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Välkommen

Tack för att du har valt att köpa denna ProSafe®-enhet. För bästa funktionalitet ber vi dig att nogrannt läsa igenom denna manual.
Viktigt att tänka på!

Men för att du ska kunna utnyttja hela ProSafe®-enheten och alla dess funktioner rekommenderar
vi dig att först registrera dig och din enhet på webbsidan www.myproevo.com genom att klicka på
”Registrera dig” och följa de enkla stegen. När du gjort det finner du här mer ingående beskrivningar/manualer och vanligt ställda frågor (FAQ) om enheten.
OBS!
Om registrering inte sker inom 3 månader från de att du har köpt ditt larm så kommer de inbyggda simkortet i ditt larmsystem att avaktiveras. För att starta upp tjänsten igen måste ett nytt simkort beställas och
detta medför en extra kostnad på 500 kr.
På din personliga webbsida kan logga in var du än befinner dig i världen och få information om din
husvagn. Alla larm meddelas även på begäran till din eller den av dig önskad mobiltelefon/mailadress. På webbportalen får du tillgång till uppdaterad information om position, fart, rörelseriktning,
och statusuppgifter (ex. för temperatur och batteriladdning) samt om något oönskat hänt ditt fordon.
Informationen ges i realtid på en kartbild. Välj alltså själv om du vill kontrollera din ProSafe® via din
mobiltelefon eller via din personliga webbsida.
För att ladda ner din ProSafe fjärrkontroll till din Android eller iPhone scanna QR-koden med
din QR-läsare på din telefon.

Android

iPhone

ProSafe®-enheter kan användas till alla sorters fordon. Har du några frågor kring användningsområde eller andra frågor kring spårning och övervakning kontakta oss gärna på:
JRL TRADING AB

Tel. +46 35 10 33 29

Elementvägen 1

info@jrltrading.se

437 36 Lindome

www.jrltrading.se

Sweden

www.jrlarmcenter.com | info@jrlarmcenter.com
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Installationsmanual ProEvo® ProSafe
Så här gör du för att börja använda din ProEvo® ProSafe i korthet:
1. Installera systemet
2. Registrera dig på www.myproevo.com genom att gå igenom de 3 stegen.
3. Logga in på webbportalen
4. Köp markeringar till ditt ProEvo SIM-kort
5. Klart att använda din ProEvo® ProSafe.

Funktionsprincip

Gasol koffert, dörrar, motorhuv och ev. luckor är larmade med kontakter. Fönster och invändiga utrymmen i bodelen är larmade med en kombinations detektor. Dessutom är det utrustat med en mikrovågsdetektor som reagerar på rörelse fram i förarhytten.
ProSafe larmen har som första husbil och husvagns larm möjligheten att erbjuda sina kunder trådlösa givare där larmet känner av batteristatusen på givarna och kan larma dig om batteriet behöver
bytas. Den trådlösa givare programmeras till att kommunicera med ProSafe-systemet vilket gör att
fellarm kan minimeras.
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Inkopplingsschema
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Inkopplingsalternativ

Innan enheten registeras på internet skall den ställas in för vilken typ av anslutning som används.
För att kunna ställa in enheten enligt nedan så används SMS-kommando som skickas direkt till enheten.Skriv ett SMS med texten hb55!!02 till enheten. Detta gör att enheten kommunicerar via GPRS
och du får tillgång till webbportalen samt information till din mobiltelefon.

Alternativ 1 (hb55!!02)
Position

Utgång/Ingång

Funktion

Övriga anm.

1

Led 1

Lysdiod

Förprogrammerad för indikering av larmstatus

2

Värmare

Styrning

Med ett extern relä kan en värmare styras

3

Ingång 8

Tändning

4

Ingång 7

Sling-bodel

Förprogrammerad för sling-bodel

5

Ingång 6

Framdörrar

Förprogrammerad för framdörrar

6

Ingång 5

IR-sensor

Förprogrammerad för IR-sensor

7

Ingång 4

Micro-deckare

Förprogrammerad för Micro-deckare

8

Ingång 3

Motorhuv

Förprogrammerad för motorhuv

9

Ingång 2

Fri

Fri ingång

10

Ingång 1

Temp

Förprogrammerad för tempgivare

11

Ingång 1

Temp

Förprogrammerad för tempgivare

Ingång 1 trådlös

Zon 1

Ingång 2 trådlös

Zon 2

Ingång 3 trådlös

Zon 3

Ingång 4 trådlös

Zon 4

Ingång 5 trådlös

Zon 5

Ingång 6 trådlös

Zon 6

12

+12VDC

13

GND

14

Utgång 3

Blinkers höger

15

Utgång 3

Blinkers vänster

16

Utgång 1

Relä1 (NO)

17

Utgång 1

Relä1 (NC)

18

Utgång 1

Relä1 (Common)

19

Utgång 2

Relä2 (NO)

20

Utgång 2

Relä2 (NC)

21

Utgång 2

Relä2 (Common)

22

Utgång 4

Siren

Förprogrammerad för uteslutning

Förprogrammerad som centrallås (låsupp)

Förprogrammerad som centrallås (lås)

För spänningsmatning av Siren, detta sker med samma spänning
som matningen till ProSafe-enheten.
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Monteringsinstruktioner

Här nedan följer en allmän text gällande några tänkbara tillbehör till produkten.

GPS-mottagaren

Måste monteras horisontellt på en plats där signalerna från
satelliter kan tas emot. Det innebär att mottagaren skall ha en
möjlighet att ”se” större delen av himlen. Signalerna kan passera genom glas, plast och andra mjuka material om de inte
är för tjocka. Metall samt glas med osynlig metallbeläggning
skärmar bort signalerna. Den röda dioden på GPS-mottagaren
blinkar när GPS-positionen hittas. Det kan ta upp till en timma för GPS-mottagaren att hitta position
första gången den används.

Sirén

Sirénen kommer att spänningsmatas med samma spänning som ProSafe-enheten. Det är alltså viktigt att välja en sirén som klarar aktuell spänningsmatning. Anslut siréns plussmatning till position 22
(utgång 4) och minus till position 13 (GND).
Tänk på att ljudet från sirénen kan skada din hörsel allvarligt. Vistas därför aldrig längre än nödvändigt i lokalen när sirenen tjuter.

Blinkers

För att det skall blinka i blinkerslamporna när larmet går måste dessa kopplas till ProSafe-systemet.
Från utgång 3 (position 14 och 15) erhålls en pulserande plusssignal vilken aktiveras när larmet går.
Du får även en indikering med hjälp av blinkerslamporna vid aktivering och avaktivering av larmet.

Temperaturgivare

Montera där du lämpligen vill mäta din temperatur. Ansluts endast till huvudenheten på position 10
och position 11 (ingång 1). Denna givare kan ge indikation på att t ex en värmare behöver starta
ombord på bilen.

IR-sensor

IR-sensorns 4 kablar skall anslutas enligt nedan:
IR

Enhet

12 V

Till

V+

Röd

12 V-

Till

V-

Svart

Nc

Till

Nc

Grå

Nc

Till

V-

Svart

Vid inkoppling av Trådlös IR-sensor måste Nc och V- byglas.
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Fjärrkontroll

Fjärrkontrollens räckvidd kan påverkas negativt av hindrande material. Den interna antennsladden
skall inte under några omständigheter anslutas eller modifieras.
Anslutning av LED-indikator
För att enkelt kunna avgöra om larmet är aktiverat eller ej monteras en LED-indikering i fordonet.
Denna skall placeras synligt för att undvika falsklarm samt i avskräckande syfte. LED-indikeringens
kabel är 2-ledad (röd och svart) och dessa ansluts enligt följande:
•

Röd kabel ansluts till position 12 (+12V)

•

Svart kabel ansluts till position 1 (Led 1, Lysdiod)

Programmering av nya radionycklar
1. Öppna huvudenheten genom att lossa på de fyra skruvarna och öppna locket.
2. Kortslut de både stiften med bygeln som sitter på ett av stiften, enligt bilden nedan.
a. Lysdioden blinkar snabbt två gång när bygeln ansluts.
b. Tryck på den eller de knappar som skall aktivera larmet på radionycklen.
c. Lysdioden inuti enheten skall endast blinka en gång när knapptryckningen accepterats.
OBS! Skulle lysdioden blinka mer än en gång gör om punkt a.

d. Upprepa förfarandet för samtliga nycklar som skall användas utan att plocka bort bygeln.
3. Sätt tillbaka bygeln på ett av stiften.
4. Prova nycklarna, den interna lysdioden indikerar om signal mottags.

Fjärrkontrollsdiod

Kortslut dessa två stift
enligt punkten 2 här
ovan.

www.jrlarmcenter.com | info@jrlarmcenter.com
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Inkopplingsinstruktioner

1. Nedan följer några installationspunkter som underlättar installationen.
2. Undersök och planera dina möjligheter att montera huvudenheten och de sensorer som ska
kopplas in innan du börjar ditt arbete. Studera ut lämplig väg att dra kablar till de olika sensorerna och batteri från huvudenheten.
Viktigt att tänka på!
För bästa skydd skall systemet installeras så att det är svårt för en inkräktare att upptäcka och
manipulera det. Montera enheterna och kablarna så dolt som möjligt. Eftersom ProSafe® hanteras enbart med mobiltelefon, via webbportalen eller fjärrkontroll behöver inte enheterna vara
lättåtkomliga.
3. Fäst huvudenhet med skruv i de fyra skruvhålen. Om enheten monteras så att den kommer att
utsättas för fukt bör den monteras med kablarna nedåt för att erhålla strilsäkert skydd.
4. Koppla in huvudenheten till spänningsmatning från bilen på position 12 (+12VDC) och 13 (GND).
OBS, glöm ej att säkra av kabeln som går till plusmatning.
5. Koppla in GPS-antenn, och placera den på lämpligt gömt ställe. När GPS:n är inkopplad lyser
den konstant (kan ta upp till en minut innan GPS: startas) LED-indikatorn börjar blinka då GPS
fått kontakt. Skulle lampan på GPS:n vara släkt innebär det att den saknar strömmatning.
6. Koppla in temperaturgivaren (om används) på ingång 1, position 10 och 11.
7. Koppla in magnetkontakter (om används) på ingång 7 och 6, position 5, 9 och 13 (GND).
8. K
 oppla in IR-sensor (om används) på ingång 5, position 6 och 13 (GND) samt spänningsmatning.
9. Koppla in sirén (om används) för att styras via det inbyggda reläet. Anslut siréns plussmatning till
position 22 (utgång 4) och minus till position 13 (GND).
10. Koppla in blinkers (om används) för indikering vid larm på utgång 3, position 14 och 15.
11. Koppla in värmare (om används) för styrning från termostatrelä på utgång 1, position 16-18.
12. Testa enheten genom att skicka status? Från din mobiltelefon. Invänta svar, detta kan ta ett par
minuter. Vid problem med kommunikation se avsnitt ”Enhetens kommunikation” på nästa sida.
13. Enheten skall nu ställas in för vilka givare som har blivit anslutna. Detta görs genom skicka ”preset-SMS” till enheten, se avsnitt ”Inkopplingsalternativ” på sida 3.
14. Installationen är färdig så nu kan kunden registrera sig och enheten på webbportalen
(www.myproevo.com).
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Inkopplingsinstruktioner trådlösa givare (manuell)
Innan installationen påbörjas!

Dina fjärrkontroller måste vara programerade innan du börjar programmera din trådlösa sensorer.
För att kunna programmer in de trådlösa givarna så måste man öppna upp enheten genom att lossa
de fyra skruvarna i enhetens hörn. När locket är borta så kan man enkelt komma åt programmeringsstiften samt se den diod som indikerar programmeringen.
Börja programmeringen genom
att kortsluta de två stiften (se bild
till höger). Programmeringsdioden
lyser då konstant. Ta sedan fram
en av dina fjärrkontroller.
Tryck på ”lysknappen” (se bild till
höger), dioden börjar då blinka
långsamt. Larmet har 6st trådlösa
zoner och dioden blinkar 1ggr för
zon 1 och 2ggr för zon 2 o.s.v till
zon 6 där den blinkar 6ggr. Zon 6
är förprogrammerad för uteslutning. Genom att trycka på ”lysknappen” stegar man mellan de
olika zonerna.

Programmeringsdiod

Kortslut dessa två stift

Programmeringsexempel
Programmering av magnetkontakt för zon 1 och IR-sensor för zon 6
1. Följ instruktionerna ovan
2. Starta magnetkontakten, dioden börjar lysa och magnetkontakten är inprogrammerad. Dioden börja efter att tag att blinka med 1 blink igen för att indikera att
den fortfarande är kvar i zon 1.
3. Tryck på ”husknappen” tills dess att dioden blinkar 6ggr.
4. Starta din IR-sensor, dioden börjar lysa och IR-sensor för uteslutning är nu inprogrammerad. Dioden börja efter att tag att blinka med 6 blink igen för att indikera att den fortfarande är kvar i zon 6.
5. När programmering av givare är färdig avlägsnar man bygeln eller kortslutningen av de två stiften.
Radera trådlösa givare
1. Följ instruktionerna för att starta programmering av givare.
2. När du stegat fram med ”husknappen” till den zon du vill radera och dioden indikerar denna zon
trycker du på ”blixtknappen”
3. När raderingen av givare är färdig avlägsnar man bygeln eller kortslutningen av de två stiften.
8
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Inkopplingsinstruktioner trådlösa givare (SMS)
Programmeringen av de trådlösa givarna kan även göras via SMS.
Zon

Skicka

1

Sensor!*11,aaaaaaaaa*

(a = 9 siffriga numret på detektor)

2

Sensor!*12,aaaaaaaaa*

(a = 9 siffriga numret på detektor)

3

Sensor!*13,aaaaaaaaa*

(a = 9 siffriga numret på detektor)

4

Sensor!*14,aaaaaaaaa*

(a = 9 siffriga numret på detektor)

5

Sensor!*15,aaaaaaaaa*

(a = 9 siffriga numret på detektor)

6

Sensor!*16,aaaaaaaaa*

(a = 9 siffriga numret på detektor) Förinställd som Bodel

OBS!
Det är viktigt att du skickar SMS:et till enhetens telefonnummer och har med hela telefonnumret. Ex +46719000XXXXXXX
Programmeringsexempel
Programmering av magnetkontakt för zon 1
Skicka:
Sensor!*11,aaaaaaaaa* (a = 9 siffriga numret på detektor)
Enheten svarar med:
Sensor**11,aaaaaaaaa*12,000000000*13,000000000*14,000000000*15,000000000*16,000000000*
Fortsätt sedan med nästa givare tills att alla givarna har blivit inprogrammerade.
Radera trådlösa givare
Skicka:
Sensor!*11,000000000*

(Ta bort det inprogrammerade serie numret och ersätt siffrorna med 9st 0)

Enheten svarar med:
Sensor**11,000000000*12,000000000*13,000000000*14,000000000*15,000000000*16,000000000*

Indikering av lågt batteri i trådlös sensor

För indikering av lågt batteri i trådlös sensor skickas ett larm-SMS till det angivna larmnumret. Du
kan enkelt ändra dina larmnummer på din webbportal www.myproevo.com
OBS!
Vid byte av batteri i en trådlössensor tänk på att larma av bilen annars så kommer larmet att
utlösas när du öppnar sensorn.
Batteriet som sitter i sensorn är ett CR123A 3V litiumbatteri. Detta kan köpas utav JR Larmcenter
eller i vanliga teknikaffärer.
www.jrlarmcenter.com | info@jrlarmcenter.com
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Enhetens kommunikation

Det går att kontrollera hurvida huvudenheten har
möjlighet att kommunicera med GPS satellit
erna samt med GSM nätet. Detta är något som
endast är nödvändigt i de fall svar ej erhålls från
enheten vid punkt 12 på sidan 8 (status?).

Kommunikationsdiod

På huvudenhetens kretskort sitter 3 st dioder där
enhetens kommunikationsdiod är märkt med S
(placerad ovanför de tre reläerna). Denna diod
blinkar med olika frekvens för att visa enhetens
statusläge. Nedan följer enhetens olika blink
frekvenser.

Blink

Betydelse

Åtgärd

1 blink med 2s mellanrum

Endast 1:a i GSM täckning
(sämst)

Omplacering av enhet eller montering av starkare antenn.

2 blink med 2s mellanrum

endast 2:a i GSM täckning

3 blink med 2s mellanrum

3:a i GSM täckning (OK)

4 blink med 2s mellanrum

4:a i GSM täckning

5 blink med 2s mellanrum

5:a i GSM täckning (bäst)

Blink enligt ovan + 1 lång blink

GSM täckning,
men kommunikationsfel

Kontrollera att SIM-kortet är
monterat. Om detta ej hjälper
kontakta Dasa Telematics AB eller
JR-larmcenter.

Snabbt konstant blinkande i 50s

Enheten utför omstart

Om enheten fastnar i detta konstanta blinkande så måste spänningen till enheten brytas för att
sen kopplas tillbaka.

1 kort blink med 3s mellanrum

Enheten är i viloläge i väntan på
larm eller uppgift

10
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SMS-kommandon

Med de här SMS-kommandona kan man enkelt styra och kontrollera sin ProSafe®-enhet med en
mobiltelefon.
Skicka enkelt följande texter till telefonnummret för ProSafe®-enheten.
Uppgift

Skicka

Svar

Fråga efter position

Pos?

Position ok N56´34´13 E34´18´12 S030 C129

Fråga efter batterispänning

Volt?

Volt 13,34

Fråga efter temperatur

Temp?

Temp +27

Fråga aktuell status

Status!

Status, LarmOn, +022, 12.58v, fence on, plotter off,

Aktivera larm

Larmon

Larmon ok

Aktivera skalskydd

Parton

parton ok

Stäng av larm

Larmoff

Larmoff ok

Koppla på utgång 1

Out*1,1*

Out1 on

Stänga av utgång 1

Out*1,0*

Out1 off

Koppla på utgång 2

Out*2,1*

Out2 on

Stänga av utgång 2

Out*2,0*

Out2 off

Koppla på utgång 3

Out*3,1*

Out3 on

Stänga av utgång 3

Out*3,0*

Out3 off

Koppla på utgång 4

Out*4,1*

Out4 on

Stänga av utgång 4

Out*4,0*

Out4 off

Koppla på utgång 5

Out*5,1*

Out5 on

Stänga av utgång 5

Out*5,0*

Out5 off

Koppla på utgång 6

Out*6,1*

Out6 on

Stänga av utgång 6

Out*6,0*

Out6 off

Resterande inställningar görs via den personliga webbsida på www.myproevo.com.

Bra att veta!
SMS-kommandona är inte skiftlägeskänsligt, d.v.s exakt rätt SMS-kommandon måste anges
men det spelar ingen roll om det är gemener/versaler.

www.jrlarmcenter.com | info@jrlarmcenter.com
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Teknisk data
Anslutningsspänning

12 V (9 – 24V) likspänning

Strömförbrukning

Ca: 25 mA medelvärde

Antal trådbundnaingångar

8 st

Antal trådlösaingångar

6 st

Antal utgångar

6 st (3 st inbyggda reläer)

GSM Telefon

900/1800 850/1900 Quadband

GPS (tillbehör)

SiRF star lll

Webb

Ja

Mått

100 x 100 x 35 mm

Vikt

210 g

Temp område

-20° till +55° C

12
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Installationsintyg
InstallatIonsIntyg
ProSafe®

Uppgifter om inkopplade trådbundnasensorer
Ingång 1

Inkopplad Ingång 2

Temp. givare
Ingång 3
Motorhuv
Ingång 5
IR-sensor
Ingång 7
Slinga Bodel

Uppgifter om inkopplade trådlösasensorer
Inkopplad

Ingång 1

Inkopplad Ingång 2

Zon 1

Fri
Ingång 4
Microdeckare
Ingång 6
Framdörrar

Inkopplad

Zon2

Ingång 3

Ingång 4

Zon 3

Zon 4

Ingång 5

Ingång 6

Zon 5

Zon 6 (bodel)

Ingång 8
Tändning

Uppgifter om inkopplade LED-indikatorer
LED 1

Inkopplad

Indikering av larmstatus

Värmare

Inkopplad

Styrning av värmare (kräver tillbehör)

Uppgifter om anslutning till utgångar
Utgång 1

Inkopplad

Utgång 2

Inkopplad

Centrallås (lås)

Centrallås (låsupp)
Utgång 3

Utgång 4
Sirén

Blinkers
Avsäkrad pluskabel mot batteri

Testad med SMS: status?

Uppgifter om ProSafe (dessa uppgifter återfinns på baksidan av enheten)

Uppgifter om installatören
Installerande företag

Ort & datum

Installatörens underskrift

Namnförtydligande

Gå till www.myproevo.com för att registera din ProSafe
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Anteckningar
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