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Välkommen
Tack för att du har valt att köpa denna ProSafe®-enhet. För bästa funktionalitet ber vi dig att no-
grannt 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 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 
husvagn. Alla larm meddelas även på begäran till din eller den av dig önskad mobiltelefon/mail-
adress. 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 användningsom-
råde 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

OBS!
Om registrering inte sker inom 3 månader från de att du har köpt ditt larm så kommer de inbyggda sim-
kortet 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.
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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® ProSafe i korthet:

Installera systemet1.
Registrera dig på www.myproevo.com genom att gå igenom de 3 stegen.2.
Logga in på webbportalen3.
Köp markeringar till ditt ProEvo SIM-kort4.
Klart att använda din ProEvo® ProSafe.5.

Gasol koffert, dörrar, motorhuv och ev. luckor är larmade med kontakter. Fönster och invändiga ut-
rymmen i bodelen är larmade med en kombinations detektor. Dessutom är det utrustat med en mik-
rovågsdetektor som reagerar på rörelse fram i förarhytten.
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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 din ProSafe® 
hanteras 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)

ProEvo® ProSafe
The intelligent tracking system

Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com
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Kapitel 1. Användande
Aktivering av larm
Stäng alla dörrar och luckor. 
För aktivering av larmet tryck på Hänglåsknappen på fjärrkontrollen i ca 1 
sekund. Larmet aktiveras och detta kvitteras med 1 blink från blinkers samt 
lysdioden till larmet tänds och är tänd i ca 30 sekunder. Under tiden som lys-
dioden är tänd kan du röra dig inne i fordonet. När lysdioden börjar blinka är 
larmet aktiverat.

Aktivering av endast skalskydd
För aktivering av skalskydd tryck på knappen som har en ”hussymbol” och är 
placerad till höger om hänglåsknappen på fjärrkontrollen, detektorn är nu avak-
tiverad kvittering sker med 1 blink från blinkers samt lysdioden till larmet tänds 
och är tänd i ca 30 sekunder. När lysdioden börjar blinka är larmet aktiverat 
och den blinkar då med dubbelblink. På detta sätt kan ni sova med larmet som 
skalskydd.

Avaktivering av larmet 
För att avaktivera larmet tryck 1 gång på det upplåsta hänglåset på fjärrkontrol-
len. Larmet är avaktiverat och kvittering sker med 3 blink i blinkers samt lysdio-
den släcks.

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•
2 beep / pause / 2 beep osv  Slinga-bodel (ingång 2)•
3 beep / pause / 3 beep osv  Motorhuv (ingång 3)•
4 beep / pause / 4 beep osv  Micro-deckare (ingång 4)•
5 beep / pause / 5 beep osv  IR-sensor (ingång 5)•
6 beep / pause / 6 beep osv  Framdörrar (ingång 6)•
7 beep / pause / 7 beep osv  Fri (ingång 7)•
8 beep / pause / 8 beep osv Tändning (ingång 8)•

Paniklarm 
För att starta paniklarmet tryck på ”blixtknappen” på fjärrkontrollen i 3 sekun-
der. Siren börja tjuta och tjuter i 1 minut och blinkersen blinkar i 2 minuter. För 
att stänga av paniklarmet utför en normal avaktivering av larmet.
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Fjärrkontrollen
Radionyckel
På radionyckeln finns 4st knappar (se bild till höger). Dessa knappar program-
meras när fjärrkontrollsatsen installeras. Knappen med ett låst hänglås är 
programmerad för att aktivera larmet och knappen med upplåst hänglås är 
programmerad att avaktivera larmet. Knappen med ett hus används för att 
aktivera skalskyddet. Knappen med en blixt är programmerad som paniklarm/
överfallslarm.
När en knapp trycks in så indikeras detta genom ett rött 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. Batterierna i 
radionyckeln är högprestandabatteri (CR2032 3V litiumcell) vilket går att köpa i välsorterade butiker. 
För att komma åt att byta batterierna, lossa skruven på baksidan.

Larmstyrning med bilens orginalfjärrkontroll
Fiatnyckel
Det är numera möjligt att styra ProSafe larmsystem med bilens orginalfjärr.
Kontrollera med din intallatör om denna funktion är inkopplad och aktiverad
på ditt ProSafe Larmsystem.

Knapparnas funktion

• Aktivering av larm: Tryck på låsknappen
• Avaktivering av larm: Tryck på låsuppknappen
• Aktivering av skalskydd: Tryck på lås och därefter

tryck på lås igen inom 10 sekunder

Trådlösa utgångar/relä
För styrning av trådlösa utgångar/relä se SMS kommando på sida 22 
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Kostnader för användande av ProEvo SIM-kort
För att du som kund skall kunna utnyttja alla funktioner till ditt larm med bland annat ”live”-funktion 
på webben, måste du ha ett ProEvo SIM-kort. Kostnaden för detta är 600:-/år, och tecknas med 1 
års bindningstid med 3 månaders uppsägningstid.
När abonnemangskostnaden är inbetald fylls kontot automatiskt på med 100 markeringar utan extra 
kostnad.

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

Allmänna förfrågningar görs genom enkla 
knapptryckningar på webben.
De flesta funktionerna går även att tidsstyra.
* Larm innehåller förflyttningslarm och inbrottsslinga om denna är inkopplad

Larm
Benämning Markering

Larm till 1 st mobiltelefon 1
Larm till 1 st e-mailadress 0

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

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

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.

Kostnad för extra markeringar**
Benämning SEK

100 st markeringar 250
200 st markeringar 425

Markeringar köps på ditt konto när man är inlog-
gad 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

Köp av markeringar
För information om hur du fyller på ditt ProEvo 
SIM-kort med markeringar se kapitel 3 sidan 12.

Allmänna förfrågningar Spårning

Samtliga priser i SEK inklusive moms om inget annat anges. 
Samtliga priser kan komma att ändras utan föregående notis.
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Kapitel 2. Registrering av ProEvo SIM-kort
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 ProSafe® 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 ProSafe®. 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 ProSafe® 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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Kapitel 3. 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 ProSafe® 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 ProSafe® 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 ProSafe® 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 
ProSafe® 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 ProSafe®-enhet går det att koppla en temperaturgivare som kan larma dig vid inställda vär-
den. Det går också att hämta den aktuella temperaturen genom att klicka på ”Hämta aktuell tempe-
ratur”.
Vid temperaturlarm går det att ställa både en under och en övre gräns.

Schemaläggningen fungerar precis som för ”inbrottslarm och förflyttningslarm”.

Batterinivå
Din ProSafe®-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”.



www.jrlarmcenter.com | info@jrlarmcenter.com 17

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 ProSafe® 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 enheter1.
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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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.

Kapitel 4. Allmän information
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! Larm: Av Temp, 22C, spänning 12.58v, GSM: 4, GPS: 11
Aktivera larm Larmon Larmon ok
Aktivera skalskydd Parton Parton ok
Stäng av larm Larmoff Larmoff ok
Koppla på utgång A Belys Out*A,1* Belysning: till, Värme: från, Kylskåp: till, Extra: till
Stänga av utgång A Belys Out*A,0* Belysning: från, Värme: från, Kylskåp: till, Extra: till
Koppla på utgång B Värme Out*B,1* Belysning: till, Värme: till, Kylskåp: till, Extra: till
Stänga av utgång B Värme Out*B,0* Belysning: till, Värme: från, Kylskåp: till, Extra: till
Koppla på utgång C Kylskåp Out*C,1* Belysning: till, Värme: från, Kylskåp: till, Extra: till
Stänga av utgång C Kylskåp Out*C,0* Belysning: till, Värme: från, Kylskåp: från, Extra: till
Koppla på utgång D extra Out*D,1* Belysning: till, Värme: från, Kylskåp: till, Extra: till
Stänga av utgång D extra Out*D,0* Belysning: till, Värme: från, Kylskåp: till, Extra: från
Koppla på utgång 6 Out*6,1* Belysning: till, Värme: från, Kylskåp: till, Extra: till
Stänga av utgång 6 Out*6,0* Belysning: till, Värme: från, Kylskåp: till, Extra: från
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Blink Betydelse Åtgärd
1 blink med 2s mellanrum Endast 1:a i GSM täckning 

(sämst)
Omplacering av enhet eller monte-
ring av starkare GSM-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 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

Kommunikationsdiod

Enhetens kommunikation
Det går att kontrollera hurvida huvudenhe-
ten 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 enhe-
tens olika blink frekvenser.
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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

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

Batteriet som sitter i sensorn är ett CR123A 3V litiumbatteri. Detta kan köpas utav JR Larmcenter 
eller i vanliga teknikaffärer.

OBS!
Vid byte av batteri i en trådlössensor tänk på att larma av bilen annars så kommer larmet att 
utlösas när du öppnar sensorn. 
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Gå till www.myproevo.com för att registera din ProSafe

InstallatIonsIntyg
ProSafe®

Uppgifter om installatören

Installerande företag Ort & datum

Installatörens underskrift Namnförtydligande

Uppgifter om inkopplade LED-indikatorer
LED 1 Inkopplad Värmare Inkopplad

Indikering av larmstatus Styrning av värmare (kräver tillbehör)

Uppgifter om anslutning till utgångar
Utgång 1 Inkopplad Utgång 2 Inkopplad

Centrallås (låsupp) Centrallås (lås)

Utgång 3 Utgång 4
Blinkers Sirén

Avsäkrad pluskabel mot batteri Testad med SMS: status?

Uppgifter om inkopplade trådbundnasensorer
Ingång 1 Inkopplad Ingång 2 Inkopplad

Temp. givare Fri 

Ingång 3 Ingång 4
Motorhuv Micro- 

deckare
Ingång 5 Ingång 6

IR-sensor Framdörrar

Ingång 7 Ingång 8
Slinga Bodel Tändning

Uppgifter om inkopplade trådlösasensorer
Ingång 1 Inkopplad Ingång 2 Inkopplad

Zon 1 Zon2

Ingång 3 Ingång 4
Zon 3 Zon 4 

Ingång 5 Ingång 6
Zon 5 Zon 6 (bodel)

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

Installationsintyg
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Anteckningar
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