
 

 

 

Dit document beschrijft welke veranderingen de update van de NightWatch (versie 132) teweeg zal brengen. De update 

beïnvloedt de epilepsiedetectie niet. 

Vernieuwd Portaal 

U kunt gebruik maken van het vernieuwde NightWatch Portaal 

zodra u uw NightWatch heeft geüpdatet naar de laatste versie 

(132). Het vernieuwde Portaal bevat een aantal verbeteringen: 

- De grafieken zijn binnen 5-10 minuten beschikbaar en ze 

worden al tijdens de opname gegenereerd. Zo kunt u al 

zien of de drager rustig slaapt voordat u zelf naar bed gaat. 

- Het is niet meer erg om het alarmstation van het stroom 

af te halen tijdens een opname. De NightWatch stuurt nu 

elke 5 minuten de opgenomen data door, waardoor een 

opname niet meer verloren zal gaan zodra het 

alarmstation van het stroom wordt afgehaald. Alleen de 

tijd dat het alarmstation zonder stroom zit zal niet 

getoond kunnen worden. 

- Mooiere en duidelijkere interface van het Portaal.  

- Print en download uw opnames zodat u ze kunt delen. 

Nadat u uw NightWatch geüpdatet heeft, zullen uw nieuwe 

opnames in uw nieuwe portaal te vinden zijn. Uw oude opnames 

blijven voorlopig nog beschikbaar in het oude portaal, maar zullen 

uiteindelijk verdwijnen. Mocht u willen, dan kunt u deze opnames 

bewaren in de vorm van screenshots. Na verloop van tijd zullen uw 

oude opnames niet meer beschikbaar zijn via het oude portaal. De 

data die u verzamelt in het nieuwe portaal is wel voor onbepaalde 

tijd beschikbaar. 

Het oude portaal is bereikbaar via de website: portal.nightwatch.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   De interface van het nieuwe Portaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update Informatie 
NightWatch Update (v132) 

https://portal.nightwatch.nl/


Internet Lampje 

Na de update zal het tweede lampje van uw alarmstation oranje 

branden wanneer er een internetverbinding tot stand is gebracht. 

Het tweede lampje brandt wanneer er succesvol verbinding is 

gemaakt met de server van NightWatch Portal. 

 

 

Mute piepje 

U kon de geluiden van het alarmstation al stoppen door één van de 

twee knoppen op het alarmstation in te drukken. Na de update 

krijgt u meer feedback bij deze handeling. Er zal een kort piepje 

klinken als daadwerkelijk het geluid gestopt/gemute wordt ter 

bevestiging. Ook zal het rinkelgeluid dat klinkt bij het instellen van 

het volume niet direct opnieuw afgespeeld kunnen worden 

wanneer u het geluid probeert te muten.  

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                        Het internet lampje 

 

   

 

 

 

 

Het mute piepje klinkt wanneer u een 
geluid van het alarmstation stopt door op 

1 van de 2 knoppen te drukken 
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