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Main FAQ
Werkt Point met huisdieren in de buurt?
Point kan geen onderscheid maken tussen een groot huisdier en een
persoon, maar er is een oplossing om het in een huis met dieren of een
robotstofzuiger te laten werken.
U kunt Point op deze manier laten werken met huisdieren en robotstofzuigers.
In plaats van onze standaard instructies te volgen, monteert u uw Point
verticaal aan een muur. In ideale omstandigheden is deze gericht naar
een ingang, maar niet tegenover een raam.
●
- Gebruik een klein stukje papier en kleefband om het onderste deel van
de lens te bedekken (de lens is eigenlijk het gezicht van de Point). We
raden aan om kleefband en wit papier te gebruiken om niet op te vallen.
●
- Als het alarm nog steeds activeert bij objecten niet weinig bewegen,
moet u het papier verplaatsen zodat het iets meer van de lens bedekt.
Let erop dat er een respijtperiode van 45 seconden is bij het uitvoeren
van de test op het apparaat.
Op deze manier kan de Point niet onder een bepaalde hoogte kijken, zodat huisdieren en stofzuigers gemakkelijk buiten het detectieveld kunnen blijven.
We hebben echter heel wat gelukkige Point-gebruikers met kleinere katten en honden die het alarm dagelijks zonder problemen gebruiken.
.
Kan ik de gevoeligheid van de bewegingssensor aanpassen?
Op dit moment is het niet mogelijk om deze gevoeligheid aan te passen.
Point reageert alleen op kritieke gebeurtenissen, zoals het detecteren
van beweging wanneer er niemand thuis is of het piepende geluid van
een rookdetector.

Werkt Point buitenshuis?
Point is uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Hoe luid is het alarm?
Bij het detecteren van bewegingen zal het alarm op de Point weerklinken met een volume van 85 dB.

Werkt Point zonder abonnement?
Ja, maar voor slechts één persoon. Zolang slechts één persoon het
alarm gebruikt in het huishouden, vereist Point geen bijkomend maandelijks abonnement. U hebt toegang tot alle functies en alle gegevenszolang het product in gebruik is.
Zonder de Premium-service kunt u echter geen familie, vrienden
of gasten bij u thuis uitnodigen, zodat ze het alarm kunnen in- en
uitschakelen wanneer ze komen en gaan. U zult ook de functies van de
buurtwacht, waarbij Point iemand in uw vertrouwde groep kan contacteren wanneer u er niet bent, nietkunnen gebruiken.

Wat gebeurt er als de wifi uitvalt? Zal het alarm dan nog werken?
Point werkt via een wifi-verbinding, maar in geval Point de verbinding
verliest, krijgt u een melding via uw app. U wordt dus op de hoogte
gesteld in het geval dat uw wifi-netwerk offline is en u kunt hier dan
snel op inspelen.

Kan ik het op mijn boot installeren?
Het enige probleem op een boot is de mogelijkheid dat er geen netwerkverbinding is. Point werkt uitsluitend op een 2,4 GHz netwerk. We werken ook aan een ondersteunende mobiele verbinding, maar deze is nu
nog niet beschikbaar. Let erop dat Point uitsluitend werkt binnenshuis.

Heeft Point een camera?
Nee, Point respecteert uw privacy. We geloven dat er geen nood is aan
camera’s om een veilige
thuisomgeving te creëren.
Point heeft geen camera en het toestel maakt geen geluid.

Welke gegevens registreert Point?
Point meet en registreert temperatuur, vochtigheid, druk, geluid,
beweging, batterij en een reeks diagnostische gegevens waaronder de
wifi-verbinding. De meeste gegevens die in de app te zien zijn worden
met een interval van een minuut opgeslagen. Het toestel maakt geen
geluid. Point voert de meeste berekeningen ter plaatse uit in het toestel
zelf. Alleen noodzakelijke gegevens worden naar uw telefoon gestuurd.
Dat betekent dat niemand kanmeeluisteren naar hetgeen in

Wat is de respijtperiode?
De respijtperiode is een periode van 45 seconden vanaf het moment
dat uw Point de beweging detecteert tot wanneer het alarm weerklinkt.
Wanneer de respijtperiode is verstreken (zonder te worden uitgeschakeld), gaat het alarm af en zal Point uw vrienden- en familienetwerk op
de hoogte stellen. We hebben het op deze manier ontworpen om valse
alarmen te minimaliseren. We zijn allemaal wel eens vergeten om het
alarm uit te schakelen wanneer we het huis binnenstappen terwijl we
onze handen niet vrij hebben om het alarm uit te schakelen.
Is het een rookdetector?
Point kan alarmen herkennen, zoals het alarm van een rookdetector. U
zult een melding ontvangen dat het is afgegaan. De Point is geen
gecertificeerde rookdetector en er is geen functie op Point dat rook kan
detecteren. Point reageert op het alarm van een rookdetector, maar niet
op de rook zelf.

Hoe vaak gaat Point updaten?
Een keer per uur, maar soms sneller wanneer Point iets registreert dan
mogelijk interessant kan zijn.

Hoeveel Points heb ik nodig?
Overwegingen die een invloed hebben op het aantal vereiste Points
-Het aantal Points dat u nodig heeft voor een huis is afhankelijk van z’n
grootte, de lay-out van het huis en het bereik dat u wenst.
-Als de bewaking van een ruimte belangrijk is, zou u ook moeten overwegen
om in elke kamer die u nauwlettend in de gaten wil houden, een Point te installeren.
-Denk eraan dat het gemakkelijk is om een Point te verplaatsen, omdat er
geen installatie met een vaste kabel nodig is. Zolang er wifi-bereik is, beschermt
Point uw huis en wordt de thuisomgevingin de gaten gehouden.
Appartementen
Kleinere appartementen tot 70 vierkante meter vereisen slechts een Point. Point
wordt best op een centrale locatie in het huis geplaatst, zoals onder andere een
gang of woonkamer voor het grootst mogelijke bereik. Als uw appartement twee
verdiepingen heeft, raden we aan om één Point per verdieping te nemen.
Huizen met alleen gelijkvloers
Voor huizen met een oppervlakte tussen 50 en 70 vierkante meter is één Point
voldoende. Is het huis groter, dan raden we aan om de eerste Point in uw gang
of dicht bij de hoofdingang van het huis te plaatsen. De tweede plaatsen we
gewoonlijk bij de tweede ingang aan het terras of de woonkamer.
Huizen met meerdere verdiepingen
Net als bij huizen met één verdieping, moet de eerste Point in de gang of dicht bij
de hoofdingang van hethuis worden geïnstalleerd. Een installatie heeft gewoonlijk
één Point per verdieping, maar dit kan variëren, afhankelijk van uw vereisten.
Bijkomende ruimtes om in overweging te nemen
Voor een meer verfijnde bewaking zijn er andere veelvoorkomende ruimtes die u
in overweging kunt nemen: ●
- Slaapkamers●
- Zolders●
- Garages●
- Kelders●
- Wijnkelders

Waar moet ik mijn Point monteren?
Point kan bijna overal worden geïnstalleerd. Er zijn echter wel enkele zaken waarmee we rekening moeten houden bij het kiezen van een locatie.
Op het plafond of aan de muur?
We raden altijd aan om uw Point aan het plafond te bevestigen zodat het
rechtstreeks naar de vloer is gericht. Het is best om het centraal in de ruimte
te positioneren. Hierdoor krijgt u het beste bereik.

Aanbevolen locaties
Ik heb 1 Point
We raden aan om uw eerste Point in de gang of bij de voordeur van uw huis of
appartement te installeren. Hierdoor verkrijgt u de beste resultaten met het alarm
en weet u wanneer mensen thuiskomen.
Ik heb 2 of 3 Points
De meeste gebruikers die twee Points hebben, installeren er een in de gang en
een in de slaapkamer, en eventueel een derde in de keuken als meest populaire
optie. Het is echter volledig afhankelijk van uw behoeften. Hieronder vindt u een
standaardlijst van alle beschikbare locaties.
Ik heb meerdere Points
We raden aan om een Point per kamer te installeren voor het beste bereik. Op
deze manier krijgt u de beste beveiliging en bewaking van de omgeving.

Hoe bevestig ik de Point aan het plafond of de muur
Point kan aan het plafond of aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde magnetische montageplaat. Er zijn twee mogelijkheden om de montageplaat
van de Point aan het plafond of de muur te bevestigen. Als u een Point op een
ongelijk oppervlak installeert, is optie 2 aan te bevelen.
1. Gebruik de sterke 3M-kleefband
Verwijder de beschermende plastic en plaats de plaat aan het plafond. Druk gedurende 5 tot 10 seconden hard en gelijkmatig. Bevestig Point vervolgens aan de
metalen plaat.
2. Gebruik de meegeleverde schroeven en plug
Installeer de plaat met de schroef en de plug, indien nodig. Voor plafonds vervaardigd uit beton, raden we aan om een gat te boren en de plug te gebruiken.

