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Productoverzicht

Hartelijk dank voor de aankoop van de Pushphone OK. 
Dit apparaat is spatwaterbestendig (IPX6), innovatieve 
miniatuurgrootte voor persoonlijke lokalisatiefunctie met 
ingebouwde U-blox GPS en GSM / GPRS – technologie.

Het apparaat is niet bedoeld als bewaking, maar dient 
om personen en eigendom te beschermen. Het kan in alle 
gebieden van het leven gebruikt worden. Voor medewerkers 
van mobiele verzorgingsinstellingen, oudere personen zodat 
ze langer mobiel kunnen blijven, voor personen die lijden aan 
dementie, diabetes en MS en vele andere beperkingen, die in 
het leven van alledag voorkomen.
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Veiligheidsinstructies

Lees onderstaande informatie en neem deze 
in acht en bewaar deze gebruiksaanwijzing om later te raadplegen!

Veiligheidsinstructies conform DIN 82079-1

Algemene waarschuwingen
• Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen, verpakkings- en beschermfolies!
• Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking!
• Dragers van pacemakers moeten voldoende afstand in acht nemen tussen apparaat 

en pacemaker.

Vraag in geval van twijfel aan de behandelnde arts.
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Beoogde ingebruikname

Gebruik het apparaat alleen op de beoogde wijze. Ieder ander gebruik is niet volgens 
voorschrift. Gebruik alleen de bijbehorende accu met netadapter om het apparaat 
op te laden. Eigenhandige wijzigingen of vernieuwingen aan de Pushphone OK 
zijn niet toegestaan. Open het apparaat in geen enkel geval zelf en doe zelf geen 
reparatiepogingen, aangezien anders de garantie vervalt.
Omgevingsinvloeden zoals bijv. rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte of directe 
zonnestralingen vermijden.

Reparaties alleen door vakpersoneel laten uitvoeren.

Er wordt geen aansprakelijkheid voor volgschade overgenomen.
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Technische details en Leveringsomvang

Technische details
De informatie in deze handleiding kan zonder 
aankondiging gewijzigd of uitgebreid worden. Het gaat in deze handleiding om 
afbeeldingen die als voorbeeld dienen en die niet altijd per se overeenkomen met de 
stand van het huidige product.
Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Leveringsomvang
Pushphone OK / Oplaadpunt / Laadkabel / Draagband / Gebruiksaanwijzing
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Bedieningselementen Pushphone

Nummerbezetting voor de toetsenopslag

1. Oog voor draaglus
2. Luidspreker
3. Opnemen-toets (M1)
4. Opleggen-toets (L1)
5. Noodoproep-toets bijv. (112) (N1)
6. Micro-SIM-insteekopening
7. Led Blauw bedrijfsdisplay
8. Led Groen GSM-display
9. SOS-toets (A1, B1, C1)
10. Microfoon

9
10

5

2

1

8
7

4

3

6
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SIM-kaart installeren

De SIM-kaart is niet bij het pakket inbegrepen. Een micro-SIM-kaart moet door de 
gebruiker bij een telefoonprovider aangeschaft worden.
• Plaats de micro-SIM-kaart (zie afb. volgende pagina onder) en controleer of er zich 

tegoed op de kaart bevindt en of de kaart bij de telefoonprovider geactiveerd is.
• Er is een gegevensverbinding (kleine internet-dataflat) nodig.
• Om de kaart te plaatsen, wordt de rubberen bescherming aan de linkerkant van 

het apparaat geopend. De micro-SIM-kaart met de contacten naar boven insteken 
tot de veerweerstand vergrendelt. Nu de rubberen bescherming sluiten. Bij het 
verwijderen van de micro-SIM-kaart deze iets naar binnen drukken, dan springt de 
kaart enkele millimeters naar buiten.

Aanwijzing: Voordat u de micro-SIM-kaart installeert, controleert u of de SIM-kaart 
met een PIN-code beveiligd is. Dat is per telefoonkaartaanbieder verschillend. Zo ja, 
dan moet eenmalig een andere mobiele telefoon gebruikt worden, om de PIN-code 
van de telefoonkaart te deactiveren. TIP: Na de deactivering van de PIN-code wordt 
ter controle aanbevolen om de daarvoor gebruikte mobiele telefoon één keer uit- en 
weer in te schakelen. Als de PIN-code niet meer ingevoerd hoeft te worden, dan is de 
PIN gedeactiveerd. Dat dient om eenvoudig te controleren of de code daadwerkelijk 
gedeactiveerd is. 
Daarna kan de SIM-kaart weer in de Pushphone OK gestoken worden.
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Het apparaat opladen

Bij de eerste ingebruikname de accu volledig laden. 
De oplaadtijd bedraagt ca. 2-3 uur.

het oplaadpunt aansluiten

Verbind de micro-USB-stekker met het oplaadpunt op de 
achterkant. Daarna wordt de USB-stekker met de AC-adapter
 (netstekker) verbonden. De compleet verbonden 
laadeenheid wordt daarna in een 220 V-stopcontact 
gestoken.
Leg de Pushphone met de achterkant op het oplaadpunt. 
Als de telefoon correct geplaatst is, vibreert hij even kort. 
Bij het opladen brandt de 
rode led op het oplaadpunt. Na het volledig 
opladen gaat de rode led op het oplaadpunt en de 
blauwe led op de Pushphone OK uit
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Pushphone in- en uitschakelen

Zo schakelt u het apparaat in:
Het apparaat wordt via de rode knop ingeschakeld (1 x kort indrukken tot het vibreert). 
Het apparaat kan ook door het laden automatisch ingeschakeld worden. Plaats daarvoor 
de Pushphone in het aangesloten oplaadpunt. Om een eerste GPS-positie te ontvangen, 
gebruikt u de Pushphone buiten of in de buurt van een raam, zodat het apparaat zich met 
de satelliet kan verbinden.

Zo schakelt u het apparaat uit:
Houd de Beëindigen-toets en de SOS-toets 2 seconden lang ingedrukt, tot de leds uit 
zijn.



13

Wat betekenen de lichtjes?

LED Blauw / bedrijfsweergave/ GPS Beschrijving

Blauwe led aan (permanent licht) Het apparaat wordt opgeladen

Blauwe led knippert snel Batterijvermogen is lager dan 15 %

Blauwe led uit Apparaat is volledig opgeladen en ligt nog in de 
opladerstandaard

Blauwe led knippert kort om de 3 seconden Het apparaat beschikt over een GPS-positie

Blauwe led knippert langzaam om de 
3 seconden (2 seconden aan en 1 seconde uit)

Het apparaat heeft op dit moment geen 
GPS-positie

Blauwe led uit (als apparaat niet opgeladen wordt) Het apparaat is in de rutstand (Groene led 
knippert)

Led Groen GSM Beschrijving

Groene led knippert kort om de 3 seconden Het apparaat verbindt zich met het GSM-netwerk

Groene led knippert tweemaal kort om de 3 seconden Het apparaat registreert zich op het GSM-netwerk

Groene led knippert langzaam om de 3 seconden Het apparaat is verbonden met het GSM-netwerk

Groene led uit Er wordt geen SIM-kaart herkend
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Configuratie en instelling via sms

Zo legt u de telefoonnummers vast:

• Het is niet absoluut noodzakelijk dat alle telefoonnummers ingesteld worden, maar 
er dient er minstens één ingesteld te worden.

• De bovenste toetsen van de groene en rode hoorn kunnen elk aan een 
telefoonnummer worden toegewezen dat frequent gebeld wordt, om normale 
telefoongesprekken te voeren.

• Op de SOS-toets onder worden de telefoonnummers A1, B1 en C1 opgeslagen. 
Eerst wordt er een Help-sms verzonden en daarna worden de telefoonnummers op 
volgorde gebeld. Als de eerste deelnemer na 6 keer rinkelen niet opneemt, wordt 
het volgende telefoonnummer gebeld. Als deze oproep niet ontvangen wordt, 
worden de anderen, bijv. A1 en C1, via sms geïnformeerd dat B1 het gesprek in 
ontvangst genomen heeft.  
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10.1 Abspeicherung Rufnummer A1
Opmerking: Hoofd- en kleine letters niet belangrijk en tekst/getallen altijd zonder spaties.
• Voorbeeld: 
A1 van de a1,016094824379,1,0

1 (Instelling = automatisch opnemen? 1=ja, 0=nee)
2 (Instelling = sms verzenden? 1=ja, 0=nee)
Telefoonnummer (altijd zonder spaties)
A1 = nummeraanduiding

• Verstuur met uw mobiele telefoon A1,… aan de telefoonnummers van de Pushphone, 
deze antwoordt: ·Set mobile number 1 OK!

• Om dit nummer te wissen, kunt u A0 aan de Pushphone versturen of overschrijft u dit 
nummer met een ander nummer.

• Tip: Als automatisch opnemen uitgeschakeld is, kan men dit overeenkomstig de 
situatie (als de gebruiker de Pushphone niet gebruikt), voor korte tijd weer met 
A1,nummer,1,1 inschakelen, om eventueel direct te spreken en indien nodig in een 
noodsituatie te kunnen handelen.

Opslag telefoonnummer A1
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Opslag telefoonnummer B1 voorbeeld: 
B1 of b1,016094824379,1,0

1 (Instelling = automatisch opnemen? 1=ja, 0=nee)
2 (Instelling = sms verzenden? 1=ja, 0=nee)
Telefoonnummer (altijd zonder spaties)
B1 = nummeraanduiding

Opslaag telefoonnummer C1 voorbeeld: 
C1 of c1,016094824379,1,0

1 (Instelling = automatisch opnemen? 1=ja, 0=nee)
2 (Instelling = sms verzenden? 1=ja, 0=nee)
Telefoonnummer (altijd zonder spaties)
C1 = Nummeraanduiding O

Opslag telefoonnummer B1 (voorbeeld) en 
C1 (voorbeeld)
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Opslaag telefoonnummer L1 (rode hoorn) voorbeeld:
L1 of l1,016094824379,1,0

1 (Instelling = automatisch opnemen? 1=ja, 0=nee)
2 (Instelling = sms verzenden? 1=ja, 0=nee)
Telefoonnummer (altijd zonder spaties)
L1 = nummeraanduiding

Opslaag telefoonnummer M1 (groene hoorn) voorbeeld:
M1 of M1,016094824379,1,0

1 (Instelling = automatisch opnemen? 1=ja, 
0=nee)
2 (Instelling = sms verzenden? 1=ja, 0=nee)
Telefoonnummer (altijd zonder spaties)
M1 = nummeraanduiding

Opslag telefoonnummer L1 (rode hoorn) en 
M1 (groene hoorn) voorbeeld
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Opslag telefoonnummer N1 / (rode knop) voorbeeld:
N1 of n1,112,016094824379
 

 Noodgeval-bericht voor ontvanger*
 Telefoonnummer (altijd zonder spaties)
 N1 = nummeraanduiding

De informatie voor het colrdinatiecentrum, die de noodoproep via sms ontvangt, is beperkt 
tot 160 tekens. Daarom kunnen meerdere berichten via t1,t2,t3,aangegeven worden.
Voorbeeld: N2,t1,Max Mustermann, 015751234567, geb. 1954, hoge bloeddruk, 
bloedingsneiging, type 2 diabetes, hartpacemaker, demetie, alleenwonend, overgewicht.
Voorbeeld: N2,t2,Max Mustermann, medicijn: Tromcardin, Marcumar, …
Voorbeeld: N2,t3,Max Mustermann, Belangrijk, de in huis levende hond (Bello) blaft, maar 
zal niet bijten. Een huisdeursleutel ligt bij mevr.… Musterstr. 47
Alleen toegewezen tekstberichten (bijv. t1,t2 en t3) worden na het standaard bericht 
verzonden. Als de sms in een fax moet worden omgezet, dient u een fax-kengetal 
van de betreffende telefoonaanbieder te gebruiken, om dit aan het noodzakelijke 
coördinatiecentrum door te geven.
* Het is mogelijk het noodgeval-bericht als sms door te geven of als fax via overeenkomstige servicenummers om 
te zetten. Aangezien zich op het gebied van de servicenummers ook wijzigingen kunnen voordoen, kijk voor de 
instelling altijd naar de actuele informatie op: www.pushphone.de/notfallnachricht

Opslaag telefoonnummer N1 / (rode knop) 
voorbeeld
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Druk de SOS-toets in en houd deze 3 seconden lang ingedrukt, tot het apparaat 
vibreert en er een geluidssignaal klinkt. Daarna wordt een SOS-alarm met “Help 
Me!” via sms verstuurd, inclusief de positiegegevens (indien de sms-functie bij het 
telefoonnummer geactiveerd is). Daarna worden de telefoonnummers A1, B1 en C1 
achter elkaar gebeld. Als de Pushphone geen verbinding tot stand kan brengen met het 
eerste nummer, wordt het tweede telefoonnummer gebeld. Indien ook met het tweede 
nummer geen verbinding tot stand kan worden gebracht, belt de Pushphone het derde 
telefoonnummer. Als het apparaat geen van de 3 telefoonnummers bereikt, begint het 
na 3 minuten automatisch opnieuw te bellen. Deze procedure gaat verder tot één van de 
opgeslagen nummers de oproep beantwoordt.

Voorbeeld
Als de verbinding met B1 telefoonnummer tot stand is gebracht, worden de 
telefoonnummers A1 en C1 geïnformeerd dat B1 het gesprek in ontvangst genomen 
heeft. Melding: “Number B answered” (nummer B neemt op). Om de oproep te 
beëindigen, drukt u op de Beëindigen-toets (rode hoorn). Om deze functie zonder 
problemen te laten functioneren, moeten de personen A1, B1, C1 hun mailbox 
uitschakelen.

SOS-alarm
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Een simpele val kan ernstige gevolgen hebben. Bij deze functie wordt bij een botsing 
de valsensor geactiveerd en worden de geautoriseerde nummers gebeld, zonder dat de 
gebruiker op de SOS-toets hoeft te drukken. De Pushphone geeft 10 
geluidssignalen af met tussenpozen van 2 seconden. Als de procedure op dit tijdstip niet 
onderbroken wordt, dan wordt automatisch de functie “SOS-alarm” uitgevoerd (onder 
punt 11. Activering van het SOS-alarm).

Belangrijk: Bij het langzaam ineenzakken van de persoon kan het zijn dat het apparaat 
de val niet herkent en de functie niet uitgevoerd wordt.
Commando: FL1,1 (zeer gevoelig), FL1,2 (gevoelig aanbevolen) …  
tot FL1,5 (5=niet gevoelig). De sms wordt hier alleen verstuurd, indien de sms-functie van 
het telefoonnummer geactiveerd is (0 en 1 in telefoonnummergeheugen). 
Commando: FL2 activeert ook de belfunctie. Dat betekent dat de persoon niet alleen een 
sms, maar indien gewenst, ook een oproep ontvangt. Als deze functie niet geactiveerd is, 
dan wordt alleen een sms verstuurd.
Het apparaat moet automatisch zowel botsing als hoek registeren, voordat de 
kiesprocedure begint. Om deze functie uit te schakelen, verstuurt u FL0

Valherkenning
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Een oproep maken 
(L1=Beëindigen-toets, M1=Opnemen-toets, N1=Noodoproep-toets)
Om een oproep te maken, moet de betreffende toets 3 seconden lang ingedrukt worden. 
Er klinkt een signaal incl. vibratie. De groene lamp knippert snel. Om de oproep te 
beëindigen, wordt de Beëindigen-toets (rode hoorn) bediend.

De telefon opnemen
Om de telefoon op te nemen, moet even de Opnemen-toets ingedrukt worden (groene 
hoorn), wanneer de telefoon rinkelt.

Instelling belvolume
Commando: Bell2  (hier volume 2) Pushphone antwoordt: Bell set OK
• Standaard instelling 3 / selecteerbaar van 0-3
• 1 heel zacht (bijna geluidloos), zodat hij in een zak nauwelijks hoorbaar is, maar nog 

vibreert
•  0=geluidloos

Een oproep maken, de telefoon opnemen en instelling 
belvolume
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Instelling gespreksvolume handsfree-inrichting
Commando: Speaker2 (hier volume 2) Pushphone antwoordt: Set Speaker OK
• Standaard instelling 3 / selecteerbaar van 1-4
• 1 heel zacht, zodat de Pushphone op het oor moet worden gehouden.

De tijdszone wijzigen
Commando: TZ + + 00 / -00
Aanwijzing: De tijd moet liggen in waarden met 2 tekens en maximaal 23 uur. “+” In de 
“tijdszone” deel van tekst toont oost. Het symbool “-” in de tijdszone geeft het westen 
aan. Voorbeeld: tz + 02: Aan de systeemtijd worden 2 uur toegevoegd op basis van de 
UTC-tijd.  Tz-02: de systeemtijd wordt 2 uur lager uitgaande van de UTC-tijd.
• De UTC-tijd is als standaard tijd ingesteld
• Duitsland is UTC + 1 c. q. UTC + 2 tijdens de zomertijd

Gebruikersgedefinieerde naam in SMS-inhoud
Commando: name1, gebruikersnaam
Voorbeeld: name1, Thomas, antwoordt de Pushphone „Add name OK!“
• Om de naam te wissen, kunt u  name0 versturen

Instelling gespreksvolume, de tijdzone wijzigen en ge-
bruikersgedefinieerde naam in SMS-inhoud
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Commando: loc
Het apparaat antwoordt: „Gebruikersnaam“ (punt 18)

Tijd: xxxxx; (datum en tijd)
Lat: xxxx; (geografische breedte)
Lon: xxxx; (geografische lengte)
Spd: xxxxx, (snelheid in Km/h)
Hoogte: xxxx (hoogte boven zeeniveau)
Bt: xxx (batterij in %)
maps.google.com/maps?q=loc:51.820568,6.448383

• Klik op de link, dan wordt de locatie direct in Google Maps op uw smartphone 
weergegeven.

• De coördinaten kunnen ook in Google Earth of Google Maps ingevoerd worden. 
Klik op de schermknop “Zoeken”, dan vindt u de positie.

• Let op de tijd in de sms! Als deze afwijkt, kan het zijn dat het om de laatst 
opgeslagen positie gaat (beperkingen door dikke wanden en gebouw).

Locatieverzoek
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Aantwoorden met adres
Commando: add
Opmerkingen: Voor deze functie is GPRS nodig.
Het apparaat antwoordt, bijv. „Im Geer 15 46419 Isselburg, Germany“

Alarm batterij bijna leeg
Commando: Low1,a
Als de accu van het apparaat minder dan 20% bedraagt, wordt een sms-alarm “BAT: LOW 
verstuurd!” aan een geautoriseerd nummer (voorbeeld: A) verstuurd. Als de batterij minder 
dan 20% bedraagt, knippert het blauwe licht snel om de gebruiker te waarschuwen, het 
apparaat zo snel mogelijk op te laden. Om deze functie te deactiveren, verstuurt u Low0 aan 
het apparaat.

Belcontrole
Commando: CALL1 Er kunnen gesprekken gevoerd worden: CALL0 zijn alle oproepen 
geblokkeerd. Als de gebruiker het apparaat niet meer als telefoon kan gebruiken, dan 
moet deze functie gedeactiveerd worden (Call0). Dan wordt het apparaat alleen nog voor 
de lokalisatie gebruikt.

Aantwoorden met adres, Alarm beterij bijna leeg en 
Belcontrole
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PIN BLOCKERING
De PIN-blokkering dient ertoe, om toegang door derden via zijn sms-commando’s te 
voorkomen. Vanaf de toekenning van de pin-blokkering geldt dat voor alle commando’s. 
Deze moeten dan altijd worden ingevoerd met PIN ervoor.
Commando: 123456lock Antwoordt „LOCK OK!“
Vanaf nu heeft u een wachtwoord nodig, voordat u commando’s kunt versturen 
(behalve bij opnieuw starten en RESET!). Voorbeeld: 123456low1,a oder 123456add of 
123456status enz. (standaard wachtwoord is 123456). Als u de wachtwoordbeveiliging 
verwijdert, verstuur dan alleen maar 123456unlock

Standaard wachtwoord wijzigen
Commando: Oud wachtwoord + H + nieuw wachtwoord  
Voorbeeld: 123456H666666 Antwoord van Pushphone „Password changed!“ Het  
wachtwoord wordt nu in 666666 gewijzigd. Er kunnen getallen en letters worden 
ingevoerd (6tekens).
• Het laatst ingestelde wachtwoord wordt niet gewist, als u een nieuwe SIM-kaart 
gebruikt, omdat deze informatie in de telefoon wordt opgeslagen. (Het wordt dus niet 
teruggezet op 123456.)
• Noteer het nieuwe wachtwoord, anders moet de Pushphone op fabrieksinstellingen 
(RESET) teruggezet worden en zijn alle instellingen verloren.

PIN BLOCKERING en Standaard wachtwoord wijzigen



26

Commando: G+X,Y,Z,xxxM/KM
Voorbeeld: G1,1,1,100M
Aanwijzingen: Moet zonder tussenruimtes en spaties ingevoerd worden.
G = Geofence
X = nr. van de geofence. Van Geofence (1- 3) kan de gebruiker 3 geofences instellen
Y = 0 betekend de functie uit te schakelen
Y = 0 betekent de functie uit te schakelen
Y = 1 betekent dat de functie ingeschakeld wordt
Z = 0 betekent een alarm te activeren, als de persoon met de Pushphone het vooraf  
 ingestelde gebied verlaat.
Z = 1 betekent het alarm te activeren, als de persoon met de Pushphone het vooraf  
 ingestelde gebied betreedt.
M betekent meter, KM betekend kilometer
Het apparaat verstuurt het bericht aan de geautoriseerde nummers als “Geofence-alarm! 
+ GPS-info”, als hij het door u ingestelde gebied invoert.
(De gebruiker kan deze functie alleen instellen, als hij een GPS-positie heeft. 
Vast te stellen via het blauwe licht, zie pagina 5. Blauwe led knippert kort om de 3 
seconden.)

Om deze functie uit te schakelen, verstuurt u G1,0 of G2,0 of G3,0

Geofence-alarm
100 Meter
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Waarschuwing snelheidsoverschrijding
Commando: speed1,+ speed,xx, telefoonnummer
Aanwijzing: De snelheid moet in km/h in het gebied met 2 of 3 tekens liggen (01-255 km/h). 
Telefoonnummers keuze: A,B,C,L,M,N.
Voorbeeld: speed1,60,A
Laten we veronderstellen dat de waarschuwing voor snelheidsoverschrijding die wij willen 
instellen 
60 km/h bedraagt. Als het apparaat 60 km/h overschrijdt, verstuurt het de melding “Over-
speed! + GPS Info” aan telefoonnummer A. Deze functie wordt gebruikt, als bijv. personen in 
het verloop van de dag nooit in verkeersmiddelen stappen en dat absoluut ook niet alleen 
mogen of zouden doen. Als de Pushphone-gebruiker zich sneller dan 60 km/h beweegt, 
wordt er een sms-melding aan het vooraf ingestelde nummer (in dit geval A) gestuurd. 
Om deze functie uit te schakelen, verstuurt u speed0 aan het apparaat.

Bewegingsalarm op tijd
Aanwijzing: S betekend seconden, M betekent minuten, H betekend uren, xx betekent de 
ingestelde tijd en moet uit twee getallen bestaan.
Voorbeeld: V1,15M
De Pushphone herkent de beweging. Als er binnen 15 minuten (in dit voorbeeld) geen 
beweging plaatsvindt, dan verstuurt het apparaat een sms-waarschuwingsmelding aan alle 
geregistreerde telefoonnummers. Om deze functie uit te schakelen, verstuurt u V0

Waarschuwing snelheidsoverschrijding en 
Bewegingsalarm op tijd
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Led functies uitschakelen
Commando: LED1
De Pushphone antwoordt “LED off”, daarna knipperen de leds niet meer, maar het 
apparaat is in feite aan. Om leds in te schakelen, verstuurt u LED0 (leds on)

AGPS
Commando: AGPS1,breedtegraad,lengtegraad

Commando: AGPS1,51.163375,10.447683 (is het vooraf ingestelde middelpunt van 
Duitsland – kan ook door de gebruiker veranderd worden)
AGPS is een systeem dat in staat is de Start-performance of Time to First Fix (TTFF) 
duidelijk te verbeteren. Time to First Fix (TTFF) is de tijd die een GPS-ontvanger nodig 
heeft, tot hij na het inschakelen voor de eerste keer zijn positie kan bepalen.

De TIFF bedraagt normaal gesproken meerdere minuten, maar kan door Assisted 
GPS (AGPS) tot 1 seconde verkort worden. De verkorting van de TIFF-tijd is bijzonder 
belangrijk bij noodgevalsituaties. Op grond van devooraf ingestelde coördinaten zoekt 
het systeem in de omtrek van 500 km en kan het daardoor sneller gevonden worden. Om 
deze functie uit te schakelen, verstuurt u AGPS0

Led functies uitschakelen en AGPS
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Commando: phone 
Het apparaat antwoordt 
bijv.

Gebruikersnaam
A: 004916094824379,1,1
B: 004915751234567,1,0  
C: 004915758910113,0,0  
L: 004915757961977778,1,0 
M: 004915757961999995,1,0 
N1: 00491575796191234 
N2: 00492874910166 

Commando: status  
Het apparaat antwoordt bijv.

Gebruikersnaam 
Speed:1,70km/h,0 
GEO:1,0,0
NM:0,30s
LED:0
TZ:2.0 
PS:1 
DS:0,3M 
FL:1,1 
Bat:66% 
SMS:1
Lock:0
Call:1 
LOW: 0,1,016094824379
Bell:4
Speaker:3

Snelheidsoverschrijding
Geofence
Bewegingsalarm
Led
Tijdzone
Werkmodus Mode1+2
Diepe slaapmodus Mode3
Valsensor
Batterij
SMS activering
PIN BLOKKERING apparaat
Belcontrole
Batterijmelding <20%
Bel
Luidspreker

GPRS instelling tijdsinterval

Het getal “0” impliceert dat 
de functie uitgeschakeld is; 
terwijl “1” aangeeft dat de 
functie ingeschakeld is.
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1. Fasetracking-modus (1)
Commando: PS0
In deze modus zijn zowel GSM als GPS de hele tijd ingeschakeld. Het batterijvermogen 
bedraagt ca. 18 - 24 uur.

2. Intelligente energiebasparingsmodus (2) (standaard modus)
Commando: PS1
locatie over. De GPS-chip wordt door beweging, binnenkomende oproepen en sms 
geactiveerd. De GPS-chip is uitgeschakeld, als er geen beweging of geen telefoongebruik 
plaatsvindt. 
Er is geen batterijvermogen nodig, als het apparaat niet beweegt.
Bij normaal gebruik duurt een volledig geladen batterij tussen 3 - 7 dagen.

3. Diepe slaap-modus (3)
Commando: DS1 of ds1,xxM/H (M=minuten, H=uren)
Zowel GSM- als GPS-chip worden uitgeschakeld om energie te besparen. In deze 
toestand is het apparaat niet in staat om oproepen of sms te ontvangen. Het kan alleen 
door beweging geactiveerd worden. Zodra de beweging herkend wordt, loopt de functie 
voor de ingestelde tijd en gaat hij terug naar de rustmodus, als er geen beweging 
herkend wordt. Als er helemaal geen beweging plaatsvindt, duurt de batterij max. 40 
dagen. Om deze functie uit te schakelen, verstuurt u DS0

Overuicht van alle 5 de bedrijfsmodi
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4. Bedrijfsmodus Toets indrukken (4)

Commando: Mode4
In deze werkmodus kan het apparaat altijd sms en oproepen ontvangen. De GPS-chip is 
alleen aan en werkt de locatie bij im de positie door te geben, als er een bepaalde toets 
ingedrukt wordt. Zonder een toets in te drukken, staat de GPS altijd uit

5. Tijdsinterval-werkmodus (5)

Commando: Mode5,xxS/M/H (voorbeeld: Mode5,10M)
Het apparaat werkt de locatie van het tracking-platform om de xx minuten bij. In deze 
werkmodus kan het apparaat altijd sms en oproepen ontvangen.
De locatie op het tracking-platform wordt na de vooraf ingestelde tijd bijgewerkt.  
In dit voorbeeld om de 10 minuten. Hier duurt de batterij ca. 1 - 2 dagen.

Overzicht van alle 5 de bedrijfsmodi
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op http://mein.pushphone.de

Ons webgebaseerd GPS-systeem met TCP / IP-protocol maakt het gebruikers mogelijk 
om in realtime via internet de Pushphone te controleren c.q. een e-mail aan vooraf 
gedefinieerde e-mailadressen te verzenden.

Zo verbindt u het apparaat met het platform voor realtime-tracking via GPRS

1. Zoek het IMEI-nummer
 Commando: Versie
 Het apparaat antwoordt „IMEI: 123456789876543; GSM CSQ: 23; Software: 
V01.8601.17**“
2. Ga naar de website http://mein.pushphone.de en registreer uzelf met uw account.
3. Klik op de internetpagina op „Beheren“ → „Login“

Realtime zoeken
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Om de GPRS-functie te kunnen gebruiken, moet de gebruiker de APN instellen door 
het versturen van het sms-commando. Wat is APN? De toegangspuntnaam (APN) 
is de naam die gebruikt wordt om een GPRS-dragerdienst in het mobiele GSM-
netwerk te identificeren.  Met de APN wordt het diensttype gedefinieerd, dat in de 
pakketgegevensverbinding ter beschikking wordt gesteld.

• Zorg ervoor dat de SIM-kaart in de Pushphone de GPRS-functie (een 
internetverbinding) ondersteunt.

• De APN kan bij uw lokale GSM-provider verkregen worden.

Commando: S1,APN,gebruikersnaam,wachtwoord
Opmerkingen: Al naargelang de aanbieder voor mobiel bellen voert u de APN in (zie tabel 
volgende pagina) De gebruikersnaam en het wachtwoord voor APN zijn door de aanbieder 
gespecificeerd. Als er geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn, blijven de velden leeg.
Het apparaat antwoordt: Set APN OK! GPRS Connecting...
Voorbeeld: S1,internet
“Internet” is de APN van de SIM-kaartaanbieder (O2 contract); daarom moet de gebruiker 
zijn eigen APN voor zijn eigen land, waar het apparaat zich bevindt, instellen.  Na het 
versturen van het commando antwoordt het apparaat “Set APN OK! GPRS Connecting” 
Na het versturen van S1 en de APN is het apparaat even later online.

GPRS instelling
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GPRS instelling

NETwerk APN GEBRUIKERSNAAM WACHTWOORD

T-MOBILE internet.t-mobile t-mobile tm

VODAFONE (contract) web.vodafone.de

VODAFONE (prepaid) event.vodafone.de
(websessie)

O 2 (contract) internet

O 2 (prepaid) pinternet.interkom.de

E-PLUS internet.eplus.de eplus Internet



35

Commando: TIxxS/M/H
De betekenis van „xx“, De instelling moet 2 tekens habben en maximaal de waarde van 
99 bedragen, d.w.z. 01 - 99.
XxS is het tijdsinterval in seconden met bereik (30 - 99)
xxM is het tijdsinterval in uren met bereik (01 - 99)
xxH is het tijdsinterval in uren met bereik (01 - 99)
Overeenkomsting de ingestelde tijd worden de positiegegevens van het apparaat aan het 
serverplatform doorgegeven kunnen worden.

Voorbeeld: TI01M
Het apparaat antwoordt: „Set updating time interval OK“ en het apparaat werkt dan de 
positie steeds om de minuut bij op de website.

Deactiveer GPRS.

Commando: S0
Het apparaat antwoordt „GPRS OFF“
Schakel GPRS weer in.
Verbind de internetpagina via GPRS voor realtime-opvolging, verstuur S2.

GPRS instellingtijdsinterval
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De APN & IP controleren, poort
Commando: G1
Het apparaat antwoordt:  Benutzername
 „APN: internet
 User name: xxx
 Kennwort: xxxx
 IP: pushphone.renzel.net“
 Port: 5050
 GSM CSQ: 14
 GPRS: 1,180S

35. De IP en poort wijzigen
Commando: IP1,IP/dameinnaam,port
Voorbeeld: IP1,172.18.10.1,5050 oder IP1,mein.pushphone.de,5050

36. De sms-meldingen deactiveren
Commando: SMS0
Het vestuurt alleen alarmen via GPRS naar het serverplatform en zonder tekstbericht 
naar de bevoegde nummers. Activeer de sms- en GPRS-alarmen, verstuur gewoon SMS1 
(standaard instelling)

De APN & IP controleren, poort, de IP en de 
sms-meldingen deactiveren
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37. Apparaat opnieuw starten
Commando: reboot
Het apparaat wordt opnieuw gestart, zonder de instellingen te wijzigen.

38. Initialisering -  fabrieksinstelling
Commando: reset!
Aanwijzing: Daarmee worden alle instellingen op de fabrieksinstellingen teruggezet. 
(alleen, als u 100% zeker bent) Apparaat geeft geen terugmelding erbij.

Ingebouwd geheugen
Het apparaat heeft een intern 8 MB flash-geheugen. Het slaat de GPS-informatie op, 
als er geen GSM-netwerkdekking (d.w.z. zeer slecht bereikbare gebieden, bergterrein, 
ondergrondse gebieden enz.) aanwezig zijn. Het apparaat verstuurt GPS-locaties 
automatisch aan de WEB-server, zodra het GSM-netwerk hersteld is.

Opgeslagen tracking-verloopgegevens wissen
Commando: flush
Het apparaat verstuurt geen opgeslagen tracking-verloopgegevens meer aan het tracking-
platform.

Apparaat opnieuw starten en initialisering - 
fabrieksinstelling
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39. Aanwijzing Pushphone
Voorzichtig:
Neem de instructies voor de verlenging van de levensduur van de Pushphone OK in acht:
1. Het apparaat niet gebruiken en opslaan op stoffige plaatsen.
2. Zet het apparaat niet onnodig in oververhitte of onderkoelde gebieden.
3. Reinig het apparaat met een droge doek. Niet in chemicaliën of wasmiddel reinigen.
4. Apparaat niet uit elkaar halen of ombouwen (dan komt de garantie te vervallen).
5. Het gebruik van andere oplaadpunten of laadkabels veroorzaakt schade.

39. Instructies voor de verwijdering
Als u uw apparaat wilt verwijderen, breng het dan naar het verzamelpunt van uw 

gemeentelijke afvaldienst (bijv. afvalcentrum). Volgens de wet op elektrische 
en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparatuur wettelijk 
verplicht om oude elektrische en elektronische apparatuur gescheiden als 
afval te 

verzamelen. Het nevenstaande symbool betekent dat u het apparaat in geen enkel geval 
met het huisvuil mag weggooien! Verwijder verpakkingsmaterialen overeenkomstig de 
plaatselijke voorschriften.

Aanwijzing Pushphone en instructies voor de 
verwijdering
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Beste klant, Wij zijn blij dat u voor dit apparaat gekozen hebt.

Mocht er sprake zijn van een probleem, bel dan eerst onze hotline:

0 28 74 / 910-155
of schrijf ons een e-mailaan:
info@comfortmobile.nl

Vaak kan ons vakpersoneel hulp bieden.
Als de fout echter niet op deze manier verholpen kan worden, verzoeken wij u om het 
apparaat in de originele verpakking (extra voorzien van een buitendoos) aan het volgende 
adres te sturen:

VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg

Reparaties in garantie kunnen alleen met bijgevoegde koopbon plaatsvinden.
Ga in het geval van een defect met het apparaat in de originele verpakking en de 
koopbon naar de dealer, waar u het gekocht hebt.

40. Garantie
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Inhoud Content Spezifikation

Afmetingen Mainframe Dimension 85 x 45 x 16 mm

Netto gewicht Net Weight Apparaat (Device) 61 g +  
Opladerstandaatd (Charging tray) 90 g

GSM-frequentie GSM Frequencies 900 / 180 / 850 / 1900 Mhz

GPS-chipset GPS Chip U-blox 7 (Support AGPS)

GPS gevoeligheid GPS Sensitivity cold start: -148 dBm Hot start: -162 dBm

GPS precisie GPS Accuracy <2.5m

Tijd tot de eerste 
GPS-positiebepaling Time to First Fix cold start 32 s, warm start 11 s,  

hot start 1 s

Laadspanning Charging Voltage 5V DC

Batterij Battery oplaadbaar (chargeable) 3.7 V 900 mAh

stroomverbruik in standby Standby Current ≤ 2 mAh

opslagtemperatuurbereik Storage Temperature -40 °C to + 85 °C

Bereik bedrijfstemperatuur Operation Temperature -20 °C to + 80 °C

Luchtvochtigheid Humidity 5 % - 95 %

41. Hardware specificatie
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Conformiteitsverklaring
Maak voor de complete conformiteitsverklaring gebruik van de kosteloze 
download op

Declaration of conformity
To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free 
download available on our website: www.vkf-renzel.de.
©

Vergeet niet dat de gebruiksaanwijzing onderhevig is aan het auteursrecht van VKF Renzel GmbH 
en daarom niet verder gepubliceerd c.q. verkocht mag worden. Gegevens en afdrukken van de 
gebruiksaanwijzing zijn alleen bestemd voor persoonlijk gebruik.
Please note that the copyright for this operating instruction manual lies with VKF Renzel and, therefore, 
may not be further copied or sold. The data and information in the operating instruction manual is only 
intended for personal use.

Conformiteitsverklaring


