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Slimme apparaten kunnen gehackt worden. Weet je dat een internetcrimineel
al via één slim apparaat jouw thuisnetwerk kan binnenkomen? Zo kan hij (of zij)
bijvoorbeeld toegang krijgen tot privé bestanden op je computer, of meekijken
via de camera van de babyfoon. Een hacker kan misschien zelfs zien wanneer je
op vakantie bent via je slimme thermostaat. Dat kan je voorkomen! Hoe?
Update je slimme apparaten! Zo heb je altijd de laatste beveiligingsupdates en
zijn je apparaten beter beschermd. Begin met het in kaart brengen van je slimme
apparaten. Het zijn er vaak meer dan je denkt.

STAP 1. WELKE SLIMME APPARATEN HEB JIJ? VINK DE APPARATEN AAN.

STAP 2. DOE NU JE UPDATES

NU EVEN GEEN TIJD?

Bij de voordeur
Slimme deurbel
Slim deurslot		
Slim alarmsysteem
Router (meestal in de meterkast)
Beveiligingscamera (IP camera)

Je bent klaar met een overzicht van je
slimme apparaten, dat was stap één. Goed
gedaan! De volgende stap is het updaten
van je apparaten. Dat is niet moeilijk en kost
minder tijd dan je misschien denkt.

Maak een afspraak met jezelf wanneer
je je updates gaat checken:
Ik doe mijn updates op:

Wil je gelijk aan de slag?
Volg dan deze stappen.
Stap 1. 	Open de app van
je slimme apparaat.
Stap 2. 	Kijk bij ‘Instellingen’.
Stap 3. 	Klik daar op ‘Updaten’.
Stap 4. 	Stel ‘Automatisch updaten’ in.

Print dit overzicht uit en hang ‘m op je
(slimme) koelkast of je prikbord.

In de woonkamer
Slimme rookmelder		
Slimme verlichting
Slimme thermostaat 		
Slim speelgoed
Smart TV			
Smart speakers
Home cinema systeem
Slimme fotocamera 		
In je thuiskantoor
Printer			
Scanner
NAS*

*Een Networked Attached Storage (NAS) is een opslagapparaat dat
verbonden is aan je netwerk. Het werkt als een externe harde schijf,
maar dan voor alle apparaten binnen je netwerk. Zo kan je je bestanden
op verschillende apparaten opslaan, openen, bewerken en afspelen.

In de (bij)keuken
Robotstofzuiger		
Slimme koelkast
Slimme wasmachine
In de slaapkamer
Slimme babyfoon		
Smartwatch
Slimme gezondheidsapparaten
Buiten (je huis)
Beveiligingscamera (IP camera)
Slimme buitenverlichting
Slimme sproeiers
Kom je misschien slimme apparaten tegen die
niet op deze lijst staan. Noteer ze hieronder:

Heb je hulp nodig bij het updaten?
Kijk voor een stappenplan per apparaat
op veiliginternetten.nl/slimme-apparatendoe-je-updates

Soms is automatisch updaten niet mogelijk.
Zet dan een herinnering in je agenda om elke 1e dag
van het nieuwe kwartaal je updates te checken.

Krijg je een melding om een update te doen?
Doe het direct.
Heb je geen app van je slimme apparaat?
Ga dan naar de website van de fabrikant
en zoek op ‘update’.

HACKEN,
LAAT JE NIET ATES CHECKEN
BLIJF JE UPD

