
Mother & haar Motion Cookies
Voor uw welzijn, veiligheid, gezondheid en comfort

Leidt uw leven zoals uw dat wilt
Wilt u gewaarschuwd worden bij een poging tot inbraak?
Uw conditie in gaten houden, of uw pillen op tijd innemen?
Neem dan een Mother in huis.

Mother is een digitale hub (een slim knooppunt). Met haar losse 
sensoren, de zogeheten Cookies, ziet ze alles.
 
- Plaats een Cookie op uw voordeur en u heeft een alarm.
- Met een Cookie in uw zak meet u al uw activiteiten.
- Plak een Cookie op uw pillendoos en u heeft een medicijnwekker
 

Oneindig veel toepassingen
Mother
- geeft een melding als uw kinderen weer veilig thuis zijn
- zorgt voor warmte en gezelligheid in huis
- wekt u iedere morgen

Mother zorgt voor alles
Met Mother en haar Motion Cookies heeft u een scala aan slimme veelzijdige sensoren in huis. Voor uw 
conditie, welzijn, comfort, veiligheid en nog veel meer. Eén apparaat voor het hele gezin.

Waar heeft u behoefte aan? Er zijn Cookies voor alle mogelijke behoeftes en ze passen zich naadloos 
aan uw ritme aan. Veranderen uw behoeftes? U kunt cookies eindeloos herprogrammeren. Selecteer 
gewoon de App met het juiste programmaatje.

Beschikbare Apps
Er zijn Apps voor:
• Fit en actief blijven Wilt u fit en actief blijven? Draag een Cookie op zak. Hij telt en meet alle stappen 

en afstanden en de calorieën.
• Detectie (huisbewaking) Houdt de toegang tot uw huis in de gaten. Een Cookie op de voordeur meldt 

ongewenste bewegingen van uw voordeur.
• Slapen Slaap beter met een Cookie en wordt uitgerust wakker. Een Cookie op het matras meet de 

kwaliteit van uw slaap en wekt u zachtjes.
• Tandenpoetsen Met een Cookie aan alle tandenborstels, weet iedereen in huis of hij of zij de tanden 

poetst.
• Medicatie-wekker Plak een Cookie op uw pillendoos en u krijgt een herinnering als u uw medicijnen 

vergeet.
• Koffie Weten hoeveel koffie u drinkt en de voorraad bijhouden? Dat kan met een Cookie aan de 

koffiemachine.
• Geluiden Met een Cookie op speelgoed of een gebruiksvoorwerp hoort u grappige geluiden op uw 

smartphone of tablet.
• Beveiliging Mooie schilderijen in huis of andere kostbare objecten. Bevestig er een Cookie aan, zodat 

u weet als iemand ze aanraakt.
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• Aanwezigheid Wilt u weten wie er thuis is? Geef een Cookie aan elk familielid en u weet direct wie 
thuis is.

• Temperatuur Weten of het te warm of te koud ergens is? Leg een Cookie neer en u krijgt een melding.
• Batterij U weet met deze app altijd wanneer u een batterij dient te vervangen.

Dit is slechts een begin. Regelmatig komen er nieuwe mogelijkheden en daarbij komen nieuwe Apps 
beschikbaar. In Sen.se's Open platform creëren ontwikkelaars nieuwe nuttige, maar ook leuke, apps 
voor alle mogelijke situaties en omstandigheden.

Gebruikersgemak
Mother & Cookies passen naadloos in uw leven en zijn eenvoudig in gebruik. U hoeft niets te 
synchroniseren of in te stellen. De Cookies werken vanzelf. Plaats een batterij in de Cookie en hij maakt 
automatisch verbinding met Mother. De batterij gaat gemiddeld 12 maanden mee.

Hoe het werkt

Aan de slag
• Sluit Mother met de meegeleverde ethernet-kabel aan op uw internet-router. Steek de stekker van de 

adapter in een stopcontact.
• Ga naar de website sensemother.com/start om uw privé account aan te maken en registreer Mother.
• Download Pocket Mother voor iOS, Android of Windows Phone op uw smartphone 

of tablet.
• Plaats een batterij in een Cookie. Deze gaat automatisch aan.
• Schudt en de Cookie zal worden gekoppeld aan Mother en zichtbaar worden op uw 

account of in Pocket Mother
• Herhaal dit voor alle 4 Cookies in de doos

Het selecteren van een App
• Ga naar de «Add Apps» sectie op de website
• Kies in de lijst de App die u wilt installeren
• Pas de App aan met bijbehorende persoonlijke gegevens en voorkeuren
• Selecteer de Cookie(s) die u wilt gebruiken voor deze App
• Plaats de Cookie(s) op de juiste plaats en klaar

Verder met Mother en haar Cookies
• U ontvangt meldingen van de Cookies via uw Smartphone, via SMS, door telefoontjes of e-mail.
• Mother kan ook geluiden sturen.
• Bekijk de melding wanneer u wilt op smartphone, tablet of het web

Bij Mother hoort ook een Senseboard. Vergelijk dit met een verhalenboek van uw leven op tablet of het 
web. Bekijk de belangrijkste gebeurtenissen, zoom in op de details en leer van de statistieken die uw 
activiteiten weergeven.

Aan de notificaties via SMS of telefonische berichten zitten kosten verbonden. Automatische berichten 
via internet zijn gratis. Op dit moment is de voertaal nog Engels. Domotica Met Zorg werkt aan een 
Nederlandse vertaling.
Extra Cookies zijn per doos van 4 te bestellen.
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Wat zit er in de doos?

• Een Moeder
• Een Ethernet-kabel
• Een Power Adapter
• Een Moeder Quick Start Guide
• 4 Motion Cookies in 4 verschillende kleuren
• 4 batterijen + 1 Reserve
• 3 siliconen Cookie Houders
• 2 klittenband
• 1 Sleutelhanger bevestiging touwtje
• Een Cookie Quick Start Guide
• Een Cookie installatie gids

Technische details

Mobile Apps smartphone of tablet iOS (7.0+), Android (4.0+), Windows Phone 8
Web Alle apps kunnen worden gebruikt op elke recente webbrowser op een computer of een tablet.

Moeder
Afmetingen Hoogte 16,0cm. Diameter 9,9cm
Gewicht 450gr
Netwerkverbinding Ethernet-verbinding via uw internetrouter.
Radio ISM 868 Mhz
Bereik ± 20 m binnenshuis.
Capaciteit 24 gelijktijdige Cookies
Aansluiting 100 tot 240 V.

Motion Cookies
Afmetingen 5,0cm x 2,2cm x 0,4cm
Gewicht 6,0gr
Waterbestendig Ja
Radio ISM 868 Mhz
Bereik ± 20 m binnenshuis.
Vervangbare batterij CR2016

Levensduur: 15 maanden, indien gebruikt thuis, 6 maanden mobiel.
Geheugen Cookies maximaal 20 dagen aan gegevens buiten het bereik van een moeder.
Ingebouwde sensoren 3 assige versnellingsmeter. Thermometer.
Temperatuurbereik  -30°C tot 50°C

Aanschaf en installatie
 
Domotica Met Zorg is de Nederlandse leverancier van Mother. Ook kan Domotica Met Zorg Mother en 
de Cookies bij u installeren. Meer informatie op www.DomoticaMetZorg.nl . U kunt ook per email een 
offerte aanvragen: info@DomoticaMetZorg.nl .

Voorwaarden voor installatie

Voor de installatie is een internetaansluiting noodzakelijk. U kunt op internet, via uw computer of laptop 
een account aanmaken. Met een app op uw Tablet of Smartphone kunt u overal en altijd zien, wat 
Mother bijhoudt.
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