
Manieren om in te loggen op uw Sentinel systeem

Via de hiervoor ontwikkelde Sentinel app voor smartphones en tablets
Apple app store
Google Android app store

Via de webbrowser
Het hele monitoring platform van uw boot is ook te zien in de webbrowser naast de app van
Sentinel voor Iphone en Android apparaten. Het adres van deze portal is:
web.sentinelmarine.net

Een nieuwe account aanmaken

Ga naar de geïnstalleerde Sentinel
app op uw smartphone of tablet, hier
krijgt u het onderstaande scherm te
zien.

Klik op Create account

Maak een account aan met een actief
mailadres en creëer een wachtwoord.
Er wordt automatisch een mail
verstuurd die u moet bevestigen om
de account te activeren.

De account kan later overgedragen
worden aan een ander mailadres

https://apps.apple.com/gb/app/sentinel-your-boat-online/id901393283
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.xlab.xmarine
https://web.sentinelmarine.net/


De Sentinel BM40 activeren en aan de account koppelen

Als u een account heeft en ingelogd

bent klikt u rechtsboven boven op +

De app zal dan een nieuw venster
openen en toestemming vragen van uw
camera gebruik te maken.

Met dit venster open richt u de camera op
de QR code op de voorkant van het
Sentinel BM40 kastje.

De app zal nu de koppeling maken met
deze unit en de opties en schermen tonen
die nodig zijn om de app te kunnen
gebruiken of de BM40 in te stellen.

Een abonnement afsluiten of verlengen

Na de eerste activatie gaat automatisch een maand durend gratis abonnement in. Deze tijd
wordt meestal gebruikt om de Sentinel in een boot te installeren en in te stellen.
Zowel tijdens deze periode van een maand, maar ook later als deze verlopen is kan de
Sentinel account nog steeds overgedragen worden.

Als een abonnement verlopen is krijgt u deze melding te zien
in de app in de browser



LET OP
Om er zeker van te zijn dat het afsluiten van een abonnement goed verloopt adviseert
Sentinel de stap rond het aanmaken van uw abonnement en het koppelen van de
betaalgegevens in de browserversie op web.sentinelmarine.net uit te voeren en bij voorkeur
op een computer of laptop.

Ga rechtsboven naar My subscriptions

In het volgende scherm kunt u kiezen voor de juiste abonnementsvorm

Standaard is dit het basis abonnement waarmee 10 waardes getoond of geschakeld kunnen
worden, dit kost € 120 incl BTW per jaar en is nodig om van het Sentinel platform gebruik te
kunnen maken.

Kies hier de door u gewenste betaalmethode creditcard of Paypal en vul uw persoonlijke
betaalgegevens in. 

http://web.sentinelmarine.net

