
1. Zoek op de computer in een internetbrowser het adres: https://pushover.net op.

2. Maak een nieuw account aan bij Push Over. 

3. Vul hier alle gevraagde gegevens in, vink aan dat u geen robot bent en ‘Signup’ 

4. Nu heeft u een account aangemaakt en een ‘User Key’ ontvangen.

5. Zorg er wel voor dat u de ontvangen e-mail van PushOver ‘valideert’ in de inbox van
uw e-mailaccount.

6. Ga op de mobile telefoon naar de Apple Store of 
Google Play Store en download de app Push Over.
Let op:  De Android- en iOS-apps kunnen gratis worden 
gedownload in de App Store en Google Play en zijn 
7 dagen gratis te gebruiken. Na 7 dagen moet een 
licentie voor dat platform in de app worden gekocht om 
meldingen te blijven ontvangen. Kosten voor PushOver 
zijn 1 tot 19 licenties $ 4,99 per stuk.

7. Nadat u de app gedownload heeft, opent u de Push Over app op uw telefoon.

8. Log in in de Push Over app met uw e-mailadres en wachtwoord, waarmee u een 
account hebt aangemaakt.

9. Geef bij deze eerste melding de naam op van de telefoon (u kunt ook op andere devices (tablet / computer) installeren met een 
andere schermnaam). 

10. Nu heeft u uw telefoon klaargemaakt voor het gebruik van Push Over.  

11. Open de PTH KETELmonitor app en ga naar INSTELLINGEN

12. Onderin staat: ‘Pushover registratie. Klik hier om te registreren.’  Klik op hier

a. U wordt doorgeleid naar de Subcribe pagina van Pushover.

b. Hier wordt gevraagd om akkoord gaat met de koppeling naar de PTH KETELmonitor

c. Vul hier uw inloggegevens van Pushover in.

d. Klik daarna op ‘Subscribe me’

e. Pushover is nu gekoppeld aan de PTH Ketelmonitor en u wordt 
    teruggeleid naar de PTH KETELmonitor app.

13. U bent klaar!
Vanaf nu kunt u alle meldingen ontvangen van de eventuele storingen. 
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Uitleg downloaden en installeren Push Over app
Middels deze korte uitleg kunt u zich aanmelden bij Push Over (monitoring van uw ketelstoringen), de app pushover down-

loaden en koppelen met uw PTH KETEL app. Op deze manier bent u verzekerd van een juiste monitoring van uw ketel(s). 
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