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HUMAX EYE, een snel en makkelijk
in te stellen HD-beveiligingscamera,
die u in staat stelt om via uw smartphone 
overal te laten zien en horen wat er bij u 
thuis of op het bedrijf gebeurt. 
Ideaal voor het in de gaten houden van 
ingangen en huisdieren en/of toezicht 
houden op uw dierbaren,
ongeacht het tijdstip van de dag.

Welkom bij HUMAX EYE

Het is makkelijk, het is veelzijdig, het maakt het bewaken van uw eigen-

dommen heel eenvoudig.

HUMAX EYE waarschuwt u onmiddellijk 
wanneer deze beweging detecteert. 
Kijk naar live beelden of neem de 
opnames van de laatste 7 dagen door, 
die veilig in uw cloud-account worden 
opgeslagen, beveiligd tegen diefstal. In 
tegenstelling tot andere cloud-camera's 
is opslag GRATIS. U kunt zoveel camera’s 
toevoegen als u wilt en u kunt deze vanuit 
één account beheren.  
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Belangrijkste functies:

!

GRATIS onbeperkte 
opnames naar de cloud
Elke beweging die tijdens de laatste 7 dagen is 
gedetecteerd, wordt opgenomen en in uw veilige 
online cloud opgeslagen, alwaar u de beelden 
gratis kunt bekijken, zonder maandelijkse kosten.

Veilig
Zelfs als uw beveiligingscamera wordt 
vernield of gestolen, staan uw videoclips 
veilig in de cloud volledig beschermd 
met de algemeen gebruikelijke 
standaardversleuteling en het door u 
ingevoerde wachtwoord.

Snelle en makkelijke setup
Geen opnameapparaat nodig. Geen technische 
vaardigheden nodig, gewoon instellen vanaf uw 
smartphone en uw online account activeren.

Relevante kennisgevingen
HUMAX EYE stuurt onmiddellijk een
waarschuwing naar uw mobiele apparaat
zodra een beweging wordt gedetecteerd.
Makkelijk aan te passen opnamezones in 
gebieden zoals deuren en
ramen om ervoor te zorgen dat u alleen wordt
gewaarschuwd wanneer het er toe doet.

Vereisten
•     Android OS 4.4 of hoger
•     IOS 8.1 of hoger
•     Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)
•     Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
•     Frequentie: 2,412 - 2,462 GHz
•     Minimale uploadsnelheid 0,5 Mbps per camera

Internet-vriendelijk
HUMAX EYE maakt alleen een opname wanneer 
er iets gebeurt, waardoor het niet constant de 
strijd om internettoegang hoeft aan te gaan met 
andere aangesloten apparaten in uw woning. 
De impact op uw surf- en downloadsnelheid is 
minimaal en u blijft binnen uw databundel.

Toegang waar u ook bent
In uw Humax Eye wordt gebruik gemaakt van 
Y-Cam-technologie. Download de GRATIS 
Y-Cam-app uit de App Store of van Google 
Play.  Bekijk uw opgenomen beelden en 
stream live wanneer u maar wilt, waar u 
maar wilt, zolang u verbinding hebt met het 
internet.

Locatie opnemen
Stopt de bewegingsopname van uw camera 
automatische zodra u thuis komt en activeert 
opname zodra u vertrekt, op basis van de locatie 
van uw mobiele apparaat. 

Opname op aanvraag
Leg dat speciale moment vast, neem op wat u 
wilt, wanneer u dat wilt, alles met slechts één 
druk op een knop. Druk gewoon op Opnemen 
wanneer u live meekijkt om een tijdsblok van 
maximaal vijf minuten op te nemen.

HUMAX EYE
Camera

Magnetisch
Statief

3m Micro
USB-kabel

USB-
netadapter

Wandmontageplaat Schroeven en
muurpluggen

Wat zit er in de doos?

Opnames op uw TV 
weergeven
U kunt al uw opnames en live camera-actie 
op uw TV weergeven door de Humax Eye-
app te openen op specifi eke persoonlijke 
videorecorders van HUMAX.* 

* Compatibele producten zijn 
HUMAX TV+ H3
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Uw camera

Status-LED

Nachtzicht

Microfoon Micro USB-poort

Statiefmontage

Knop 
Opnieuw 
instellen

52,2mm

70,4mm

57,3mm
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Aan de slag1

1. Zorg ervoor dat er binnen 3 meter* 
van de plaats waar u de camera 
wilt plaatsen, een stopcontact is.

2. Kies wat u in het gezichtsveld van 
de camera wilt zien.

3. Plaats de camera niet in een 
positie waar het gezichtsveld vaak 
te maken krijgt met wisselende 
lichtomstandigheden. Zonlicht, 
refl ecties en schaduwen kunnen 
ervoor zorgen dat bewegingen 
worden gemist of dat er ten 
onrechte bewegingsopnames 
worden gemaakt.

Kies een opstelling en sluit uw HUMAX EYE aan

Voordat u de camera installeert:

4. Bewegende auto's of 
koplampen kunnen ongewenste 
bewegingsopnames veroorzaken.

5. Nachtzicht IR-LED refl ecteert en 
vervormt beeld en video als de 
camera door een raam of glas 
wordt gericht.

6. HUMAX EYE is niet waterdicht. 
Gebruik deze daarom niet buiten 
of in een vochtige omgeving.

* Gebruik geen micro USB-kabels die langer dan 5m zijn.
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Montage op plank

Voordat u de camera op de plank 
plaatst, dient u deze aan het 
meegeleverde statief te bevestigen.

1

2a

Neem de camera en het statief 
uit de verpakking. 

Schroef het statief stevig vast 
aan de statiefmontageplaat aan 
de achterkant van de camera.

Statiefschijf

Draaipunt A

Draaipunt B

2b

Lijn de camera netjes uit. Dus 
niet zoals hieronder.
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Houd de camera in één hand 
en maak de camera iets los 
van de schijf tot deze goed 

is uitgelijnd.

Draaipunt A wordt gebruikt om het gezichtspunt van de camera omhoog en 
omlaag te bewegen*

Draaipunt B wordt gebruikt om het gezichtspunt van de camera van links naar 
rechts te bewegen*

Houd de camera in één 
hand en zet de statiefschijf 

stevig vast.

3

Bevestig de meegeleverde 
USB-kabel aan de camera 

zoals hieronder weergegeven. 
De USB-kabel gaat door het 

gat aan de achterkant van het 
statief om ervoor te zorgen 

dat het statief vrij kan worden 
ingesteld.

* NB: De draaipunten zijn met opzet stroef om ervoor te zorgen dat het gezichtspunt van de camera stabiel blijft.

5

4
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2a

Schroef het statief stevig vast 
aan de statiefmontageplaat aan 
de achterkant van de camera.

2b

Lijn de camera netjes uit. Dus 
niet zoals hieronder.

Gebruik voor wand- of 
plafondmontage het statief, de 
wandmontageplaat, de schroeven 
en de muurpluggen die zijn 
meegeleverd.
Bevestig het statief voordat u de 
camera monteert.

1

Neem de camera en het 
statief uit de verpakking.

Montage op wand of plafond
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Houd de camera in één hand 
en maak de camera iets los 
van de schijf tot deze goed 

is uitgelijnd.

4

5

Houd de camera in één hand 
en zet de schijf stevig vast.

3

Bevestig de meegeleverde 
USB-kabel aan de camera 

zoals hieronder weergegeven.

* NB: De draaipunten zijn met opzet stroef om ervoor te zorgen dat het gezichtspunt van de camera stabiel blijft.

Draaipunt A wordt gebruikt om het gezichtspunt van de camera omhoog en 
omlaag te bewegen*

Draaipunt B wordt gebruikt om het gezichtspunt van de camera van links naar 
rechts te bewegen*
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Bepaal waar u de 
wandmontageplaat 

wilt plaatsen

Gebruik de plaat om 
de twee boorgaten 

te markeren

Boor twee gaten en 
gebruik waar nodig 

muurpluggen

Plaats de 
wandmontageplaat 

boven de boorgaten en 
schroef de plaat vast

Blijf schroeven tot de 
plaat stevig vast zit en 
er geen hoogteverschil 
is tussen de schroeven 

en de plaat

Wandmontageplaat Schroeven en muurpluggen

+

1 2 3 4 5

Schroeven en muurpluggen

Ga als volgt te werk 
om de wandmontageplaat te installeren:

U kunt ook dubbelzijdige tape met de juiste plaksterkte gebruiken om de wandmontageplaat te bevestigen. 
Deze tape is niet meegeleverd.
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De HUMAX EYE aanzetten

Gebruik alleen de meegeleverde USB-netadapter en USB-kabel.
Het gebruik van niet-goedgekeurde apparatuur maakt uw garantie ongeldig. 
De maximale stroomuitvoer van de adapter is 2 Ampère bij 5 Volt 
gelijkspanning.

1a 1b 2 3

+

USB-netadapter USB-kabel

• Zorg ervoor dat de Micro USB-kabel wordt aangesloten aan de achterkant 
van uw HUMAX EYE.

• Kies de juiste netadapter. 

Verenigd Koninkrijk / EU

Verenigd Koninkrijk / EU - kies de correcte stekkerfi tting Plaats de stekkerfi tting 
aan de bovenkant en 
duw naar beneden

U hoort een klik zodra 
deze volledig op haar 

plaats zit

• Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de netadapter.
• Sluit de netadapter aan op een stopcontact en schakel de stroom in.
• Als het goed is, brandt de status-LED van de camera nu continue blauw.
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Als u al een HUMAX 
EYE-account hebt, 

dient u zich nu aan te 
melden. Ga vervolgens 

naar pagina 15 van 
deze handleiding.

Hebt u nog geen 
account? Selecteer dan 

'Registreren'.

HUMAX EYE-app

In uw HUMAX EYE wordt gebruik gemaakt van Y-Cam-technologie. 
Ga naar de relevante App Store om de mobiele Y-Cam-app te 
downloaden. Volg stapsgewijs de instructies om uw camera in bedrijf 
te stellen.

2
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Registreren
Voer de gevraagde gegevens in.

Opmerking: Uw wachtwoord moet uit minimaal 8 tekens bestaan, 
waaronder minstens één getal, één hoofdletter en één kleine letter.
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Camera toevoegen

Selecteer HUMAX EYE (opmerking: 
Als u al een account hebt, moet 

u eerst 'voeg een nieuwe camera toe' 
selecteren in uw startscherm.

Sluit de camera aan, wacht 
tot de status-LED continu 

blauw gaat branden en 
selecteer Doorgaan.

Als de Bluetooth van uw apparaat 
niet is ingeschakeld, vraagt de app u 
toestemming om dit in te schakelen 
(Android) of laat hij u zien hoe u dit 
inschakelt (iOS). De camera-LED 
brandt nog steeds continu blauw. 

Selecteer uw camera in de 
Bluetooth-lijst. De unieke ID van 
uw camera bevindt zich aan de 
voorkant van uw snelstartgids 
en op de achterzijde van uw 

camera. De status-LED knippert 
nu blauw.
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Selecteer het Wi-Fi-netwerk 
dat u door de camera wilt 

laten gebruiken.

Geef het wachtwoord voor uw 
Wi-Fi-netwerk op. De camera maakt nu 
verbinding met uw Wi-Fi. Dit kan een 

paar minuten duren*.

Zodra u verbinding hebt, ziet u het 
bericht "Setup Wi-Fi is voltooid." 

Selecteer OK. De status-LED 
brandt nu continu blauw.

Uw camera maakt vervolgens 
verbinding met de HUMAX 

EYE-service. Zodra hij 
verbinding heeft, gaat de 
status-LED continu groen 

branden. Druk op Doorgaan. 

* Het wachtwoord voor uw Wi-Fi-netwerk mag maximaal 19 tekens bevatten 
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Geef uw camera een naam 
en selecteer waarvoor u de 
camera wilt gebruiken. Druk 

dan op Doorgaan.

Selecteer de vereiste tijdzone en 
selecteer dan Doorgaan.

Stel uw bewegingszone in. Plaats de 
camera zodanig dat deze het gebied 
vastlegt dat u wilt bewaken. Gebruik 
draaipunten A en B op het statief om 

uw camera te positioneren.

Druk op Opslaan om uw 
wijzigingen op te slaan. U 
ontvangt een bericht dat 

bevestigt dat uw zones zijn 
opgeslagen. U wordt nu naar 

uw startscherm gebracht. 
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Mijn startpagina 

Hier worden beelden weergegeven van alle camera's in uw account. 
Kies welke camera u wilt weergeven.

App-menu, geeft 
snelle toegang tot alle 

hoofdfuncties - 
beschikbaar in alle 

hoofdschermen 
van de app 

Klik op de camera 
die u live wilt 
weergeven

Snelle toegang tot 
het toevoegen van 
nieuwe camera's

Naam camera

Miniatuur met het laatste 
beeld dat door de 

camera is vastgelegd

Modus Stand-by 
aan/uit

Snelle toegang tot 
camera-instellingen

Opmerking: Camera's worden op alfabetische volgorde weergegeven.
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Live weergeven 

Gebruik Live weergeven voor snelle toegang tot de laatste 
10 camera-opnamen.

Swipe van rechts naar links in de 
live weergave om snel naar andere 

camera's in uw account over 
te schakelen

Naam camera

Swipe de 
gebeurtenissenlijst 

naar beneden om de 
gebeurtenissen te 

vernieuwen

Klik op gebeurtenis om 
af te spelen

Momentopname-
pictogram - neemt een 
foto en slaat deze op 
in de galerie van uw 

telefoon

Draai het apparaat in de liggende stand 
om volledig scherm weer te geven 

Opname op aanvraag, 
clip wordt opgeslagen 

in de cloud, toegankelijk 
via Mijn video

Het pictogram 
“LIVE” wordt 
weergegeven 

wanneer de stream 
live is

De laatste 
10 gebeurtenissen 
worden onder de 

live uitzending 
weergegeven 
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Mijn video's

Bekijk uw videogeschiedenis of werp een blik op clips die u als 
favorieten hebt opgeslagen.
Kies uw weergave - lijst of kalender.

Selecteer welk tabblad u wilt weergeven: 
Geschiedenis of Favorieten

Het aantal 
video's dat 
die dag is 

opgenomen

Schakel over naar de 
Kalender-weergave - alleen 

voor het tabblad Video-
geschiedenis

Selecteer de 
datum om de 
video's van 

die dag weer 
te geven



21

Mijn video's - tabblad 
Geschiedenis

Filtermenu:
Filter op Camera, 

Favorieten of 
On-demand video’s

Klik op het pictogram 
Opties om te kiezen 

wat u met de video wilt 
doen - in Favorieten opslaan, 
downloaden of verwijderen

Klik op een video om deze af 
te spelen. De video wordt in 
een nieuw scherm geopend. 

Als u in volledig scherm 
wilt weergeven, dient u het 

apparaat in de liggende stand 
te draaien 

Dagweergave:
• Selecteer een video die u wilt afspelen.
• Gebruik het fi lter om specifi eke clips te vinden.
• U kunt elke gewenste clip opslaan, downloaden of verwijderen.



22

Mijn video's - tabblad 
Favorieten

• U kunt de video's die in Favorieten zijn opgeslagen, weergeven op 
volgorde van datum.

Klik op het 
pictogram Opties 
om te kiezen wat 

u met de video wilt 
doen - uit Favorieten 

verwijderen, 
downloaden of 

verwijderen

Klik op een video om 
deze af te spelen.
De video wordt in 
een nieuw scherm 
geopend. Als u in 

volledig scherm wilt 
weergeven, dient u de 
telefoon in de liggende 

stand te draaien 
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Camera-instellingen 

Selecteer de camera die 
u wilt weergeven

Zet audio en 
nachtzicht aan/uit

Naam camera

Maak uw camera op maat naar wens.

Opties voor opname 
beheren

Opties voor 
kennisgevingen 

beheren

Locatie opnemen 
inschakelen
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Camera-instellingen

Als u de camera naar een 
nieuwe locatie verplaatst, is 
dit de plek waar u de WiFi-

instellingen kunt wijzigen voor 
verbinding met een nieuw 

WiFi-signaal

Verwijder de camera uit uw account 
(hierdoor worden alle video's 

verwijderd, inclusief favorieten. Zorg 
ervoor dat u alle video's die u wilt 
bewaren, downloadt voordat u uw 

camera verwijdert)

Bewegingszones 
instellen en beheren

Selecteer Beeldkwaliteit:
Hoge defi nitie of 

Standaarddefi nitie

Tijdzone camera 
instellen en beheren
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Locatie opnemen

Schakelt de bewegingsopname van uw camera automatische uit zodra 
u thuis komt en schakelt opname in zodra u vertrekt, op basis van de 
locatie van uw mobiele apparaat.

Locatie opnemen instellen: 

Selecteer Locatie opnemen 
in het opnamemenu. Dit staat 

standaard uitgeschakeld. 
NB: als Bewegingen opnemen op 
uitgeschakeld is ingesteld, wordt 

deze optie niet weergegeven. 

Sla uw huidige locatie op. Dit wordt 
de locatie die wordt gebruikt voor 

het automatische in- en uitschakelen 
van Locatie opnemen. 
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Schuif de schakelaar naar rechts 
Locatie-opname inschakelen. 

Locatie opnemen is nu ingeschakeld.
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Locatie opnemen

Wanneer u Locatie opnemen wilt overnemen. 

Selecteer Locatie opnemen in 
het opnamemenu. NB: dit zal al 

op Aan staan. 

Sla uw huidige locatie op. 
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Selecteer uw apparaat in de lijst 
zodra de locatie is opgeslagen. Het 
apparaat dat wordt gebruikt voor 
het instellen van Locatie opnemen 

is al aangevinkt.

Bevestig dat u Locatie 
opnemen wilt overnemen 

op uw apparaat. 

Locatie opnemen is nu ingeschakeld. U hebt Locatie opnemen nu 
overgenomen.

De oorspronkelijke gebruiker krijgt een
kennisgeving met de mededeling dat

hij of zij niet beschikt over de
Locatie opnemen functie van dit apparaat.
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* Compatibele producten zijn momenteel HUMAX TV+ H3. 

TV-apps

De HUMAX EYE-app, die voor een aantal HUMAX-producten beschikbaar 
is*, stelt u ertoe in staat opnames en live video van uw HUMAX EYE-
camera weer te geven. 

Waar vind ik de HUMAX EYE-app?

Klanten met HUMAX TV+ H3: ga naar het menu Humax Plus+ en klik in 
de Humax store op de HUMAX EYE-app om de service te starten.

Aanmelden

Voordat u de HUMAX EYE-app start, moet u eerst een account maken via 
de Y-Cam-app op uw mobiele apparaat, zoals beschreven op pagina 14.

Start zodra dit account is gemaakt de HUMAX EYE-app op uw PVR/STB.

1. Start de HUMAX EYE-app.
2. Voer uw GEBRUIKERSNAAM en WACHTWOORD in en selecteer 

AANMELDEN. 
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TV-apps

Live weergave

U kunt een live video bekijken die van de camera afkomstig is. 

1. Selecteer een camera die u wilt weergeven.
 U kunt meer dan 3 camera’s aan uw account koppelen, maar 

er worden nooit meer dan 3 camera’s tegelijk op het scherm 
weergegeven.

 Als u meer camera’s wilt zien, selecteert u een tijdstempel onder aan 
het scherm.

2. Selecteer Weergeven om een live video van de geselecteerde 
camera op het volledige scherm weer te geven.

3. Selecteer Terug om terug te gaan naar het vorige scherm.
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TV-apps

Opnames weergeven

U kunt opgenomen video’s bekijken die van de camera afkomstig zijn.

1. Selecteer het tijdstempel onder aan het scherm.
 Het aantal opgenomen video’s wordt op het tijdstempel weergegeven.
2. Selecteer een camera in de cameralijst boven aan het scherm.
3. Selecteer een opgenomen video die u wilt afspelen.
 U kunt tijdens het afspelen met intervallen van 10 of 20 seconden 

vooruit of achteruit springen. 
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TV-apps

Het wachtwoord wijzigen

1. Selecteer uw gebruikersprofi el rechtsboven in het scherm.
2. Selecteer Wachtwoord wĳ zigen.
3. Geef het huidige wachtwoord en het nieuwe wachtwoord op. Het 

wachtwoord moet uit minstens 6 tekens bestaan.
4. Geeft de wachtwoordbevestiging in en selecteer Opslaan.
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Support 

Directe link naar het 
Supportcentrum

Opent een e-mail waarin de vereiste 
accountgegevens al zijn ingevuld

Neem rechtstreeks contact met ons op, ga naar ons supportcentrum 
of download de snelstartgids voor uw camera.

Geef de snelstartgids van 
uw camera weer
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Info 

Lees de 
Gebruiksvoorwaarden

Ontdek wat nieuw is in de 
laatste versie van de app

Alles over de app. 

Lees het Privacybeleid
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Accountinstellingen 

Verander uw e-mailadres 

Beheer uw Voornaam 

Beheer uw HUMAX EYE-account. 

Voeg extra e-mailadressen 
toe waarnaar u 

kennisgevingen van uw 
camera heen wilt laten sturen

Beheer uw Achternaam

Verander uw wachtwoord 
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Opnieuw instellen 

Als uw camera al bij een account is aangemeld, dient u deze eerst uit 
uw account te verwijderen via de app. Zorg ervoor dat u alle benodigde 
video's hebt opgeslagen, aangezien deze ook zullen worden 
verwijderd.

U kunt de camera opnieuw 
instellen door een pin of een 
gelijksoortig voorwerp in het 

hiervoor bestemde gaatje aan 
de zijkant van de camera te 
steken, zoals weergegeven. 

Houd deze vervolgens 
5 seconden op zijn plaats.

Na 5 seconden gaat de LED van 
de camera een paar seconden 
rood knipperen, waarna hij uit 
gaat. De camera start zichzelf 
opnieuw op en de LED gaat 

continu blauw branden.
De camera is nu teruggezet in de 

fabrieksinstellingen.

U kunt de camera nu op de 
normale wijze aan uw account 
toevoegen. Zie pagina's 15-17 
voor hulp bij het toevoegen van 

een camera.

1 2
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Technische informatie
Camera

Beeldresolutie: 1 megapixel (1280 x 720), HD 720p
Gezichtsveld (diagonaal): 100o

Focuslengte: 2,78
Nachtzicht: IR met hoog vermogen, tot 8m verlicht
Maximale framesnelheid: 15 FPS 
Audio: Ingebouwde microfoon
Infrarood-LED's: Ja
Bedrijfstemperatuur: 0 - 40oc

Interfaces

Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)
Ethernet: Nee
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Frequentie: 2,412 - 2,462 GHz

Afmetingen en gewicht

Alleen camera (B x H x D): 52,2 x 52,2 x 28 mm, 49 g
Camera + statief (B X H X D): 52,2 x 70,4 x 57,3 mm, 95,8 g

Stroom

Stroomvereisten: 5V / 2A, Micro USB

LED-statuslampje

Camera is aan 
het opstarten: 

BLAUW

Camera heeft 
verbinding 

met Bluetooth 
en Wi-Fi: 
Knippert 
BLAUW

Camera heeft 
verbinding met 
HUMAX EYE-

servers:
GROEN

Camera is aan 
het opnemen: 

Knippert 
GROEN

Verbinding 
tussen camera 

en HUMAX EYE-
servers of Wi-Fi 

is verbroken:
Knippert ROOD

NB: de LED voor infrarood nachtzicht staat los van de status-LED. 
De beide LED's liggen naast elkaar, maar moeten niet met elkaar 
worden verward.
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Dubbel geïsoleerde klasse II apparatuur (IEC 60417-5172).
Heeft een aardverbinding niet nodig.

Alleen voor gebruik binnenshuis (IEC 60417-5957).

Gelijkstroom (IEC 60417-5031).

Veiligheidsinformatie
    •   Probeer de camera of voeding niet uit elkaar te halen

    •   Houd de voeding droog en vermijd contact met vloeistoff en

    •     Kleine onderdelen kunnen een verstikkingsrisico vormen, houd ze uit de 
buurt van kinderen

    •   Gebruik alleen originele of goedgekeurde accessoires en voedingen

    •    Bedek de camera in geen geval, infraroodlampen produceren hitte, wat 
brandgevaar kan opleveren

    •    Zorg ervoor dat de camera goed op het meegeleverde statief vast zit voordat 
u met de eindmontage en -positionering begint

    •    Conformiteit met de regelgeving is alleen gegarandeerd als u de 
meegeleverde voeding gebruikt

WAARSCHUWING

Wanneer de LED voor infrarood nachtzicht aan staat of wanneer deze enige tijd aan is geweest, is de 
camera heet bij aanraking. Dit is normaal. Houd de camera buiten bereik van jonge kinderen en baby's.
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Garantie-informatie
Beperkte hardwaregarantie

HUMAX garandeert de oorspronkelijke koper 
via deze beperkte hardwaregarantie dat de 
bijgevoegde HUMAX-beveiligingscamera vanaf 
de datum van aankoop 24 maanden (2 jaar)
vrij zal blijven van materiaal-, productie- en 
ontwerpfouten.

Deze garantie biedt geen dekking voor schade 
die wordt veroorzaakt door normale slijtage, 
beschadiging, gebrekkig onderhoud, foutieve 
installatie of gebrekkige reparatie. Deze 
garantie biedt geen dekking voor schade die 
is veroorzaakt door het bewust of per ongeluk 
verkeerd hanteren van het product, onjuiste 
installatie of omgevingsfactoren. Deze garantie 
komt te vervallen als aan het product is 
geknoeid of als het op enige wijze is gewijzigd.

HUMAX heeft, met uitzondering van het 
exclusieve verhaal dat hierboven uiteen wordt 
gezet, geen enkele verantwoordelijkheid jegens 
de koper of enige derde partij met betrekking tot 
claims, verlies of beschadiging van welke soort 
dan ook. De aansprakelijkheid van HUMAX 
met betrekking tot schade, ongeacht of deze 
voortkomt uit contract, nalatigheid, garantie 
of het maken van inbreuk of intellectuele 
eigendomsrechten, zal in geen geval hoger 
zijn dan de aankoopprijs die de koper voor de 
producten heeft betaald.

HUMAX wijst specifi ek alle aansprakelijkheid af 
voor door het product veroorzaakt verlies van 
gegevens of informatie. Deze garantie biedt 
geen dekking voor HUMAX-producten die via 
een niet-erkend veilinghuis zijn gekocht.

Recycling en afvalverwijdering

Verwijder dit product conform de toepasselijke 
wetgeving.  Het WEEE-symbool betekent 
dat uw HUMAX EYE niet met het normale 
huishoudelijke  afval mag worden weggegooid. 
Wanneer de HUMAX EYE het einde van zijn 
levensduur bereikt, dient u deze naar een 
aangewezen inzamelingspunt in uw regio te 
brengen, alwaar het veilig kan worden verwerkt 
of gerecycled.

Conformiteitsverklaring EU 

Hierbij verklaart HUMAX Co., Ltd, dat  dit 
apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en 
andere relevante bepalingen  van RTTE-richtlijn 
1999/5/EG.

© 2016 HUMAX Corporation. Alle rechten 
voorbehouden.  Alle handelsnamen zijn 
geregistreerde merken van de respectieve 
fabrikanten die worden vermeld. App Store is 
een servicemerk van Apple Inc. Android en het 
"Google Play"-logo zijn merken van Google Inc. 
Telefoon wordt niet bijgeleverd.

Dit apparaat mag alleen binnenshuis 
worden gebruikt.

Gemaakt door HUMAX. Geproduceerd in China.

* Garantievoorwaarden. Aan verandering onderhevig. De laatste versie staat op de website.
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Hebt u support nodig?
Uw HUMAX EYE zou binnen een paar minuten gebruiksklaar 

moeten zijn. 
U kunt contact met ons opnemen voor hulp of 

ondersteuning.

Ga naar http://www.humaxdigital.com/nl
of bel ons op tijdens werkdagen:

+31 (0)85 5000 401
E-mailadres: klantenservice@humaxdigital.com


