
Säker matlagning för alla!

Mer information om Spisec AddOn 
hittar du på www.spisvakt.se

Spisec AddOn är marknadens mest avancerade spisvakt. Den är utvecklad uti-
från den allra senaste tekniken. 
SpisecAddOn ger trygghet, fungerar i alla situationer, i alla miljöer och i alla 
hem. Den ger alla möjlighet att använda spisen utifrån sin egen förmåga, oav-
sett individuella förutsättningar.

Vi stödjer aktivt  
Alzheimerfonden! 
                                                               
Varje såld spisvakt ger 
ett bidrag till forskningen 
mot Alzheimers sjukdom!
Vi vill göra skillnad då 
kampen mot Alzheimers 
sjukdom bara kan vinnas 
genom aktiv forskning.
Forskningen behöver allt 
stöd den kan få för att 
gåtan ska nå sin lösning.
 
Stöd Alzheimerfonden!

Artno:1611addon

Spisec AddOn bryter strömmen omedelbart om en fara 
skulle uppstå, utan att begränsa matlagningen med onödiga 
avbrott!
Timertider blir överflödiga då spisen övervakas konstant. Ett 
flertal samverkande sensorer gör en aktiv riskbedömning så 
ofta som en gång per sekund.
Spisvakter som bygger på äldre teknik behöver timer för att 
fungera och detektera torrkokning. Begränsande timer- 
inställningar har inget med säkerheten att göra! Timertider 
blir snarare en falsk trygghet och ett störande moment för 
normal matlagning.

Ingen onödig timer!

Återställning via spisens egna vred! 
Skulle fara uppstå så bryts strömmen direkt!
Den återfås sedan enklast genom att spisen stängs av och 
åter slås på. Spisvakten kan även anpassas individuellt med 
alternativa sätt att återfå strömmen, som t ex en stor åter-
ställningsknapp som placeras bredvid spisplattan.
Återstart då spisen brutit strömmen kan anpassas på ett  
flertal sätt utifrån användarens behov och förmåga.

För att skapa möjlighet till ytterligare individuell anpassning 
så kan systemet kompletteras med en tydlig startknapp!
För att starta spisen måste användaren först trycka på start-
knappen. Om det inte sker kan spisen inte startas.
Startknappen förhindrar onödiga spispåslag samtidigt som 
den skapar trygghet och är en bra kognitiv träning.

Startknapp



Installation:
Montering - Grundmodellen består av två enheter: 
Värmevakt och Brytare. Spisec AddOn bygger på en 
trådlös så kallad plug-n-play lösning, vilket medför 
att installationen endast tar ett par minuter. Brytaren 
placeras bakom spisen och ansluts mellan spis och 
vägguttag. Värmevakten placeras valfritt under fläk-
ten, eller på väggen.
Inställningar – Vid installationen görs enkelt olika 
inställningar för att anpassa spisvakten. Det kan vara 
Låst läge (barnlås), ljudlöst läge, Indikator för synska-
dade, timer för ugn, startknapp, alternativ återställ-
ning mm.

Information – Förutom en övergripande information 
så kan installatören även fästa minnesdekal (bifogas i 
förpackningen) som är anpassad efter de inställning-
ar som gjorts. 

Användning:
Användning – Spisen används som vanligt och helt 
utan timerinställningar, magnetnycklar och andra 
tillbehör. Den tillåter matlagning för alla och bryter 
omedelbart om fara uppstår. Allt utifrån de funktio-
ner som ställts in vid installationen.

Återställning – Om strömmen brutits så återställs 
den enklast med spisens egna vred (funktionen finns 
i grundmodellen). Som alternativ finns även andra 
möjligheter bl.a. via inställning genom den trådlösa 
funktionsknappen, som då blir en återställningsk-
napp.

Startknapp – Grundmodellen kan kompletteras med 
en tydlig startknapp. Spisen försätts i låst läge och 
för att kunna startas krävs ett tryck på startknappen. 
Den funktionen uppnås via inställning av den trådlö-
sa funktionsknappen, som då blir en startknapp.

Läckagevakt – en vattendetektor som enkelt kopplas 
till Spisvakten. Den kan placeras under diskmaskin, 
kyl & frys eller intill vatten och avlopp. Vid ett läckage 
larmar Spisvakten intill dess att problemet är åtgär-
dat. 

Så fungerar Spisec AddOn:

Spisec AddOn är oberoende testad och godkänd enligt 
Spisvaktsstandard SS-EN50615.

SPISVAKTER
Art.Nr  Beskrivning
A101-1001A  Spisec AddOn - 230V, fast install. (25A)
A101-1002A  Spisec AddOn - 400V, fast install. (3x16A)
A101-1003A  Spisec AddOn - 230V jordad stickpropp (16A)
A101-1004A  Spisec AddOn - 230V, Flatstift stickpropp (25A)
A101-1005A Spisec AddOn - 400V, Perilex stickpropp (3x16A)

TILLBEHÖR
Art.Nr  Beskrivning
A102-1001  Athena Spisec AddOn funktionsknapp
A102-1002  Athena Spisec AddOn läckagevakt
Du kan läsa mer om tillbehören på produktbladen: 
- Spisec AddOn funktionsknapp
- Spisec AddOn läckagevakt

Vi stödjerMänniskors bibehållna livskvalitet – vår drivkraft.
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