
Effektiv flådestyring og tyverisikring

Lommy Pro II
Brugsvejledning

Tillykke med din nye Lommy Pro II

Denne vejledning giver dig en kort introduktion i 
funktioner og monteringsvejledning.

Lommy Pro II overblik
1. Monteringshul

2.  Tænd/sluk-knap

3.  Lysindikator viser Lommy’ens status

4.  USB-stik til opladning

5.  Tilslutning til monteringssæt
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Brugsvejledning
Lommy Pro II

Sådan kommer du i gang
Følg tegningen herunder, til installation af din Lommy Pro II. Kabler og 

monteringssæt er som standard vedlagt din Lommy Pro II når du modtager den.

For at tænde enheden trykkes kort på tænd/sluk knappen.

For at slukke enheden holdes tænd/sluk-knappen inde i 5 sekunder, til den gule lysdiode blinker 

hurtigt. Herefter slippes knappen, og inden for 2 sekunder trykkes der kortvarigt igen, hvorefter 

Lommy Pro II slukker.

Sikring monteres
tæt på batteri!

Hvid. Til batteri +

Sort. Til stel (batteri -)

Brun. Indgang 1. Skal tilsluttes “+” ved tænding

Grå. Indgang 2 (ekstra udstyr)

Blå. Udgang 1 (ekstra udstyr)

Installation

Placering af din Lommy Pro II
Teknikken i enheden består af forskellige moduler der bruger antenner. Undgå derfor at skjule 

enheden under materialer af jern, aluminium eller forruder med solafskærmning, da dette

kan påvirke GPS-modtagelsen negativt.

Du kan trygt placere enheden under stof, glas, glasfiber, træ eller plast.

Eksempler på montering i bil:

• Lige under ydersiden af instrumentbrættet

• midterkonsollen, mellem forsæderne

• toppen af bagsædets ryglæn

• Under hattehylden, hvis denne ikke er lavet af metal

Har du en motorcykel, knallert, campingvogn eller båd, kan du normalt montere din

Lommy Pro II hvor du ønsker det.



care4all.dk3/3

Opsætning og overvågning af Lommy Pro II
via din computer eller bærbare enhed

Hvis du har tegnet et abonnement hos Care4all, logges der ind på 

www.care4all.dk for at opsætte og ændre konfigurationer og alarmmodtagere.

Brugernavn og adgangskode er det 10-cifrede serienummer, som findes på 

bagsiden af din Lommy Pro II.

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du se hvor din Lommy Pro II har været tidligere, hvor 

den er lige nu, samt en række andre nyttige oplysninger.

Har du fået dit køretøj eller anden ejendom stjålet, har du dermed mulighed for at fortælle 

politiet, hvor det har bevæget sig hen, og hvor det befinder sig nu, så du kan få det tilbage.

Brugsvejledning
Lommy Pro II

Lysindikatorer på fronten

Grøn Rød Blå Gul

Navn

Blinker

Konstant

Andet

Blinker
sporadisk.
Ok

2 korte blink.
Oplader.

Et blink.
Ingen GPS-
forbindelse.

2 korte blink.
Forbindelse til
internettet.

Fuldt opladet. Er ved at starte
op, eller har lavt
batteriniveau

Blinker konstant.
Fejl på SIM-
kortet.

Blinker langsomt.
Slukkter pga.
strømmangel.

Flere blink.
GPS-forbindelse
forbundet. Antal
blink = antal
forbundne
satelitter.

Et blink.
Ingen forbindelse
til server
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