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Bedankt voor het kiezen van de mobi! Om een   correct gebruik van het product en een probleemloze werking te 
garanderen, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik

Belangrijke veiligheidsinstructies en richtlijnen

Bewaar de mobi nooit in de buurt van warmtebronnen zoals fornuizen, kachels of in de auto op 
het schap! De mobi Gelieve niet langdurig bloot te stellen aan direct zonlicht! Sterke zon of hitte 
kan het plastic permanent beschadigen

de mobi is spatwaterdicht, niet waterdicht.

Maak de schoon mobi, indien nodig, schoon met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek. 
Als desinfectie nodig is, zorg dan voor een geschikt desinfectiemiddel. Neem hiervoor bij het 
gebruik de instructies van de fabrikant van het desinfectiemiddel in acht!

Bescherm de mobi van sterke trillingen

Een kapotte en oude mobi moeten apart worden afgevoerd! Vraag uw regionale 
afvalverwerkingsbedrijf of speciaalzaak waar en hoe u dit kunt doen.
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Productbeschrijving & leveringsomvang

USB-aansluiting voor opladen

Knop met LED's 2 klittenbandriemen USB-oplaadkabel

Technische details

boven Dimensies 136 mm x 38 mm x 44 mm

Geïntegreerde elektronica GSM-modem, GPS-antenne 
Simkaart (telecom)

steunrail (achterkant) baterij type Lithium batterij

Nominale spanning van de batterij:3.7V
laad tijd 2 - 18 uur, afhankelijk van 

USB-oplader

garantie 2 jaar

montagerail batterij capaciteit 2600mAh

batterijduur ongeveer 14 dagen met permanent 

gebruik in tracking4



Toepassing

De toepassingsgebieden van mobi zijn vooral 
gericht op het lokaliseren van mensen die 
mobiliteitshulp nodig hebben. De 
geïntegreerde lokaliserings- en alarmmodule 
is speciaal afgestemd op mensen met 
dementie en/of desoriëntatie. mobi kan 
worden bevestigd aan rollators, rolstoelen, 
scooters of andere alledaagse hulpmiddelen. 
Zorg ervoor dat u voor gebruik de mobi 
goed bevestigd aan uw dagelijkse hulpmiddel

installatie
Bevestig de meegeleverde bevestigingsrail aan 
uw loophulpmiddel met de meegeleverde 
klittenband (Fig. 1) (Voor TOPRO rollators kunt 
u de mobi bevestigen aan de TOPRO-
accessoireneus) U kunt overtollig klittenband 
afsnijden. Plaats nu de mobi van bovenaf op de 
rail (Fig. 2)

Figuur 1 Figuur 2 5



Ontgrendelen

Om alle functies onbeperkt te kunnen gebruiken, is voldoende mobiel bereik vereist. Met het netwerk van 
Deutsche Telekom AG heeft u de beste dekking in Duitsland en Europa zonder extra kosten (bijv. roamingkosten). 
Voordat u uw mobi voor de eerste keer gebruiken kan, moet deze worden ontgrendeld

Gebruik: - Hotline: +49 (0) 25 71 - 139 55 55 (ma - do 9.00 - 16.00 uur en vr 9.00 - 12.00 uur)
- Online formulier op onze website:     https://www.cibx.de/online-freischalt-2/

Voor activering heb je nodig:

• IMEI-nummer (te vinden op de achterkant van de 
gebruikershandleiding of op uw apparaat)

• Activatie code
• een geldig e-mailadres

U vindt het IMEI-nummer en de activeringscode op uw apparaat of op de laatste pagina van uw 
gebruikershandleiding Na succesvolle activering ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur een e-mail met uw 
gebruikersnaam en wachtwoord
BELANGRIJK: Het wachtwoord moet de eerste keer dat u inlogt worden gewijzigd!
U krijgt toegang tot de portal via de knop "LOGIN PORTAL" rechtsboven op onze website           www.cibx.de , via onze gratis APP 
“cibx-SMARTSTICK" (Google Play Store voor Android-telefoons) of rechtstreeks via het webadres: https://
cibx.ram.m2m.telekom.com/apps/smartstick/index.html#/

De looptijd van je simkaart is 1 jaar. Deze wordt niet automatisch verlengd!
Als je de simkaart wilt verlengen, neem dan contact met ons op.
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Gebruiksaanwijzing

Zet aan / uit
Om het apparaat in te schakelen, houdt u de knop 
op het oppervlak van de mobi één seconde 
ingedrukt. De geïntegreerde LED licht blauw op als 
de activering succesvol is (actieve status) en maakt 
automatisch verbinding met het cibX-portaal
(Blijf bij het eerste gebruik ongeveer 15 minuten 
buiten!) Om uit te schakelen drukt u twee keer kort 
op de knop. De LED blinkt twee keer rood als de 
deactivering is gelukt en de mobi sluit af.

Slaapstand

Wordt een gemonteerde mobi ca. 5 minuten niet 
bewogen, schakelt het over naar de slaapmodus 
om energie te besparen.

Belangrijk: In deze toestand worden er geen 
posities meer verzonden. Heractivering vindt 
automatisch plaats als er opnieuw beweging 
optreedt. In dit geval licht de geïntegreerde LED 
weer blauw op.

Opmerking

Laat dat mobi, indien mogelijk, gemonteerd en 
haal het er niet af. Liggend is de mobi altijd actief 
en verbruikt constant stroom. De batterij loopt leeg 
na ongeveer 4 dagen ononderbroken gebruik.Als 
het apparaat regelmatig overschakelt naar de 
slaapstand, neemt de levensduur van de batterij 
toe (afhankelijk van het gebruik kan de 
ingebouwde batterij tot 14 dagen meegaan).

Knop met LED's
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Opladen batterij

De batterij bij levering van uw mobi 80% 
opgeladen Als het batterijvermogen daalt tot 
ongeveer 20%, stuurt de portal een 
waarschuwingsbericht.
Tegelijkertijd begint de LED continu rood te 
branden. Om op te laden, sluit u de 
meegeleverde USB-kabel aan op uw computer 
of op een voedingsadapter voor het 
stopcontact. U vindt de USB-aansluiting aan 
de zijkant van de mobi.

Betekenis van de LED-kleur tijdens 
het opladen

Afhankelijk van het actuele laadniveau 
ontstaan   bij het laden de volgende 
LED-patronen:

LED's knippert rood Batterij volledig ontladen

LED knippert 
afwisselend rood/groen

Batterij bijna leeg (<20%)

LED's knippert groen Batterij bijna opgeladen

LED's brandt ononderbroken 
groen

BATTERIJ is compleet 
geladen (100%)
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functies

lokalisatie alarmering

In de actieve modus, aktualiseert de mobi om de 15 
minuten zijn locatie via GPS. De positiebepaling is 
tot op 10 meter nauwkeurig. Voorwaarden hiervoor 
zijn een adequate mobiele telefoonverbinding, vrij 
zicht op de lucht en buiten een gebouw zijn. In 
gebouwen, vanwege de beperkte GPS-ontvangst , 
is er alleen een onnauwkeurige of helemaal geen 
positionering mogelijk.
Voor de eerste positiebepaling, gelieve de mobi 
minimaal 15 minuten in de open lucht houden.

u In noodsituaties, zoals een val of desoriëntatie, kan 
via mobi direct een alarm worden verzonden. Houd 
hiervoor de knop minimaal 5 seconden ingedrukt 
totdat u een piep hoort. Tegelijkertijd begint de LED 
10 seconden snel rood te knipperen De hulpoproep 
wordt per e-mail verzonden naar de 
contactpersonen die zijn opgeslagen in het portaal. 
Daarnaast worden contactpersonen met de App op 
de hoogte gebracht via een pushmelding. Let op: Er 
zijn geen extra kosten voor het activeren van het 
alarm! Als het alarm wordt geactiveerd, kan het niet 
later worden uitgeschakeld.
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geofence Het cibX-portaal

Aan elke mobi is een portaal (een app met gelijke 
dekking (xcibX - Smartstick Android)), die de 
verkregen gegevens visualiseert en de laatste 
gelokaliseerde locatie op een kaart van het gebied 
weergeeft.

Log in

Portaal openen (zie ook activering).
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in 
(hoofdlettergevoelig!)

Met de Geofence-functie wordt een gebied 
gedefinieerd waarin de persoon met mobi zich vrij 
bewegen mag. Als deze "beschermingszone" wordt 
verlaten, dwz als de gespecificeerde grens wordt 
overschreden, worden de opgeslagen 
contactpersonen automatisch gewaarschuwd via e-
mail of pushmelding op hun mobiele telefoon. De 
minimale geofence-instelling is een straal van 500 
meter. De bovengrens kan naar wens worden 
ingesteld.

Opmerking:
Na de eerste aanmelding wordt u automatisch 
gevraagd om het wachtwoord, dat u in eerste 
instantie hebt toegewezen gekregen, te wijzigen! 
Volg deze instructie. Na de wijziging moet u opnieuw 
inloggen op de portaal om de registratie te voltooien.
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Startpagina ideeën

Onder "Einstellungen" kunt u de volgende 
gegevens instellen:

• Gebruikersnaam(E-mailadres waarmee u 
zich hebt geregistreerd)

• Voornaam van de eigenaar
• Achternaam van de eigenaar
• E-mailadres van de eigenaar
• Telefoon nummer van de eigenaar

Om uw wachtwoord te wijzigen, klikt u op de 
knop "Passwort ändern"
Voer uw nieuwe gewenste wachtwoord in, 
bevestig en sla het op.

Let op de informatie in de kop over de 
toegestane tekens en lengte van het 
wachtwoord

Na succesvolle registratie wordt de startpagina 
geopend. Hier kunt u de locatie van de mobi 
bekijken en een kort overzicht opvragen door op 
het positiesymbool te klikken. Het korte overzicht 
omvat: 
de naam van het apparaat; het laatste locatiebericht 
met datum en tijd; de verschillende modules voor 
directe selectie.
Voor het in- of uitzoomen zijn de "+/-"symbolen 
beschikbaar in de rechterbovenhoek van het van 
kaartgedeelte,
Met een klik op de knop "finden" zie je alle 
apparaten die je hebt geregistreerd (mobi/
SMARTSTICK) in een overzicht. Bij vragen of 
onduidelijkheden, klik dan op het vraagteken 
rechtsboven op de pagina. 11



apparatuur info

Hier kunt u de volgende informatie aanpassen en 
bekijken:
Toestelnaam:   Over deze naam kunt u een 
apparaat in het systeem vinden. 
Kaartsymbool: Weergeven in verschillende 
kleuren is vooral handig als er
meerdere apparaten zijn.
Model:              mobi/ SMARTSTICK 
Batterijniveau:het huidige batterijniveau 
vandeapparaat wordt weergegeven
Einde contract simkaart: geeft aan wanneer uw 
contract voor de simkaart verloopt en dus zonder 
verlenging niet meer uitzendt.
Laatste locatiebericht: toont de laatste positie 
van het apparaat

Onder het menu-item  apparatuur vind u alle 
mobi/ SMARTSTICK die voor deze gebruiker zijn 
geregistreerd. Zodra u een apparaat heeft 
geselecteerd door erop te klikken, wordt de 
informatiepagina   Apparatuur geopend.

Via de infopagina   apparatuur kunt de volgende 
informatie bewerken en bekijken:
Algemene informatie 
Karte (kaart)
Meldungen (meldingen)
Kontake (contacten)
Geofence (geofence)
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kaart contacten

De kaartmodule toont u de exacte locatie van de 
geselecteerde mobi. Bovendien kan, onder het 
menu-item "Laufweg anzeigen" een 
geschiedenis van bewegingen kan worden 
opgevraagd. Selecteer de gewenste periode en 
de afgelegde route wordt weergegeven.

Onder het menu-item   "E-mailadres" kunt u de 
contactpersonen opslaan die, indien nodig, 
moeten worden geïnformeerd.
U kunt zoveel contacten toevoegen als u wilt. Als 
u op het e-mailadres van de contactpersoon klikt, 
verschijnt een ander veld.
Hier kunt u aangeven welke berichten de 
contactpersoon moet ontvangen (in de app kunt u 
ook aangeven of u deze als pushberichten wilt 
ontvangen)

Berichten kunnen worden verzonden voor de 
volgende berichten:
Batterij status, (Batteriestatus)
Apparaat aan/uit, (Gerät aus/eingeschaltet)
geofence (Geofence)
alarmering (Alarmierung) 13



berichten

De actuele statusmeldingen worden hier als overzicht 
weergegeven
Deze berichten zijn mogelijk en worden weergegeven in 
deze volgorde:

• Alarm is bevestigd
• Geofence verlaten / geofence betreden
• Apparaat was uitgeschakeld / apparaat 

was ingeschakeld

Een recenter bericht vervangt het oudere bericht 
Bijvoorbeeld het bericht: 

„Alarmierung wurde betätigt vor 10 min“ 
vervangen door het bericht: 
„Alarmierung wurde betätigt vor 3 min". 

Als alternatief kunt u ook zelf berichten van de 
portaal verwijderen
Klik hiervoor op het gewenste bericht en druk 
vervolgens op de knop "Löschen"

Waarschuwingen die worden genegeerd door 
nieuwe activiteit (zoals "geofence exit/ Geofence 
verlassen" door "re-enter geofence/ Geofence 
wieder betreten") worden automatisch gewist

De intensiteit van het bericht is gemarkeerd in kleur

rood kritisch
Oranje waarschuwing vooraf

blauw niet kritisch
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geofence Actief / inactief

Actief:• Er wordt een vinkje weergegeven in het
selectievenster

• De straal waarin het apparaat mag staan
wordt groen weergegeven

• Je krijgt een bericht zodra het toestel de
straal verlaat

Inactief:

• Er wordt een vinkje weergegeven in het 
selectievenster

• De straal waarin het apparaat mag staan   
wordt in rood weergegeven

• U ontvangt geen bericht zodra het 
apparaat de straal verlaat

straal

Hier stelt u de bewegingsradius in (bijv. 1.000 
m) Houd er rekening mee dat de ondergrens 
500 meter is. De bovengrens kan naar wens 
worden ingesteld

Met de geofence-functie definieert u digitaal een 
gebied in de vorm van een cirkel waarin het apparaat 
vrij kan bewegen Als de cirkel wordt verlaten, wordt 
automatisch een alarm geactiveerd en wordt er een 
bericht verzonden naar de opgeslagen 
contactpersonen

Om geofencing in te stellen, zijn de volgende opties 
beschikbaar boven de kaart:

Actief / inactief (Aktiv/Inaktiv)
straal (Radius)
Verplaatsen (Verschieben)
adres zoeken (Adresssuche)

15



Afmelden

Om uit te loggen uit de portal, klikt u op uw 
gebruikersaccount in de rechterbovenhoek 
en selecteert u de knop  "Aus loggen"  uit

Naar succesvol afmelden verschijnt de 
Registratiemasker voor een eventuele nieuwe 
registratie 

Verplaatsen

Als je van locatie verandert, bijvoorbeeld als je gaat 
verhuizen, vakantie, etc., is het zinvol om de 
bewegingsstraal aan te passen aan de nieuwe 
omgeving. "Versch ieben"  en volg dan de instructies 
in de kop.

Als het geselecteerde gebied overeenkomt met uw 
ideeën, klikt u eenmaal op de kaart om het middelpunt 
van de cirkel in te stellen. Sla vervolgens uw wijzigingen 
op met de knop "Speichern" op computer

Tip:
Omdat de geofence een extra beveiligingsmaatregel 
is, adviseren wij om de geofence altijd om de huidige 
locatie van de te wikkelen mobi liggen

adres zoeken

Voer hier uw nieuwe gewenste adres in en druk 
vervolgens op de knop "Enter "  op uw toetsenbord / 
smartphone De kaart toont u het geselecteerde gebied

16



Duur van gebruik en verwijdering

Wij nemen de aansprakelijkheid, conform de 
Productaansprakelijkheidswet, alleen voor het voor 
het eerst op de markt brengen van onze producten 
We gaan alleen akkoord met hergebruik als de 
mobi eerder door ons is gecontroleerd.
De garantie voor mobi is 2 jaar Na deze periode is 
verder gebruik van de mobi de verantwoordelijkheid 
van de gebruiker.

Kapotte en oude mobi kunnen niet bij het huisvuil 
worden weggegooid, maar moeten apart worden 
afgevoerd!

Vraag uw regionale afvalverwerkingsbedrijf of 
speciaalzaak waar en hoe u dit kunt doen.

Legale basis
Garantie en aansprakelijkheid
U heeft een kwalitatief hoogwaardig cibX-product 
gekocht. Indien, ondanks de hoogste kwaliteitsnormen 
in onze productie, een gerechtvaardigd materiaaldefect 
optreedt, heeft cibX het recht, binnen het kader van een 
garantie van 24 maanden, het defecte artikel te 
repareren of te vervangen. Voor schade, die is ontstaan   
als gevolg van wijzigingen aan onze producten, zijn wij 
niet aansprakelijk .Slijtagedelen zijn uitgesloten van 
garantie mobi. Als het een op maat gemaakt product is, 
kan het na activering niet worden geruild.

gegevensverzameling
de mobi verzamelt zijn gegevens via GPS
Deze procedure vormt geen privacy belemmering, maar 
maakt het mogelijk om te bepalen waar de betrokkene 
zich momenteel bevindt. Zelfs de functie van het alarm 
als technische maatregel is geen privacy schending, 
maar is slechts een waarschuwingsapparaat dat 
elektronisch alarm slaat als de mobi het gedefinieerde 
bewegingsbereik verlaat.
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Wettelijke bepalingen
In principe kunnen technische middelen worden gebruikt voor persoonlijk toezicht, maar het verzamelen, 
verwerken en gebruiken van persoonsgegevens is verboden totdat de betrokkene zijn toestemming geeft of 
de wet of een andere wettelijke regeling dit toestaat of beveelt (BDSG §4) De toestemming is alleen effectief 
als het is gebaseerd op de vrije beslissing van de betrokkene en schriftelijk is. Als de toestemming schriftelijk 
moet worden gegeven samen met andere verklaringen (bijv. levenstestament), moet dit met name worden 
benadrukt (BDSG §4a). Wij adviseren zorginstellingen en ziekenhuizen om de toestemming voor het 
verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens te integreren in het testament. Als de getroffen persoon 
lijdt aan het dementiesyndroom en niet meer in staat is Om zelfstandig te kunnen ondernemen is de 
toestemming van de leidinggevende noodzakelijk! In de privésfeer is een mondelinge afspraak tussen 
betrokkene en de personen die hij vertrouwt voldoende, maar wij raden ook aan om dit schriftelijk vast te 
leggenmobielvia GPS wordt openlijk gecommuniceerd door middel van informatie op de verkoopdoos, de 
gebruiksaanwijzing en in het verkooppraatje De koper gaat akkoord met de aankoop van eenmobielIndien de 
koper niet tegelijkertijd gebruiker is gelden bovenstaande voorwaarden Bewegingsgegevens, statusmeldingen 
(bijv. alarmmeldingen) en beperkte persoonsgegevens worden verzameld

recht op het verstrekken van informatie
De eigenaar en de koper hebben het recht om op elk moment informatie over hun opgeslagen gegevens te 
ontvangen (BDSG §34) Bovendien kunnen ze aandringen op het wissen van bepaalde gegevens (BDSG §35) Er 
vindt een automatische verwijdering van de verzamelde transactiegegevens plaats , zoals hierboven vermeld, 
automatisch na 3 maanden De toegewezen toegangsgegevens worden alleen door de eigenaar zelf 
doorgegeven cibX GmbH en Deutsche Telekom AG mogen de gegevens niet aan derden doorgeven zonder 
toestemming van de eigenaar
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Privacy en gegevensopslag
De verzamelde bewegingsgegevens worden strikt gepseudonimiseerd en uitsluitend opgeslagen in de datacenters 
van Deutsche Telekom AG in overeenstemming met de hoogste Duitse gegevensbeschermingsnormen De gegevens 
worden altijd parallel opgeslagen om een   ononderbroken toegang door de andere gegevens te kunnen 
garanderen centrum in het geval van een storing van één datacentrum om demobielvereist zijn, worden ook 
opgeslagen bij cibX GmbH. Alleen de gebruiker van de aangesloten portal heeft toegang tot en inzicht in de 
gegevens! Het IMEI-nummer en een activeringscode zijn nodig om de simkaart te activeren, deze kan alleen worden 
geactiveerd na aankoop van een simkaartmobielzijn toegankelijk Na succesvolle telefonische of digitale activering 
ontvangt de beller zijn toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor het cibX-portaal per e-mail.De 
verbinding met het portaal is SSL-beveiligd. Wanneer u voor de eerste keer inlogt, wordt u gevraagd uw wachtwoord 
te wijzigen. De verzamelde bewegingsgegevens worden na 3 maanden automatisch en onherroepelijk verwijderd!
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Opmerkingen over mobiele communicatie

mobiel netwerk
in de mobi een simkaart van Deutsche Telekom AG is geïnstalleerd

contractuele verplichting
De aankoopprijs is inclusief gebruik van de simkaart voor 1 jaar
Er wordt geen abonnement afgesloten. Neem contact op met cibX GmbH om het contract te verlengen

Verlenging functies
Alle functies van mobi (Alarmering, lokalisatie en geofence) zijn gekoppeld aan het mobiele netwerk. Om deze na 
een jaar te kunnen blijven gebruiken is een tijdige verlenging noodzakelijk
Het cibX-serviceteam zal ongeveer 4 maanden voor het einde proactief contact opnemen met de gebruiker(s) 
die zijn opgeslagen in de portal
Als er geen verlenging gewenst is, blijft mobi eigendom van de koper
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Toepassingsgebied:

Naast Duitsland zijn de functies van de mobi kan ook zonder beperkingen worden gebruikt binnen landengroep 1 
van Deutsche Telekom AG
Dit omvat de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Frans-Guyana, Gibraltar, 
Griekenland, Groot-Brittannië, Guadeloupe, Ierland, IJsland, Isle of Man, Italië, Kanaaleilanden, Kroatië, Letland, 
Liechtenstein, Litouwen , Luxemburg , Malta, Martinique, Mayotte, Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Réunion, Roemenië, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (Frans deel), San Marino, 
Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Vaticaanstad, Cyprus

Buiten deze landen wordt de mobiele dataverzameling automatisch beëindigd Gebruik van de locatiefunctie (GPS 
via GSM) is niet meer mogelijk
van de bovenstaande landen wordt automatisch opnieuw geactiveerdmobielschakel het a.u.b. kort in zodat de 
mobielkan een eerste verbinding met het telefoonnetwerk tot stand brengen Na succesvolle registratie in het 
netwerk van landengroep 1, de functies van demobielweer volledig bruikbaar
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notities
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Heeft u vragen of hulp 
nodig?Uw belangrijkste informatie in één oogopslag

IMEI:
Bel ons, we zijn er om  te 

helpen! 

support@cibx.de

Gebruikersnaam:_________________________________________________________

Wachtwoord*:___________________________________________________________
* Wijzig het standaardwachtwoord in een persoonlijk wachtwoord
wanneer u voor de eerste keer inlogt!

cibX GmbH
Weitkampweg 87, 48161 Münster

Germany
info@cibx.de

www cibx.de

Niederlassung
AirportparkWest

Otto-Lilienthal-Str. 20, 48268 Greven 
GermanyRoHS

Telefoon: 02571-1395555




