Hoe NightWatch te verbinden
met de Online Portal
NightWatch slaat alle gemeten data automatisch op in de Online Portal. De gegevens kunnen na elke nacht worden
teruggekeken voor meer inzicht en begrip van de door NightWatch gedetecteerde gebeurtenissen. De Online Portal is
een gratis dienst waarvan de prestaties voortdurend worden verbeterd en afgestemd op de behoeften van de markt.
Het is mogelijk dat u periodieke verbeteringen en incidentele vertragingen in de gegevensverwerking ervaart.

1. Zorg ervoor dat uw NightWatch basisstation aan staat en dat u een werkende
internetverbinding heeft.

internetverbinding
Ethernet kabel

2. Verbind uw NightWatch basisstation met uw router via een Ethernet kabel.
Zoek een internet toegangspunt in uw gebouw dat het dichtst bij uw NightWatch basisstation is
en gebruik een standaard Ethernet kabel om beide te verbinden.

3. Klaar!
Na een paar minuten bevestigen twee oranje
lampjes op uw basisstation dat NightWatch is
verbonden met het portaal. Zorg ervoor dat
NightWatch ‘s nachts verbonden blijft.

Ethernet kabel

Als het dichtstbijzijnde toegangspunt te ver weg is voor
een kabelverbinding, dan raden wij aan de verbinding te
overbruggen met een plug-and-play Powerline adapter,
WiFi repeater of Mobiele Router.

Bezoek onze
website voor andere
oplossingen om het
basisstation op je
router aan te sluiten.
nightwatchepilepsy.com/connect-online-portal

Nadat uw basisstation is aangesloten op het internet, moet u NightWatch eerst
een nacht gebruiken, voordat u voor de eerste keer kunt inloggen in de Online Portal.
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Hoe verbind ik het Nightwatch basisstation met een router die verder weg staat?

Aan de slag met de NightWatch Online Portal
1. Zoek uw unieke nummer op de achterkant van het Nightwatch basisstation.
452 IP Board
SERIAL NO.: 12345
MAC A1 : 2B : 34 : 56 : 02 : F2
RFPI: 123456789
BandGap: 0x07 Freq: 0xD6

U heeft het unieke nummer van uw NightWatch nodig om toegang te krijgen tot de Online Portal.
Uw unieke nummer vindt u op de witte sticker op de achterkant van uw basisstation. Zoek het nummer
dat begint met MAC. Uw unieke nummer bestaat uit de laatste 4 karakters. Dus in het voorbeeld
hierboven is het unieke nummer 02F2.

2. Log voor de eerste keer in op de Nightwatch Portal met uw unieke nummer.
Please login
02F2
02F2

U kunt inloggen op de NightWatch portal via:
portal.nightwatchepilepsy.com
Let op: het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Dat is het!
U kunt nu door verschillende nachten navigeren, overzichten maken, of inzoomen op
specifieke momenten om meer inzicht te krijgen in de opgenomen gebeurtenissen.

Wat als de twee
oranje lampjes op
het basisstation niet
branden?

Neem contact op met
NightWatch Support
Service voor meer
informatie.

Bekijk hoe we
gegevens verzamelen
en gebruiken in onze
privacyverklaring.

Start het basisstation eerst
opnieuw op. Als de twee oranje
lampjes op het basisstation nog

www.nightwatch.nl/helpdesk

steeds niet branden, neem dan
contact op met onze Support
Service.
info@nightwatch.nl
+31 (0)85 06 01 252

www.nightwatch.nl

