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1. Productoverzicht 
 
De Fellow is de nieuwste generatie nieuwe 4G LTE persoonlijke GPS-tracker ontworpen voor 
kinderen, ouderen, werknemers, en alleenstaande werknemers.  Het houdt een goede 
balans tussen de grootte en de levensduur van de batterij, de werktijd is maximaal 3,4 dagen 
bij elke 5 minuten volgtijdinterval. De Fellow heeft de IP67 waterdichte norm doorstaan, die 
geschikt is voor buitenactiviteiten. Met ingebouwde microfoon en luidspreker ondersteunt  
de Fellow tweerichtingscommunicatie tussen de gebruiker en de vooraf ingestelde SOS-
telefoonnummers. Aangedreven door de ingebouwde 3-assige bewegingssensor en het 
uitstekende firmware-algoritme, is de Fellow in staat om de Kantel/Man neer/Valalarm 
nauwkeurig te detecteren. De Fellow maakt gebruik van het originele, eenvoudige en 
professionele A03 GPRS-PROTOCOL.  
 

2. Product Hoofd Functies 

⚫ Real Time Tracking 

⚫ Mobiele Telefoon Tracking 

⚫ Tijdsinterval Tracking 

⚫ Tracking bij LBS 

⚫ Tracking bij WiFi  

⚫ Bluetooth 

⚫ Tweeweg-gesprek 

⚫ Stem monitoring 

⚫ IP67 Waterdichtheid 

⚫ SOS Alarm 

⚫ Bewegingsalarm  

⚫ Kantel/Man neer/Valalarm detectie 

⚫ Interne lage batterijspanning alarm  

⚫ 4 MB Flash Geheugen 

⚫ Lange Batterij  werkingstijd 

⚫ Slimme batterijbesparende modus 
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3. Knop Beschrijving 

 

SOS Knop 

Druk 3 seconden op de SOS knop en voel de 
knop trillen. 

SOS alarm is geactiveerd 

Druk kort op de SOS knop Annuleer het valalarm 

Aan/uit Button 

Druk op de aan/uitknop voor seconden Aan/uitschakelen 

Belknop  

Kort indrukken van de belknop om het 
gesprek op te nemen 

Het opnemen van een inkomend gesprek 
voor een tweeweg-gesprek met het 
SOS/telefoonnummer. 

Druk 3 seconden op de belknop te bellen Het eerste SOS/telefoonnummer wordt 
gebeld 

Druk kort op de belknop om het spreek 

volume te verhogen. 

Twee spreek volumes: Druk kort om te 

wisselen tussen standaard volume en 

luidspreker 

 

Druk kort op de belknop om het apparaat in 
de slaapmodus te controleren of  uit te 
schakelen. 

Als De Fellow in de slaapstand staat, knipperen 
beide LED-lampjes om de 1 seconde, in totaal 6 
keer knipperen en dan is de knop uit 
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Standaard in de verpakking 
 

 

Drukknop Oplaadstation      Schroevendraaier  Reserve schroeven 
 
 

4. Specificaties 
 

Item Specification 

Afmetingen 65*46*17mm 

Gewicht 48g 

GSM Modus Quectel EG915U, Cat 1 type 

GPS Chipset ZKW AT6558R 

Oplaad voltage DC 5V/1A 

Interne Batterij 1000mAh/3.7V Lithium-ion batterij 

Oplaadtijd <2 hours 10 minuten 

Batterijverbruik Gemiddeld 2.4mA  in standby tijd 

Gebruiksduur Zie hoofdstuk 6 

Microfoon Ingebouwde microfoon 

Luidspreker Ingebouwde luidspreker 

  Werking Temperatuur 

 

-20℃~70℃ 

Vochtigheid 5%~95% 

Waterdichtheid IP67 ( Onderwater in 20cm diep water voor 30 minuten) 

LED Lampjes 2 LED lichtjes geven GPS/GSM/ en aan/uit status aan 

Knop/Schakelaar 1 SOS knop, 1 aan/uit knop, 1 belknop  

Flash Geheugen 4MB (Buffer geheugen: GPRS 8000 units, SMS 400 units) 

Bewegings Sensor 3-axis bewegingssensor (voor Kantel/Man neer/Valalarm/Bewegings 

detectie) 

 

Trillings motor 

Ingebouwde trillende motor bij binnenkomend gesprek en bij het 
indrukken van de SOS knop.  

WiFi 2.4 GHz 802.11b (Rx) 

Bluetooth Bluetooth Lage Energie (BLE4.2 BR/EDR) 

Frequentie Band EU versie: voor Asia, Europe, 

Middle East, Africa, Australia 

Landen 

2G GSM: B2/B3/B5/B8 

4G FDD-LTE: 

B1/B3//B5/B7/B8/B20/B28 
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LA version: voor Latin America 

landen 

2G GSM: B2/B3/B5/B8 

4G FDD-LTE: 

B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 

USA en Canada Don’t support 

GPS Gevoeligheid -167dBm 

GPS Opstart snelheid Koude start 30s 

Hete start 1s 

Positie nauwkeurigheid 2.5m 

Oplaadstation Aanwezig, is standaard aanwezig 

Oplaad contacten Magnetisch contacten achter op de knop 

 

5. LED Lampjes 
 
 

GPS Ligchtjes (Groen) 

Knippert 0.1s aan en 3s uit GPS werkt 

Knippert 2s aan en2s uit Zoekt GPS signaal 

GSM Lichtjes (Oranje) 

Knippert 1s aan en 3s uit GRPS verbonden 

Knippert 2s aan en 2s uit GSM zoeken 

Batterij status (Beide  GPS en GSM lichtjes knipperen simultaan) 

Beide uit Slaapstand of uitgeschakeld 

Beide knipperen elke 0.1s Lage batterijspanning 

Beide branden Aan het laden 

Beide knipperen 0.1s aan en 3s off Opgeladen 

 

6. Batterijduur 

De Fellow heeft een ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij van 1000 mAh. Een langere 

werktijd van de batterij is vanaf het begin een van onze belangrijkste doelen. Na harde 

inspanningen voor de ontwikkeling van firmware en hardware, kunnen we nu onderstaande 

uitstekende resultaten behalen : De Fellow heeft een 1000mAh oplaadbare lithium-ion batterij.   
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Test condities (WiFi uitgeschakeld) Working time 

30 seconden tijd interval 12 uren 

60 seconden tijd interval 22 uren 

300 seconden (5 minutes) tijd interval 83 uren (3 dagen 11 uur) 

600 seconden (10 minutes) tijd interval 102 uren(4 dagen 6 uur) 

3600 seconden(1 hour) tijd interval 107 uren (4 dagen 11 uur) 

86400 seconden (24 hours) tijd interval 15 dagen 

Schakel het uploaden van GPRS-gegevens uit bij een 
tijdsinterval, stand-by voor bellen of sms-opdracht om 
locatiebericht te beantwoorden 

16 dagen 

 
 

7. Kantel/Man neer/Val Detectie 

 Normaal gesproken, als we het hebben over "Tilt" -waarschuwing, bevat deze twee statussen. 

"Man neer" is een toestand waarin een persoon die langzaam bij bewustzijn naar beneden valt,  

en nog steeds een deel van het vermogen behoudt om zijn / haar lichaam te beheersen tijdens het 

valproces. "Valalarm" is een toestand waarin een persoon bewusteloos is en vrij valt.  

Aangedreven door de ingebouwde 6-assige bewegingssensor van het FELLOW-model en ons 

uitstekende algoritme in firmware, kan de FELLOW een hogere nauwkeurigheid detecteren van 

kantel-/man-neer-/Valalarm-gebeurtenissen en uiteraard de valse waarschuwingen verminderen.  

 

8. Simkaart plaatsen (Avium al gerealiseerd) 

 
⚫ Het simkaart type is een Nano SIM kaart 

⚫ Ben er zeker van  dat de simkaart GPRS heeft 

⚫ Zorg dat de pincode is verwijderd.. 

⚫ Zorg dat de knop uitstaat alvorens je de simkaart plaatst. 
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Schroef de achterkant open en je ziet het simkaart slot, plaats de simkaart correct. 
 

9. Opladen 
 
 
 
 

 
Opladen met oplaadstation. 

Voor het opladen kunt u een oplader van 5V/1A gebruiken, gebruik geen IPhone of Ipad 

lader. 

 

Volledige oplaadtijd <2 uren 10 minuten 

De GSM anden GPS lichtjes knipperen simultaan om de  batterijstatus te laten zien, zoals hieronder 

 

Beide uit Sleep modus of drukknop is uit 

Druk kort op de belknop om te checken of de Fellow in de 
slaapmodus of uitstaat. 

Beide knipperen elke  0.1s Lage batterijspanning 

Beide branden Is aan het laden 

Beide knipperen 0.1s aan en 3s 
uit 

Batterij is vol 
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Drukknop aanzetten 

Druk 3 seconden op de Aan/uitknop op de Fellow op het aan te zetten 
 

10.Fellow toevoegen aan  Tuya Smart APP 

 
1. Download Tuya Smart APP op een mobiele telefoon en log in 

 

 
 
 

 Note: The Tuya Smart APP versie moet 3.35.5 of daarboven 

 

2. Na het inloggen, klik op de  “+” om Fellow toe te voegen 

 

3. Klik scannen, Gebruik de camera op de telefoon en scan de code op de verpakking, 
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4.  De Fellow zal automatisch worden toegevoegd aan de APP en is dan ook online.  

 
 Note: alvorens men de QR code scant, moet men de Fellow voorzien van een simkaart Na de 

Fellow is aangezet zal de Fellow trillen om u te herinneren op de QR code te scannen. 
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5. Nadat de Fellow met success is toegevoegd can men de huidige locatie zien en eventueel de 

Geschiedenis in de APP  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
U kunt een begrenzing cirkel instellen door rechts onder op het liggende vlakje te klikken 
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11. Programmeren Drukknop 

 
11.1 SOS Nummer – B11 

 
LET op! Alle commando’s beginnen met het wachtwoord wat is ingesteld op 000000 

 

SMS Command: 000000,B11,<nummer1>,<nummer2>,<nummer3> 

SMS antwoord: B11,OK 

Bijvoorbeeld: 000000,B11,134209566,134209677,138290708 

Erken 134209566 als eerste SOS nummer, 134209677 als tweede SOS nummer, 138290708 als 

derde SOS nummer. 

Let OP!  De rinkeltijd van de Fellow is in te stellen zodat een voicemail op een (mobiele telefoon) 

ontweken kan worden 

Notitie 

1) Alleen de SOS nummers hebben toestemming om de drukknop te bellen. 

2) Maximaal 3 x SOS nummers kunnen worden geprogrammeerd. 

3) 1 x SOS/ telefoonnummer programmeren, SMS commando voorbeeld is: 000000,B11,134209566 

4) Alle SOS/telefoonnummers Verwijderen het  command is: 000000,B11 

 

5) Druk op SOS knop voor 3 seconds,  

Het  apparaat belt alle vooraf ingestelde SOS-nummers twee keer rond, totdat een SOS-

nummer wordt beantwoord. Bovendien stuurt het apparaat het SOS Alarm-sms-bericht met 

de locatie van de Google-kaartlink naar alle geautoriseerde SOS-nummers. 

U kunt ook de locatie ook terugvinden op de bijbehorende APP als u deze hebt gedownload 

op een mobiele telefoon. 
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11.2 Stel SMS bericht en Tijdzone in – B14 

 
SMS Commando: 000000,B14,<tijd zone> 

SMS Antwoord: B14,OK 

Bijvoorbeeld: 000000,B14,8 

Stel SMS bericht de  tijd zone in  naar Eastern eight zone (GMT+8). 

Note: 

1) Tijd zone, bereik [-12, 12]. Zone in het westen met een minteken vooraan, eg: 000000,B14,-8 

2) De standaardtijdzone is 0, de gebruiker moet zijn corresponderende tijdzone instellen. 
3) Als de tijdzone is ingesteld, gebruiken alle sms-berichten een nieuwe tijdzone voor datum en tijd. 

 

11.3 Tracking door een SMS commando C01 

 
SMS Commando：000000,C01 of C01 

SMS antwoord: Current location map link 

 

 

11.4 SMS antwoord, Inhoud voorbeeld 

 
2021-08-13 10:49:59,A,http://maps.google.com/maps?q=22.643300,114.018346&t=m 

 
SMS antwoord: 

Field Detail Remarks 

2021-08-13 

10:49:59 

Datum en tijd, formaat 

YYYYMMDD hh:mm:ss 

Datum en Tijd 

A GPS valid GPS Status，”A” means GPS valid, “V” 

means GPS invalid. 

http://maps.google.com/maps?q=22.643300%2C114.018346&t=m
http://maps.google.com/maps?q=22.643300%2C114.018346&t=m
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http://maps.googl 

e.com/maps?q=22. 

643300,114.01834 

6&t=m 

Google map link, breedtegraad 

voor lengtegraad. Eenheid is 

graad  

Breedtegraad=22.643300° 

Lengtegraad=114.018346° 

 

Google-kaartlink met breedte- en 

lengtegraad, die direct op de 

smartphone kan worden geopend. 

 
 

 

12 Configuring in PC 

 

 Verbind de Fellow met de pc met een  configuratiedatakabel (optioneel accessoire). Voer 
de "Parameter Tool"-software uit, kies de juiste poort, selecteer altijd 9600 baudrate, klik 
op de knop "openen". 

 

13 Platform Tracking 
Het apparaat toevoegen aan het platform of  gebruik als men gebruik wil maken van de APP moet 

de gebruiker onderstaande stappen doorlopen. 

 
Stap 1: Instellen van  IP en port 

Commando: 000000,B00,<IP>,<Port> 

Voorbeeld: 000000,B00,47.88.35.165,10502 

Notitie 

1) 000000 is het  SMS commando password, default 000000 

2) B00 is command 

3) IP: server IP of domain, 47.88.35.165 is server IP 

4) Poort: server poort, 10502 is port 

5) Tussen de Velden is  er komma zonder enige ruimte 
 

http://maps.googl/
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Stap 2: Het instellen van de  APN 

Commando: 000000,B01,<APN name>,<APN user>,<APN password> 

Voorbeeld: 000000,B01,cmnet 

Instellen APN naam als cmnet, Geen APN gebruiker en geen APN wachtwoord 

 
Stap 3: Instellen GPS Tracking tijd interval 

Commando: 000000,B03,<move time interval>,<stop time interval> 

Voorbeeld: 000000,B03,30,300 

Stelt de GPS tracking tijd interval elke 30 seconden in als de drukknop beweegt en elke 300 

seconden als hij stil ligt. 

 

Notitie 

1) Tijd interval meer dan 30 seconden is aan te bevelen. 

2) Beweging of geen beweging wordt gedetecteerd door een 6-axis bewegingssensor 

3) Bewegingsinterval: is standaard 30 seconden voor tracking 

4) Geen bewegingsinterval: is 30 seconden voor tracking 

5) Als de interval stopt en het veld van de parameter is leeg zal het apparaat de GPRS data uploaden, 
maakt niet uit of het apparaat wel of niet beweegt Eg: 000000,B03,30 

 

14 Batterij Besparend 
 

Het apparaat gaat automatisch naar verschillende werkmodi voor energiebesparing volgens 

verschillende tijdsintervalinstellingen. Op basis van de 6-assige bewegingssensor kan het apparaat 

de bewegings-/stopstatus nauwkeurig detecteren. De gebruikers hoeven alleen de GPRS-

uploadtijdintervallen aan te passen om de uitstekende trackingprestaties en energiebesparende 

resultaten te bereiken. De drukknop zal automatisch in verschillende werkmodi gaan voor 

energiebesparing volgens verschillende tijdsintervalinstellingen. Op basis van de 6-assige 

bewegingssensor kan het apparaat de bewegings-/stopstatus nauwkeurig detecteren. De 

gebruikers hoeven alleen de GPRS-uploadtijdintervallen aan te passen om de uitstekende 

trackingprestaties en energiebesparende resultaten te bereiken. 
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Commando : voor de time interval GPRS instellingen 

000000,B03,<move time interval>,<stop time interval> 

1) 000000: SMS commando wachtwoord, standaard 000000. 

2) <beweging time interval>: tracking time interval bij beweging, s t a n d a a r d  

i n s t e l l i n g e n  3 0  s e c o n d e n  

3) Geen beweging: tracking time interval bij geen beweging is standaard 30 seconden 

4) Het maakt niet uit welk time interval is actief, bij een SOS oproep of SMS wordt de drukknop 
actief. 

Voorbeeld van een Configuratie van  een SMS commando 

Ik wil elke 30 seconden de locatie vernieuwen, 
maakt niet uit bij beweging of geen beweging. 

000000,B03,30,30 

Ik wil elke 24 uur de locatie vernieuwen 000000,B03,86400,86400 

Ik wil de locatie elke 30 seconden de locatie 

vernieuwen als de Fellow beweegt en elke 3600 

seconden als het niet beweegt.  

000000,B03,30,3600 

Ik  w i l  e l ke  30 0  se co nd en  de  l oc a t i e  

v e rn i e u we n  wanneer de Fellow beweegt ende 

data upload uitzetten als het niet beweegt  

 

000000,B03,300,0 

Ik wil de time interval om de locatie te 
vernieuwen uitzetten, en wil zelf aangeven 
wanneer ik de locatie wil vernieuwen.  

000000,B03,0,0 

 
 

Avium Personenalarmering wenst u veel veiligheid met de                           
Fellow 


