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Välkommen
Tack för att du har valt att köpa denna ProEvo®-enhet. För bästa funktionalitet ber vi dig att no-
grannt läsa igenom denna manual.

ProSafe®-enheten använder sig av både GSM- och GPS-teknik. Det här medför att de flesta svens-
ka försäkringsbolagen ger reducerad självrisk och/eller premie. Kontakta ditt försäkringsbolag för att 
få reda vilken rabatt just du kan få.

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 beskrivning-
ar/manualer och vanligt ställda frågor (FAQ) om enheten.

På din personliga webbsida kan logga in var du än befinner dig i världen och få information om din 
båt. 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. Du kan även ställa frågor själv för att följa förändringar eller 
för att följa enhetens rutt. Webbportalen ger dig också möjlighet att enkelt administrera dina even-
tuellt planerade uthyrningar eller aktiviteter med hjälp av kalendertjänsten. Välj alltså själv om du vill 
kontrollera din ProEvo® via din mobiltelefon eller via din personliga webbsida.

SIM-kort ingår i enheten och trafik-taxa liknande SMS-kostnad tas enbart ut för användandet av en-
heten, alltså inga fasta månadskostnader. Krediterna som används som betalning för trafiken går att 
köpa på din personliga webbsida under ”Konto”. Dessa krediter är giltiga i ett 1 år från inköpsdatum.

ProEvo®-enheter kan användas till alla sorters fordon. Har du några frågor kring användningsom-
råde eller andra frågor kring spårning och övervakning kontakta oss gärna på:

JR Larmcenter Tel. +46 31 795 03 04

Elementvägen 1 info@jrlarmcenter.com

437 36 Lindome www.jrlarmcenter.com

Sweden



www.jrlarmcenter.com | info@jrlarmcenter.com

Innehållsförteckning
Användarmanual ProEvo® ProSafe 1

Funktionsprincip 1

Installation 2

Registrering 3

Steg 1 - Välj land och betalningsmetod 4

Faktura 4

Markeringar 4

Steg 2 - Användaruppgifter 5

Steg 3 - Enheter 6

Webbportalen 7

Översikt 7

Flera enheter 7

Statusruta 8

Konto 9

Köp markeringar 10

Markeringshistorik 10

Inställningar 11

Flera enheter 11

Inbrottslarm och förflyttningslarm 12

Temperatur 13

Batterinivå 13

Utgång 14

Geofence 14

Larmlista mobiler 15

Larmlista e-postadresser 15

Spårningar 16

Användare 17

Skapa underanvändare 17

Helpcenter 18

Fjärrkontrollsats och radionyckel 19

Radionyckel 19

Extra reläbox 19

Räckvidd 19

Batterier 19

Enhetens kommunikation 20

Indikering i blinkers 20

Indikering i sirénen 20

SMS-kommandon 21

Markeringar för kommunikation 22



www.jrlarmcenter.com | info@jrlarmcenter.com 1

Funktionsprincip

OBS!
Läs gärna igenom resten av denna manual för att först få en inblick i hur du skall installera en-
heten, registrera dig och din enhet, hur du du går till väga för att använda webbportalen och 
vad det kostar.

Användarmanual ProEvo® ProSafe
Så här gör du för att börja använda din ProEvo® 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

5.  Klart att använda din ProEvo®.
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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 ProEvo® han-
teras enbart med mobiltelefon, via webbportalen eller fjärrkontroll behöver inte enheterna inte 
vara lätt åtkomliga.

Installation
Installera systemet (Se mer nogranna instruktruktioner för detta i installationsmanualen)
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Registrering
Registrera dig enkelt genom att gå igenom de 3 stegen.

Gå in på webbsidan www.myproevo.com.

Klicka sedan på ”Registrera dig” för att starta processen. 

Tips!
För att hålla dig uppdaterad med nyheter kring ProEvo-produktserien, beskök gärna  
www.proevo.se
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Tips!
Du kan när som helst byta mellan att ha realtids-positionering med faktura alternativet och 
markerings-alternativet. Om du vill ha stenkoll på din enhet under några vissa månader, tveka 
inte att köra faktura alternativet.

Steg 1 - Välj land och betalningsmetod
Möjliga betalningsmetoder skiljer sig åt mellan olika länder, du ombeds därför först välja vilket land 
du kommer använda din ProEvo i och därefter visas de betalningsalternativ som är möjliga för dig i 
nuläget.

Faktura
Lämpar sig för dig som vill ha kontinuerlig bevakning över din ProEvo. Med detta val rapporterar 
enheten in varje 30:e sekund position, hastighet och kurs. Kontakta ProEvo om du vill ha mer infor-
mation om den här tjänsten.

Markeringar
Lämpar sig bäst för dig som söker efter din ProEvo då och då. Med detta val rapporterar enheten 
enbart in vid larm och positionsförfrågningar. Samma funktionsprincip som ett kontantkort, där man 
fyller på ett konto allt eftersom man förbrukar detta.

Gör ditt val och klicka sedan på ”Fortsätt”.
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Steg 2 - Användaruppgifter
Fyll i dina uppgifter i de angivna fälten

När du är klar, klicka på ”Fortsätt”.

Viktigt att tänka på!
Tänk på att ha tillgång till den e-mailadress som du väljer att skriva in, då denna kommer att 
vara ditt inloggningsnamn i framtiden. 

Alla fälten är obligatoriska.
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Viktigt att tänka på!
Det nummer som du väljer att skriva in under ”Ange det telefonnummer du vill ha larm från 
denna enheten skickade till” är det första numret du kommer ha i din larmlista. 

Vill du ändra eller lägga till nummer gör du det under ”Larmlista” i webbportalen.

Steg 3 - Enheter
I detta steg fyller du i det som står på dokumentet ”Installationsintyg” som följer med enheten. Där 
finner du den informationen som krävs, vilket är det specifika telefonnumret till enheten.

När du är klar, klicka på ”Fortsätt”.

När registrering är klar meddelas detta och ett e-postmeddelande  med dina inloggningsuppgifter 
skickas till den e-postadress du angav tidigare. Med hjälp av lösenordet du nu fått kan du tillsam-
mans med din mailadress logga in på webbportalen.

Det automatgenererade lösenordet går att ändra under ”Konto” när du loggat in.
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Webbportalen
Översikt
På översiktssidan får du upp den senaste inrapporterade positionen på kartan och enhetens 
”Heartbeat” (statusinrapportering) visas till vänster. Under kartan har du enhetens loggbok där even-
tuella larm eller förfrågningar visas.

På översiktssidan kan du även följa utvecklingsbloggen där nyheter och eventuella systemstörningar 
rapporteras.

Flera enheter
Om man som ProEvo användare har flera enheter registrerade på sitt konto så presenteras dessa 
i en lista till vänster om kartan (istället för ”Heartbeat”). För att komma till en specifik enhet klickar 
man bara på den enhet man vill titta närmare på.
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Statusruta
För att få mer information om den senate inrapporterade position kan man klicka på ” ” och en 
statusruta kommer fram.

I denna statusruta visas:

Tiden för den senaste inrapporteringen• 

GPS-kordinaterna för den senaste inrapporteringen• 

Hastigheten vid den senaste inrapporteringen• 

Kursen vid den senaste inrapporteringen• 

Statestik om högsta hastighet samt hur många positionsförfrågningar som gjorts.• 
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Konto
På din personliga webbportal har du ett konto där du adiministerar dina personliga uppgifter samt 
kan följa din markeringshistorik och köpa nya markeringar.

Du hittar ditt konto högst upp på webbsidan ovanför flikarna Översikt, Inställningar, Spårningar, 
Användare och Helpcenter.

När du har klickat på ”Konto” så får du upp ditt en ny sida.

Köp markeringar Ändra uppgifter Ändra lösenord

Välj hur många markeringar 
som du vill fylla på ditt konto 
med och klicka på ”Köp mar-
keringar”

En ny sida visas och du får nu 
fylla i dina kreditkortsuppgifter. 
(Se nästa sida)

Här kan du ändra dina upp-
gifter som du fyllde i när du 
registerade dig på din webb-
portal.

Här kan du ändra ditt lösenord. 
Tänk på att inte välja ett för lätt 
lösenord.
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Köp markeringar

Markeringshistorik
Här kan du se hur ditt användande av markeringar har sett ut under den senaste tiden.
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Inställningar
Här kan du göra inställningar på din enhet, sätta av/på larm, geofencing osv.

Varje ProEvo enhet har ett specifikt telefonnummer och detta presenteras överst på 
Inställningssidan.

För att få information om hur du använder de olika inställningarna kan du alltid klicka på ett ” ” vid 
den inställning du vill göra.

De flesta inställningarna går att tidsinställa. Klicka på ”visa tidsinställning” för att få fram schema-
läggningsfunktionen.

Flera enheter
Om man som ProEvo användare har flera enheter registrerade på sitt konto så presenteras dessa i 
en lista till vänster. För att komma till en specifik enhet klickar man bara på den enhet man vill titta 
närmare på.
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Inbrottslarm och förflyttningslarm
Om du inte vill använda din mobiltelefon eller fjärrkontroll för att aktivera eller avaktivera ditt ProEvo 
larm kan du göra detta via din webbportal. Här presenteras också larmets aktuella status.

När du aktiverar inbrottslarmet, aktiverar du IR-sensor och magnetkontakt om du har någon sådan 
installerad, skulle någon av dessa sensorer utlösa skickas larm. 

Förflyttningslarm betyder att enheten hämtar senaste position och registerar denna, skulle enheten 
röra på sig från denna position skickas larm. 

Det är väldigt enkelt att schemalägga att larmet skall aktiveras vid ett specifikt datum och klockslag 
genom att använda sig av tidsinställningsfunktionen.

För att aktivera välj ”Sätt till” och välj sen ett datum antingen genom att skriva in det eller klicka på ”
” för att få upp en kalender.

När man valt ett datum och en tid så är det bara att klicka på spara och tidsinställningen är färdig.

Om man har aktuella tidsinställningar så visas dessa på ”Översikssidan” till vänster om kartan.
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Temperatur
Till din ProEvo-enhet går det att koppla en temperaturgivare som kan larma dig vid inställda värden. 
Det går också att hämta den aktuella temperaturen genom att klicka på ”Hämta aktuell temperatur”.

Vid temperaturlarm går det att ställa både en under och en övre gräns.

Schemaläggningen fungerar precis som för ”inbrottslarm och förflyttningslarm”.

Batterinivå
Din ProEvo-enhet är kopplad till fordonets batteri vilket gör det möjligt att ha full kontroll över bat-
teriernas laddning. Du ställer enkelt in vid vilken spänningsnivå du vill ha larm vid och du kan alltid 
hämta aktuell volt genom att klicka på ”Aktuell volt”.

Schemaläggningen fungerar precis som för ”inbrottslarm och förflyttningslarm”.
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Utgång
Din ProEvo-enhet kan ha allt från 1-4 utgångar beroende på vilken modell som du har valt. Statusen 
för dessa utgångar presenteras under ”utgångar”.

Om du inte vill använda din mobiltelefon för att aktivera eller avaktivera din utgång kan du göra detta 
via din webbportal. Här presenteras också utgångarnas aktuella status.

Skulle du vilja göra det med din mobiltelefon skickar du ett SMS med texten Out1on för påslagning 
och Out1off för avstängning till enheten.

Schemaläggningen fungerar precis som för ”inbrottslarm och förflyttningslarm”.

Geofence
Geofence kan enkelt översättas till ”Geografiskt stängsel” och innebär att du som användare kan 
sätta ut ett område på kartan som du tillåter din enhet att befinna sig inom. Rör sig fordonet utanför 
detta områden skickas larm.

Klicka på ”GeoFence-knappen” och rita ut ett område på kartan. Klicka sen på knappen ”Spara 
GeoFence” för att aktivera ditt geografiska stängsel.
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Larmlista mobiler
Du kan välja hur du vill ha larm från ditt ProEvo larm. Det vanligaste är att man får ett sms skickat till 
sin mobiltelefon. För att lägga upp ett mobilnummer i larmlista så skriver du bara in numret i fältet 
och väljer vilken typ av larm du vill ha skickat till det aktuella numret.

Larmlista e-postadresser
Det går även att få larm skickad till sin e-postadress. För att lägga upp en e-postadress i larmlista 
så skriver du bara in adressen i fältet och väljer vilken typ av larm du vill ha skickat till den aktuella 
adressen.
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Spårningar
För den som vill ha lite extra koll på var din egendom befinner sig eller om du hyr ut din husbil så 
är spårningsverktyget väldigt användbart. Här kan du välja att du vill ha uppdaterade position med 
olika valbara intervaller. Det går även att schemalägga när du vill att en spårning skall börja och slu-
ta. Dina spårningar sparas i två år så du kan alltid gå tillbaka och ser var den befann sig vid en viss 
tidpunkt om du haft spårningen aktiverad.

För mer information om spårningar eller om du vill ha konstant positionsuppdatering vänligen kon-
takta ProEvo för mer information.
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Användare
Under fliken ”Användare” kan du tilldela andra tillgång till din personliga ProEvo-webbprotal. Detta 
gör du genom att skapa en underanvändare.

Detta kan vara mycket användbart om ni är flera som äger båten eller om anhörig vill kunna gå in 
och ser hur det går på din seglats.

Skapa underanvändare
Kryssa i vilken enhet som du vill att underanvändaren skall få tillgång till. Om du har flera enheter 1. 
så presenteras dessa i en lista under varandra.

Välj sen vilken behörighetsnivå som underanvändaren skall få.2. 

Fyll i underanvändarens namn3. 

Fyll i underanvändarens e-mailadress (detta blir underanvändarens inloggningsnamn)4. 

Skapa ett lösenord till underanvändaren. Tänk på att inte göra det för lätt att lista ut.5. 
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Helpcenter
Under fliken ”Helpcenter” hittar du vår FAQ och du kan enkelt ställa en fråga direkt till vår supportav-
delning. Fyll bara i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.
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Fjärrkontrollen
Radionyckel
Radionyckeln är vattentät så länge inte fysisk åverkan eller onormalt slitage förelig-
ger.

På radionyckeln finns 4st knappar (se bild till höger). Dessa knappar programme-
ras när fjärrkontrollsatsen installeras. Vanligtvis programmeras den stora (orange) 
knappen för att aktivera och avaktivera larmet. 

När en knapp trycks in så indikeras detta genom ett blått sken i framkanten av 
radionyckeln.

Räckvidd
Radionyckeln har en lång räckvidd (ca 25m vid fri sikt),

Batterier
Batteriernas livslängd beror på användningsgrad, men vid normalt användande ca 1år. Batteriet i 
radionyckeln är ett högprestandabatteri (12V, 27A) vilket går att köpa i välsorterade butiker. För att 
komma åt att byta batteriet, lossa skruvarna (3st) på baksidan. Efter batteribytet var noga med att 
återplacera gummipackningen.
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Enhetens kommunikation

Blink Betydelse Åtgärd

1 blink med 2s mellanrum Endast 1:a i GSM täckning  
(sämst)

Omplacering av enhet eller monte-
ring 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. Kontakta ProEvolution.

Snabbt konstant blinkande i 50s Enheten utför omstart Om enheten fastnar i detta kon-
stanta blinkande så måste spän-
ningen till enheten brytas för att 
sen kopplas tillbaka.

1 kort blink med 3s mellanrum Enheten är i viloläge i väntan på 
larm eller uppgift

Indikering i blinkers
När enheten larmas så blinkar det 5ggr i bilens blinkers. När enheten larmas av sker ett längre blink i 
blinkersen. Vid ett eventuellt larm så blinkar blinkersen konstant i två minuter.

Indikering i sirénen
När larmet aktiverats startar automatiskt en felkontroll efter ca 10 sekunder. Denna kontroll är till för 
att tala om för er om ni glömt att stänga en dörr, lucka, motorhuv, om något rör sig inne i vagnen, 
eller om något fel uppstått på någon av dessa enheter, sirenen talar då om via tonstötar vad som är 
fel. 

Tyst allt är ok

1 beep / pause 1 beep osv  Mikrovågsdetektor ( Kupé )

2 beep / pause 2 beep osv  Dörrar, luckor och motorhuv

3 beep / pause 3 beep osv  Kombidetektor ( Bodel )

4 beep / pause 4 beep osv  Tändningen påslagen

Kommunikationsdiod

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 vid eventuella problem och 
bör endast utföras av aktoriserad installatör.

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.
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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.

SMS-kommandon
Med de här SMS-kommandona kan kunden enkelt styra och kontrollera sin ProEvo®-enhet med 
en mobiltelefon. Dessa kommandon går endast att använda efter det att enheten har registerats på 
www.myproevo.com.

Skicka enkelt följande texter till telefonnummret för ProSafe®-enheten.

Uppgift Skicka Enheten svarar med tex:

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,

Koppla på larm LarmOn LarmOn ok

Stäng av larm LarmOff LarmOff ok

Koppla på utgång 1 Out*1,1*

Stänga av utgång 1 Out*1,0*

Koppla på utgång 2 Out*2,1*

Stänga av utgång 2 Out*2,0*

Koppla på utgång 3 Out*3,1*

Stänga av utgång 3 Out*3,0*

Koppla på utgång 4 Out*4,1*

Stänga av utgång 4 Out*4,0*

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

Fråga om aktuell position 1

Fråga om aktuell spänning 1

Ställa larmgräns för spänning 1

Fråga om aktuell temperatur 1

Ställa larmgräns för temp. 1

Aktivera larm* 1

Avaktivera larm 1

Ändra status på utgång 1

Aktivera Geofence 1

Avaktivera Geofence 1

Benämning Markering/

dygn

Aktuell position 30 sek 12

Aktuell position 2 min 8

Aktuell position 10 min 6

Aktuell position 1 h 4

Aktuell position 24 h 1

Allmänna förfrågningar Spårning

Benämning SEK

100 st markeringar 250

200 st markeringar 425

Kostnad för markeringar**

Abonnemang med ”Live tracking”

Med den ProEvo du har köpt så finns det 
möjlighet att spåra denna mer kontinuerligt än 
vad som beskrivs under spårningar här ovan. 
Denna funktion kallas ”Fleet management” och 
ger dig möjlighet att se förflyttningar LIVE på 
webbportal. Medföljer gör även ett kraftigt rap-
portverktyg med möjlighet att skapa körjour-
naler, stilleståndsrapporter, överhastighetrap-
porter etc. 

Dessa tjänster abonnerar man på månadsvis 
och de finns i olika storlekar.

Är du intresserad av detta kontakt oss på 
ProEvo på 035-10 33 29.

Välj själv om du hur ofta du vill spåra postionen 
på din husbil. Allt ifrån en gång per 30 sekund 
till en gång om dagen.

Allmänna förfrågningar görs genom enkla 
knapptryckningar på webben.

De flesta funktionerna går även att tidsstyra.
* Larm innehåller förflyttningslarm och inbrottsslinga om denna är inkopplad

Markeringar köps på ditt konto när man är 
inloggad på sitt konto. Kortköp är möjligt med 
alla de vanligaste kreditkorten.

Mer information finns på www.proevo.se
** Köp av markeringar måste utnyttjas inom 12 månader

Markeringar för kommunikation

Samtliga priser i SEK inklusive moms om inget annat anges. 

Samtliga priser kan komma att ändras utan föregående notis.

Benämning Markering

Larm till 1 st mobiltelefon 1

Larm till 1 st e-mailadress 0

Larm

Om ett larm utlöses i husbilen skickas ett SMS 
till de mobiltelefonnummer som är inprogram-
merade under ”Inställningar” på webbportalen.





U
M

A
  S

E
 0

94
3-

1 
ite

m
 n

o.
 1

1-
14

Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com


