
In.Sight B120-monitor 

Dit bestand bestaat uit drie delen: 

• Softwaregeschiedenis 

• Procedure om de software bij te werken (als u de software nu wilt 

bijwerken) 

• Procedure om de software bij te werken (als u de software later wilt 

bijwerken) 

 

 
 

Softwaregeschiedenis 

 

Software v7.1 (2014-05)  

• Service voor video's archiveren in Dropbox hervat 
 

Software v6.7 (augustus 2013) 

• Probleem opgelost waarbij de camera onverwachts offline gaat 

• Verbeterde algemene prestaties van de camerasoftware 

Software v6.4 

De In.Sight B120-monitorsoftware verbetert de algemene prestaties: 

• Verbeterde configuratie: snellere en nauwkeurige registratie van de babyfoon 

bij de cloudservice 

• Verbeterde prestaties van live streams 

• Verbeterde uploadsnelheid voor Dropbox en stabielere verbinding voor opslag 

in de cloud 

• Diverse kleine fouten in de firmware opgelost  



Procedure om de software bij te werken 

(als u de software nu wilt bijwerken) 
 

1. Ga naar de App Store om een upgrade van de In.Sight-app naar versie 2.2.6 uit te voeren. 

 

2. Zorg ervoor dat uw In.Sight B120-monitor en iPhone/iPod touch zijn verbonden met 

hetzelfde Wi-Fi-netwerk (in de meeste gevallen betekent dit dat de B120-monitor en uw 

iPhone/iPod touch zijn verbonden met uw thuisnetwerk). 

 

3. Open de In.Sight-app. Er wordt een pop-upbericht weergegeven. Raak "Upgrade" aan. 

 
 
4. De update van de B120-monitor kan tot 15 minuten in beslag nemen. 

Let op: tijdens de updateprocedure kunt u de monitor niet gebruiken. Haal de stekker van 

de monitor niet uit het stopcontact. 

 



5. Raak "OK" aan. 

 
 

 

6. De B120-monitorsoftware is bijgewerkt. 

 

  



Procedure om de software bij te werken 

(als u de software later wilt bijwerken) 
1. Als u niet meteen een software-upgrade kunt uitvoeren, raakt u "Remind me" 

(Herinnering) aan.  

     
 

2. Ga voordat u een software-upgrade uitvoert naar de App Store om een upgrade voor de 

In.Sight-app naar versie 2.2.6 uit te voeren.  

 

3. Zorg ervoor dat uw In.Sight B120-monitor en iPhone/iPod touch zijn verbonden met 

hetzelfde Wi-Fi-netwerk (in de meeste gevallen betekent dit dat de B120-monitor en uw 

iPhone/iPod touch zijn verbonden met uw thuisnetwerk).  

 

4. Wanneer u de In.Sight-app opent, wordt de naam van de monitor ROOD weergegeven 

voordat u de upgrade naar de nieuwste software uitvoert.  

 
 



5. Ga naar de pagina "Settings" (Instellingen). Raak de monitor aan voor de software-

update.  

             
 

6. Raak "Monitor software" (Monitorsoftware) aan.  

  
 

  



7. Raak "Ja" aan en raak vervolgens "OK" aan om de software-upgrade te starten.  

           
 

8. De update van de B120-monitor kan tot 15 minuten in beslag nemen. Let op: tijdens de 

updateprocedure kunt u de monitor niet gebruiken. Haal de stekker van de monitor niet 

uit het stopcontact.  

           
  



9. De B120-monitorsoftware is bijgewerkt.  

 

              


