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Kom igång

1.Registrera ditt larm på www.yachtsafe.se
 2.Koppla larmet till ström (se separat instruktion)

 3.Ladda ner appen Everysafe

4.Skanna QR-koden (som följer med i lådan) i appen

5.Larmuppgifter hämtas. Namnge larmet och registrera
 din mailadress



Öppna lådan för larmenheten

1. Skala den svarta och röda kabeln.

2. Nyp fast ringstift/kabelskor på respektive kabel 

3. Koppla ringstiftet/kabelskon på pluskabeln (röd) till batteriets
pluspol

4. Koppla ringstiftet/kabelskon på minuskabeln (svart) till batteriets
minuspol

5. När larmet är strömsatt korrekt lyser dioden. 

Installera



Appen Everysafe
Ladda ner app
Ladda ner appen EVerysafe.

Appen finns tillgänglig på
Google Play och App store

Skanna QR-kod
I lådan finner du en QR-kod. 

Skanna den med appen genom att
hålla telefonen över QR-koden. Du

behöver inte trycka på något.
Larmuppgifter hämtas automatiskt. 

Kartbild
Du kommer då till kartbilden.
Klicka på meny-ikonen i övre
högra hörnet för att lägga till

ytterligare ett larm



På kartsidan ser du larmenhetens senast
inrapporterade position markerad med en kartnål
samt en informationsruta för larmenheten. 

Klickar du på meny-ikonen öppnas menyn från vänster
in över kartan. Du kan även svepa med fingret från
vänster till höger för att få upp menyn. För att återgå
till kartan väljer du menyalternativet Karta, eller så
sveper du från höger till vänster så att menyn stängs.

Kikarsiktet har två lägen. Varannan gång som du klickar
på kikarsiktet anpassar sig kartan så att du samtidigt
kan se alla larmenheter som du har i appen. Varannan
gång centreras istället kartan runt den aktuella
larmenheter som visas i informationsrutan. Om du
förflyttar dig i kartan och tappar bort var din larmenhet
är så kan du använda kikarsiktet för att hitta tillbaka.

Med denna ikon väljer du vilken typ av karta du vill ha.
Du kan välja bland dessa tre:

Appens olika sidor,
flikar och menyer



Uppdatera position/hämta data

1.Gå in på visa detaljvy. 
2.Dra sidan neråt 

Aktivera geofence

1.Gå in på visa detaljvy
2. Larminställningar
3. Geofence
4. Tryck Spara
Geofence uppdateras vid nästa kontakt med larmet.

Stäng av geofence

1.Gå in på visa detaljvy
2. Larminställningar
3. Geofence
4. Tryck på papperskorgen
Geofence uppdateras vid nästa kontakt med larmet.

Appens olika
funktioner



Teknisk specifikation

IP67 Damm- och vattentät.
Mått* (mm) 72,5x73x23,5
Vikt* (g) 205
Temperatur -30 till +70°C
Drivspänning (V) 10-97V
GSM/GPS antenner inbyggda
GSM band 850/900/1800/1900
Inbyggt batteri 1800mAh
Spårningstid internt batteri 24h



Tillbehör

Magnet Temperatur Förflyttning Beacon

 

Teknisk spec

IP

Upp till 5 år

Bluetooth

IP68

Upp till 200 m

Anslut tillbehör

 

Vill du ansluta ett tillbehör,
kontaktar du oss på YachtSafe
(Vetel AB). Vi ansluter då
tillbehöret, via dess serienummer,
till ditt larm och det enda du
behöver göra är att
placera/montera tillbehöret  på
önskad plats. När tillbehöret
sedan är monterat kommer det
automatiskt att hitta
huvudenheten och ansluta. 
Du kan ha upp till 4 sensorer och
20 beacons. 


