Extra stöd
Spisec AddOn begränsar inte den vanliga matlagningen utan ger istället alla möjlighet att använda
spisen. Olika individuella förutsättningar ställer olika
krav. Samtidigt är det viktigt att alltid se till
individens bästa och aldrig begränsa tillgängligheten mer än vad situationen kräver.

Återställning genom
spisens egna vred!
Om spisvakten brutit strömmen och stängt av
spisen, så fungerar den igen genom ett enkelt
knapptryck eller som ett alternativ genom att
spisens egna vred slås av. En möjlighet som kan
göra stor skillnad för användare med minnessvårigheter.

Spisec AddOn
Vad kostar Spisec AddOn? Var köper man den?
Vem kan hjälpa till med installationen? Ring oss!
Leveransgaranti
Spisvakten är en lagervara och kan levereras
omgående.
Installationsgaranti
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och ser till att du får en snabb installation.
Servicegaranti
Vår support är bara ett samtal bort och alla frågor
är välkomna!
Funktionsgaranti
Självklart lämnar vi full garanti på alla funktioner
enligt gängse normer och lagstiftning.

Funktionsknapp – Spisec AddOn Plus
Vår ambition är att skapa de bästa förutsättningarna
även vid en funktionsnedsättning eller vid minnessvårigheter. För de användare som behöver
ytterligare stöd rekommenderar vi därför
komplettering med en Funktionsknapp. Den kan
köpas direkt i form av en uppgraderad förpackning
– Spisec AddOn Plus, eller alternativt som ett
tillbehör i efterhand.
Med funktionsknappen ges en rad av möjligheter
till ytterligare anpassning av spisen genom olika
inställningar.

Ring oss redan idag på

023-79 22 00

Mer info om Spisec AddOn på

www.spisvakt.se

Box 470 | 791 16 Falun
tel 023 79 22 00 | moveum.se

Spisec AddOn

Spisec AddOn
Artificiell intelligens baserad på erfarenhet av
mer än 15 000 timmars matlagning.
Nio sensorer mäter kontinuerligt värmestrålning,
ljus, lufttemperatur, luftpartiklar, rörelse och effekt.

Spisec är Sveriges mest sålda
och använda spisvakt och har med
den nya modellen AddOn tagit ett
stort steg in i framtiden.
Spisec AddOn är marknadens
enklaste och mest användarvänliga
produkt. Med unik sensorteknik
och artificiell intelligens nås en
överlägsen säkerhet.
Spisec AddOn behöver inga timertider och ger därför ökad säkerhet
utan onödiga hinder. Den bryter
alltid strömmen om fara uppstår
– och bara då.

”Plug-and-play”.
Installeras på ett par minuter.

Enklast
Grundmodellen består av två enheter: Värmevakt och brytarenhet.
Spisvakten bygger på en så kallad plug-n-play lösning, vilket medför
att installationen endast tar ett par minuter. Mer än så krävs inte för
att lyfta spissäkerheten till en helt ny nivå!
Säkrast
Spisec AddOn vakar över spisen och analyserar fler faktorer än någon
annan spisvakt på marknaden. Den är konstruerad med den mest
avancerade tekniken som finns tillgänglig. En gång i sekunden
utvärderas och analyseras den inhämtade informationen från totalt
nio samverkande sensorer. Spisec AddOn mäter värmestrålning,
effekt, aktivitet, ljus, luftpartiklar och lufttemperatur. Den ser och förstår helt enkelt mycket mer. Spisec AddOn kan till och med skilja på
en vanlig matlagningssituation med hög värme och en farlig situation

på låg temperatur. Den bryter endast när fara uppstår. På så vis
behöver man inte bli störd vid sin matlagning, och kan alltid känna
sig trygg och säker
För alla
Spisec AddOn fungerar i alla situationer, i alla miljöer, i alla hem
och för alla individer. Alla får möjlighet att använda spisen utan
oavsett individuella förutsättningar.
Vi stödjer Alzheimerfonden.
Vi ger ett bidrag till forskningen för varje försåld spisvakt. På bara
ett år har vi nått fantastiska 100 000 kronor. Ett stort tack till alla
som är med och gör det möjligt!
Stolt huvudsponsor av

Långt mer än 100 000 installerade enheter
gör Spisec till Sveriges mest sålda spisvakt.

www.spisvakt.se

