelse 
på tidslinjen. 

Kameran spelar bara in det som 
är viktigt, vilket förhindrar många 
timmar med tom fi lm. 

Det går att hämta alla videoklipp.
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Anpassa strålkastarens aktivitet Alert-zones

Välj upp till 4 Alert-Zones för att välja vad och var Presence ska övervaka

Bestäm när strålkastaren ska tändas

Anpassa ljusintensiteten

Klicka på skärmen för att justera Alert-Zone
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Extremt exakta meddelanden Gör hemmet smartare med Apple HomeKit

För enkel kontroll över alla smarta 
enheter i hemmet, öppna bara Home-
appen eller använd Siri – det är helt 
magiskt!

Presence samarbetar med Apples 
revolutionerande HomeKit-teknik 
för att tillhandahålla en enkel smart 
hemupplevelse utan motstycke.



1716

App-kompatibilitet

Apple Watch

Minst iOS 9 krävs PC/MacMinst Android 4.3 med tillgång 
till Google Play krävs

Installation

Ring en kvalificerad 
elektriker

Jag har ingen befintlig 
utomhusbelysning 

eller
 Jag vill installera Presence från noll

Jag har befintlig  
utomhusbelysning 

En guidad installationsvideo finns på
https://www.netatmo.com/presence-installation

PRESENCE ÄR KOMPATIBEL MED: 
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Installation

KRAV:
Wi-Fi 
internetuppkoppling

REKOMMENDERAS:
Lutningsvinkel:  
30°

REKOMMENDERAS:
Höjd:  
2,5 till 4 meter

Presence ansluts via Wi-Fi och kan enkelt installeras i stället för befintlig 
utomhusbelysning.

Gör-det-själv-installationen är enkel: installera kameran själv på bara 
några minuter!

Hämta Security-appen till din smarttelefon från http://presence.netatmo.com. 
Tillgänglig i appbutiken eller Google Play Store

Skapa ett Netatmo-konto

Para Presence med din telefon genom att följa instruktionerna i appen

INSTALLERA PRESENCE PÅ DIN TELEFON
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Vanliga frågor om Netatmo Presence
Användning

• Hur kommer jag åt mina videoklipp? 
Du kommer enkelt åt dina videoklipp via Netatmo 
Security-appen på din smarttelefon, surfplatta, PC/Mac 
eller Apple Watch.

•  Hur många kan ha tillgång till kameran?
Så många människor som du vill kan ha tillgång  
till kameran via appen. 

•  Hur många kameror kan jag koppla till appen? Ett obegränsat antal Presence-kameror. 

• Hur många videoklipp spelar Presence in?

Antalet videoklipp beror på hur långt ett videoklipp 
är och hur stort micro-SD-kort som används. På det 
medföljande micro-SD-kortet kan du normalt lagra  
mer än 100 videosekvenser i genomsnitt.

•  Finns det ansiktsigenkänning?

Nej, det finns det inte. Presence använder en annan 
teknik än ansiktsigenkänning för att analysera  
och meddela dig om människor, bilar och djur.  
Den fungerar genom att detektera hela formen  
på ett objekt som rör sig. Därmed kan Presence  
se en person på avstånd och känna igen att det  
är en person även om ansiktet är för litet och för långt 
borta för att det mänskliga ögat ska kunna göra det.

•  Vad gör jag om jag inte vill få meddelanden  
om vissa saker, men fortfarande spela in dem?

I Presences inställningar kan du välja att slå av 
meddelanden för vissa händelser men fortfarande 
spela in dem och lägga till dem på tidslinjen.

•  Vad är Alert-Zones?
Alert-Zones talar om för Presence-kameran att bara 
fokusera på vissa områden. De är ett bra sätt att bara 
få de meddelanden du är intresserad av.
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Vanliga frågor om Netatmo Presence

•  Vad kan man göra med HomeKit?

När HomeKit används för att kontrollera Presence  
kan man:
–  Skapa scener för att kontrollera flera enheter  

med stöd för HomeKit
–  Komma åt direktuppspelningen från kameran  

direkt i Home-appen
–  Använda Siri på iOS-enheter för att  

se direktuppspelningen från kameran
– Skapa smarta hemscenarion

•  Är Presence väderbeständig?

Ja, Presence är helt utformad för användning utomhus 
och är väderbeständig, bland annat mot regn, snö, 
fukt, damm och smuts tack vare HZO-teknik och dess 
innovativa beläggningslösning med tunnfilm.  
Mer information finns på www.hzo.com

Specifikationer

•  Hur många Alert-Zones kan jag skapa? Du kan välja upp till fyra smarta zoner.

•  Vad är den smarta strålkastaren?

Den integrerade, smarta strålkastaren skrämmer  
bort oönskade besökare och belyser vägen.

Den kan ställas in för att tändas när Presence 
upptäcker en person, bil eller djur

•  Kan jag välja vad strålkastaren  
ska tändas för?

Ja, du kan konfigurera strålkastaren så att den tänds 
när Presence upptäcker människor, bilar, djur eller  
alla tre. Den kan även tändas manuellt eller via appen. 

•  Vad är Smart-Sight?

Funktionen Smart-Sight använder en banbrytande 
djupinlärningsalgoritm för att upptäcka när människor, 
bilar och djur finns i närheten. Den talar om exakt  
vad som händer framför ditt hus.

•  Finns det ljud?
Presence har envägsljud, så alla videoklipp spelas  
in med ljud. 

•  Hur långt och brett är området  
som Presence ser?

Presence har en detekteringsräckvidd på upp  
till 20 m och ett synfält på 100°.

• Hur stor är räckvidden med mörkersyn?
Presences infraröda mörkersyn kan upptäcka saker 
upp till 15 m bort. 
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Vanliga frågor om Netatmo Presence
Installation

•  Hur mycket energi förbrukar Presence?
Den genomsnittliga energiförbrukningen dagtid  
är 5 W. Nattetid, på grund av strålkastaren, 
 är den genomsnittliga energiförbrukningen 15 W. 

•  Är mina videoklipp säkra?
Ja, end-to-end-kryptering i bankklass används  
för att garantera högsta möjliga skyddsnivå. 

•  Hur installerar jag Presence?
Presence installeras som utomhusbelysning.  
Den ersätter enkelt befintlig utomhusbelysning.

•  Var bör Presence placeras?
Helst ska Presence ersätta befintlig utomhusbelysning 
utanför ditt hem. Den är utformad för att placeras  
på en höjd mellan 2,5 och 4 m, för optimal prestanda. 

•  Hur drivs Presence?
Presence drivs på samma sätt som traditionella lampor 
i hemmet: två sladdar med 100 V eller 240 V, beroende 
på region.

•  Får jag ett meddelande när kameran  
inte får någon ström?

Ja, ett meddelande skickas till din smarttelefon.  

•  Kan jag installera min kamera utan  
att ersätta befintlig belysning?

Ja, du behöver strömförsörjning och kan då installera 
den som ny utomhusbelysning. Vi rekommenderar  
att du kontaktar en kvalificerad elektriker.
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Vanliga frågor om Netatmo Presence

•  Vilka är kraven för att använda  
HomeKit och Siri?

HomeKit kräver iOS 10 eller senare på en iPhone, 
iPad, eller iPod touch. För att kontrollera kameran  
med HomeKit på distans krävs en Apple TV  
(4 generationen eller senare) med tvOS 10 eller 
senare, eller en iPad med iOS 10 eller senare 
konfigurerad som hemmahubb. 

•  Hur konfigureras HomeKit?
Följ instruktionerna i Netatmo Security-appen  
för att konfigurera kameran med HomeKit. 

Lagring

•  Kan det bli problem med WiFi-anslutningen  
om Presence placeras långt ifrån routern?

Presence är utformad för utomhusbruk  
och har en väldigt kraftfull WiFi-antenn,  
så att kommunikationen optimeras. 

•  Vad händer om det inte finns någon 
internetanslutning?

Du får ett meddelande om att det inte finns någon 
internetanslutning. Så länge Presence får ström 
fungerar den och spelar in videoklipp, men den  
kan inte skicka nya videoklipp till appen utan  
internet. Presence lägger till alla nya videoklipp  
i appen så fort det finns en internetanslutning igen. 

•  Hur stort SD-kort kan jag använda  
med Presence?

Det största SD-kort som är kompatibelt med Presence 
är 32 GB, klass 10.

•  Kan jag säkerhetskopiera videoklipp  
till molnet?

Ja, du kan koppla Presence till ditt Dropbox-konto 
eller din personliga FTP-server, så att videoklippen 
även lagras i molnet.

•  Hur fungerar FTP?

Dina videoklipp kommer alltid att krypteras och lagras 
på Presence microSD-kort, och, om du aktiverar 
Dropbox eller FTP i appens inställningar kommer  
de att omedelbart lagras på din personliga server  
som en extra backup.

I appinställningarna kan du välja att ansluta kameran 
till ditt FTP-konto.
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Vanliga frågor om Netatmo Presence

•  Hur fungerar Dropbox?
Du kan välja att koppla din kamera till ditt Dropbox-
konto i appens inställningar. Videoklipp kan sedan 
sparas även i ditt personliga Dropbox-moln.

•  Vad lagras i Netatmos moln?

Endast en säkerhetskopia av skärmbilden av varje 
videoklipp lagras gratis i Netatmos moln. Kameran 
väljer en skärmbild med den tydligaste bilden av varje 
händelse. Skärmbilderna skickas via en krypterad 
anslutning i bankklass till din enhet.

•  Vad lagras på kameran?
Videoklipp lagras lokalt på kamerans interna micro-
SD-kort. Ta ur micro-SD-kortet så fi nns inga videoklipp 
på kameran längre. 

•  Vad lagras i appen?

Inga videoklipp eller skärmbilder lagras i appen 
eller på din mobila enhet. Alla videoklipp lagras 
på kameran och skickas via en end-to-end-krypterad 
anslutning till din app. 

PRESENCE

UTOMHUSKAMERA INOMHUSKAMERA

WELCOME

(endast för personer och djur)

Kameratyp

Direktuppspelning

Ansiktsigenkänning

Meddelanden med namnen på 
personerna som har identifi erats

Meddelanden om människor, 
bilar och djur

Gratis och komplett 
videoinspelning och uppspelning

Helt anpassningsbara 
meddelanden

Strålkastare

Alert-Zones 
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Obs
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VILL DU VETA MER 
OM PRESENCE?

www.netatmo.com

Netatmo © 2017 Eftertryck förbjudes. Apple är ett varumärke av Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. HomeKit är ett varumärke av Apple Inc. Användning av 
Works med Apple HomeKit logotypen betyder att ett elektroniskt tillbehör har gjorts specifi kt för att kopplas med iPod touch, iPhone, eller iPad, och har certifi erats 
av utvecklaren för att uppfylla Apples prestationskrav. Apple bär inte ansvar för användningen av denna apparat eller dess överensstämmelse med säkerhets- och 
regleringsstandarder. App Store är ett varumärke av Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken av Google Inc. 
Den verkliga produkten kan skilja sig från bilden som visas. 


