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Spisvaktens inställningar från fabrik:

Monteringshöjd för sensorn: 45-59 cm
Timertiden:    45 min
Ljudlarm:     PÅ
Ljuslarm:     PÅ

För fler funktion och inställningar se bruksanvisning.

Temperaturgivare
Rengörs regelbundet med lite 
såpa eller motsvarande.

Funktionsknapp
• Återställning av spisvakten efter att den har 

löst ut på temperatur eller tid.
• Aktivera tillfällig timerfunktion på timmar.

Ljuslarm

Sensorn

Kort information om hur spisvakten fungerar
Spisvakten har 2 säkerhetsfunktioner, tid och värme. Timern startar 
när spisvakten registrerar att spisen startas. Om temperaturen på 
spishällen blir för varm, larmar spisvakten och efter 20 sekunder så 
bryts strömmen till spisen om inte temperaturen har sänks. 
Tillfälligt kan man godkänna befintlig temperatur genom att trycka 
in funktionsknappen, återgår till normal temperaturgräns efter en 
stund. Skulle temperaturen fortsätta att öka, bryts strömmen till 
spisen.
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1.  Montering av reläbox
För modell med sladdställ: krävs att det finns ett befintligt strömuttag.

1. Anslut reläboxens stickkontakt i befintligt strömuttaget alt. för fast 
montage installera reläboxen enligt bruksanvisningen.

2. Spisens stickkontakt anslut på reläboxens strömuttag.

2. Montering av sensorn
OBS! Viktigt att väggytan som sensorn monteras på är plan och rengjord 
för att väggfästet skall fästa bra på ytan. 
1. Dra bort transportfolien som sticker ut på sensorns gavel (2 pip).
2. Riv av den röda täckfolien på fästet som är placerad på sensorns bak-

sida.
3. Placera sensorn på väggen i centrum över spishällen, placeringshöjd 

mellan 45-59cm. Andra placeringshöjder, se bruksanvisningen.
4. Tryck 1 gång på sensorns funktionsknapp, ett kort pip bekräftar att 

spisvakten är i driftläge.

OBS! Vid leverans av spisvakten är reläbox och sensor sammanpara-
de från fabrik.

Sabotagefunktion
Om sensorn tas bort från sitt väggfäste kommer en säkerhetsfunktion 
att aktiveras och samtidigt larma. Innan spisen stängs av larmar den 
med 5 pip i 5 sekunder. Efter att sensorn åter har placerats på sitt vägg-
fäste måste man tryck på funktionsknappen innan spisen får ström igen.

Montering

Info gäller endast 400V modell:
Spisvaktens reläbox kräver ingen noll-ledare endast spänning på L1 och 
L2 för full funktion.
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