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Indledning
Tak fordi du valgte et saWux produkt. Denne manual henvender sig både til installatører og brugere.
SaWux er et dansk udviklet produkt, som er et alternativ til FUGA’s manuel betjente afbrydere. SaWux
enheden passer direkte ind i en 1 modul FUGA ramme.
Med en saWux enhed får du en intelligent WiFi kontakt, som kan betjenes via en SmartPhone, uanset hvor i
verden man befinder sig. Det kræver blot din SmartPhone har Internet adgang.
SaWux har mange funktioner ud over at tænde og slukke. Bl.a er der indbygget TIMER funktioner, hvor man
kan tænde og slukke udstyr på valgte ugedage og tidspunkt.
Som noget unikt, kan saWux også betjenes via touch på enhedens front. En let berøring tænder eller slukke
kontakten. Touch funktionen virker uafhængig af SmartPhone og WiFi. Funktionen er den samme som ved
en manuel betjent FUGA kontakt.
Selve appen er engelsksproget, intuitivt og let forståeligt opbygget. Denne manual er dansk og henviser til
de engelske ord i appen.
Bemærk! Der kræves ingen ekstra bokse, al intelligens ligger i saWux. Man kan således blot afmontere en
saWux enhed og flytte den til anden lokation, f.eks. sit sommerhus. Det er en god ide at gemme de gamle
FUGA kontakter.
Når du har købt en saWux enhed skal du gennemløbe følgende faser:
1) Skifte den gamle FUGA kontakt.
2) Downloade appen og opret en konto med E-mail med kodeord.
3) Konfigurere saWux enheden til din Router. (have Routerens kodeord parat)
4) Foretage diverse ændringer og tilføjelser i appen (vigtigt! Ændre TimeZone)
Hele processen tager ca. 10 minutter fra start til slut.
Du må godt selv installere en saWux enhed, blot du følger vejledningen.
Vigtigt!
Sawux SAW-10M kan betjene tilsluttet udstyr til maksimalt 10A, svarende til ca. 2.000 watt.
Vi fra saWux teamet ønsker dig god fornøjelse med produkterne. Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du
velkommen til at skrive til os på E-mail: support@sawux.com.

Sawux™ er et Trademark under SCtronics ApS.
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Installation af enhed
Selve installationen af enheden kan og må du selv foretage. Inden du begynder afmonteringen, skal du først
sikre dig, at strømmen er afbrudt til kontakten. Det kan du gøre på to måder.
1) Slukke for HFI relæet (slukker alt)
2) Finde aktiv gruppe og slukke denne.
Et praj der sikre sig at strømmen er afbrudt er at tilslutte/tænde lyset til kontakten. Dernæst slukkes for
gruppen. Slukker lyset, er det den rigtige gruppe. Vær dog opmærksom på, at der kan være flere ledninger i
kontakten som videreføres til andre kontakter, som ikke nødvendigvis tilhørere den slukkede gruppe.
Du kan eventuelt tjekke med et multimeter til 300V AC og måle mellem FASE (brun) og NUL (blå).
En anden metode er at bruge en polsøger. Lyser denne ved berøring på FASEN (brun) er der strøm på
ledningen.
Sluk for gruppen

Polsøger

Sluk for HFI

Ledningsfarver
For FASEN (L) gælder det at ledningsfarven i moderne bygninger er brun.
FASEN (L) for ældre bygninger (1970 < ) kan være hvid.
For NUL (N) gælder det i moderne bygninger at farven er blå.
For NUL (N) gælder det i ældre bygninger kan farven være sort.

Afmontering
Ønsker du at skifte afbryderen i FUGA med udtag, skal du først afmontere Afbryderen. Vip FUGA
kontaktens låg forsigtigt af og skru de to skruer løs, så udtaget kan komme ud.

Tryk på knapperne Rød og Blå
for at afmontere ledninger.
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Fjern FUGA afbryderen, og isæt saWux enheden i stedet.

Monter ledningerne som nedenstående billede, hvor M1
tilsluttes til 230V udtaget (L) og N tilsluttes til N.
Skru to skruer ind i væggens underlag.

saWux

FUGA udtag

N
N
L
M1

N
N
L
L

Fra
måler

Monter i væggen med skruer

Det færdige resultat
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Installation af app.
Når du har monteret din saWux kontakt, er det tid til at konfigurere enheden.
Hent +MORE appen
fra der hvor du normalt henter app. til din SmartPhone. Appen virker både til
Android og Apple iOS.
Sørg for at du kan koble din SmartPhone til din Routers WiFi, inden du begynder.
Følg anvisningerne på skærmen.

+MORE for Google Play Store:

+MORE for Apple app Store:

Apple:
https://apps.apple.com/gb/app/more/id1489510508?l=en

Android:
https:/play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk.appexport.more&hl=en
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Opret ny bruger
Når du starter +MORE appen første gang,
skal du oprette en konto med kodeord.
Bemærk! Denne bruger bliver administrator
og alle alarmer og notifikationer sendes til oprettet
E-mail.
Tryk på knappen Sign Up for at starte oprettelse af konto.

Indtast en valid E-mail adresse og acceptere betingelserne.
Tryk på knappen ”Continue” for at fortsætte.
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Log In
Du kan nu foretage dit log in ved at indtaste din E-mail samt kodeord.
Tryk på knappen ”Log In”.

Har du glemt dit kodeord, kan du trykke på teksten ”Forgot password”

Opret ny saWux enhed
Efter korrekt log In, kan du oprette den første saWux enhed.
Klik på knappen ”Add new device”.
Bemærk!
Du kan til enhver tid oprette nye og ændre enheder.
Se herom på side
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Tillad adgang
Første gang du tilmelder en saWux enhed, bliver du bedt om, at
give adgang til at +MORE må gemme data på din telefon samt få
adgang til din position.
Tryk på knappen ”Grant permission”

Tryk på ”Tillad” og accepter.
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Konfigurer WiFi netværk

Tryk her for at
huske kodeordet.

Bemærk!
saWux enheder kan kun kommunikere over
WiFi 2.4GHz netværk. Vælg derfor ikke et 5GHz
Netværk.
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Opret enhed
Når du har købt en ny enhed, skal denne tilsluttes til appen samt vores server.
Første gang du opretter en konto, fortsættes normalt til procedure for Tilføj enhed som beskrevet
nedenfor.
Klik på de tre ikoner med de tre streger som vis nedenfor. Vælg Add new device.

Du bliver spurgt om du ønsker at give +MORE lov til at hente din placering. Appen skal bruge din placering
til GPS-funktion, som forklares senere.

Adgang til placering
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Tilslut wifi

Vigtigt!
Den blå LED på fronten
skal blinke med ca. 1
sek. mellemrum.
Hurtigere blink, betyder
enheden mangler
forbindelse til WiFi og
Cloud Server.

Vælg skabelon
Vælg korrekt skabelon
som passer til enheden.
SAW-10M, som er Sawux
enhed med en touch
knap.
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Navn på enhed

Når der er en grøn WiFi
ikon over enheden, er
SAW-10M tilsluttet
korrekt.
Du kan eventuelt give
enheden et alias, her
vist ”Kontor”.

Device owner
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Afslut oprettelse

Enheden er nu oprettet,
der vises med et grønt
checkmark. Klik på
knappen OK, great.
I næste skærmbillede
kan endnu en enhed
tilsluttes. Har du ikke
flere, klikkes på Finish.

Skift tidszone

Vigtigt!
Du skal angive en
korrekt tidszone som er
Copenhagen.
Klik på enhedens navn
for at åbne Funktions
billede.
Klik på
hvor
skærmbillede
Information åbner.
Klik på
under
DEVICE TIMEZONE og
vælg Copenhagen.
Søg Cop i søgefelt.
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Ændre / slette enhed
Du kan ændre eller om-konfigurere enheder. Klik på de tre prikker øverst i højre hjørne for at omkonfigurer eller slette dat og enhed.

Rescan network
Ved Reconfigure og Delete enhed, kan du komme ud for
appen beder om ”Rescan networks”. Problemet er
Serveren har ikke genkendt enhedens unikke ID.
Den blå LED blinker hurtigt.
Foretag en Reset af enheden og vent (30 sek.) indtil
den hvide LED blinker med ca. 1 sekund interval.
Tryk først da på knappen Rescan networks.
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Vejledning til appen.
Efter godkendelse af enheden, kan du nu få glæde af de mange funktioner som +MORE appen tilbyder.
Vi skal nu se på de enkelte funktioner som tilbydes.

Frontbilledet
Det første billede du ser, er en oversigt over de enheder som er registreret.
Skærmbilledet er opdelt i tre sektioner.

Øverst ses en ikon med en person i midten +MORE
logo. Yderst til højre tre streger. Her kan du oprette
og sortere enheder.

I midten ses de enheder som er registreret, samt
deres status.

Nederst ses ikon for visning mellem:
Enheder, Grupper, Scener og Alarmer.

Status for enheder
Hver enhed du har registreret, vises som en ikon.

Enheden er slukket

Enheden er tændt
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Profil
Trykker man på ikonen
fremkommer skærmbilledet til højre.
Her kan du indsætte diverse oplysninger, eksempel dit navn og E-mail
samt en vigtig detalje, lokationen (TIMEZONE).

Settings
I dette skærmbillede kan du vælge hvorledes du ønsker at blive notificeret, når der sker en hændelse.
Mute all notifications,
Betyder at alle alarmer vil blive muted.
Notify when hardware goes offline
Betyder at når en enhed ikke længere har WiFi
signal får du en besked.
High priority for notifications
Betyder at alle beskeder og alarmer sendes omgående.

My organisation
Benyttes ikke.

About
Viser version og mulighed for at sende logfil til udviklere.

Log out
Her kan du logge ud af +MORE appen.
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Ændre kodeord
Ønsker du at ændre dit kodeord, foretages dette under My Profile.
Klik på de tre prikker, øverst til højre. Herefter åbnes nyt billede
Hvor du kan vælge at ændre eller slette konto.

Indtast nyt kodeord og tryk OK.

Du vil modtage en bekræftelse på din E-mail, at kodeord er ændret.

Tidslinje
Du kan få et overblik for tidspunkter en enhed har været ONLINE
eller OFFLINE.
Åbn ”Functions” skærmbilledet og klik på ikonen
Vælg herefter Timeline.

Funktionen er nyttig hvis du opdager uregelmæssigheder
i forbindelse til dit WiFi netværk og enheden ikke virker.
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Grupper
Når du har flere saWux enheder koblet til dit netværk, har du mulighed for at gruppere disse. Fordelen ved
en gruppe er, at du nemt kan slukke eller tænde enheder der er i samme gruppe.
F.eks. når du forlader eller ankommer til dit hjem.
Tryk på ikonen

nederst i midten ”Groups” for at åbne grupper.

Er det den første gruppe du opretter, ses dette billede

Tryk på knappen ”Create new group”.

Indtast gruppens navn, i dette tilfælde er der oprettet en
gruppe ”Alt lys i stuen”. Tryk på knappen Continue.

Vælg den/de enheder som skal indgå i gruppen.

Liste med
registreret
enheder.
Afslut med tryk på knappen ”Create Group”.

Ny gruppe er nu oprettet.
Aktiver gruppen ved at trykke på ikonen.
I dette tilfælde vil alle enheder angivet i gruppen, blive aktiveret.
Enten slukke eller tænde.

Nye grupper kan oprettes ved tryk på + tegnet øverst til højre.
Følg samme procedure.
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Slet en gruppe
For at slette en gruppe, åbnes billedet for grupper
Klik på gruppens navn her, ”Alt lys i stuen”.

Nyt billede åbner hvor du ser valgte gruppe samt de enheder
der er tilsluttet gruppen.
For at slette gruppen, trykkes på skraldespanden
øverst til højre.
Du vil herefter skulle bekræfte sletningen.

Ændring af gruppenavn
Du kan til enhver tid ændre gruppens navn.
Åbn billede for grupper og vælg den gruppe ved tryk på gruppens navn.
Foretag ændringer og luk billede igen.
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Opret ny enhed
Tryk på de tre vandrette streger for at åbne funktionen
for tilslutning ny enhed.
Tryk på + tegnet (Add new device) for at tilføje ny enhed.

Stacking
Når du har flere enheder og flere grupper oprettet,
Kan du med fordel enten sortere dem i grupper eller enheder.
Hver stacking kan igen sorteres efter navn både stigende eller
faldende orden, samt først eller sidst tilføjet.

Når Stacking ”By Groups” er valgt, vises oprettet grupper
under Devices og kan vælges individuelt.
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Funktioner
Som tidligere beskrevet har saWux enheder nogle nyttige funktioner. De gennemgås i det følgende.
Du skifter til funktioner ved at klikke på teksten
over ikonen. Herefter åbnes et nyt billede.

Billedet er opdelt med tre faneblade øverst.

FUNKTIONER

STATISTIK
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Timer funktion
Som funktionen antyder, kan man sætte nogle timere.
Der er hele tre timerfunktioner som virker uafhængigt af hinanden.

Timer 1+2: til/fra
Tidspunkter
Timer 3: til/fra
Timer 3: tid i min.

Indstilling af Timer ugedag og tid
Når ugedag og tid skal indstilles, klikket på TIMER 1 eller 2 tid.
Herefter åbnes et billede hvor man kan vælge de ugedage og
start / stop tidspunkter man ønsker, skal hhv. tænde og slukke.
I dette eksempel ønsker vi at sætte tidspunkter gældende for
dagene FRE-LØR-SØN.
Tidspunkt for tænd, starter kl. 16:00 og slukker kl. 22:30.
Tryk på OK for at afslutte og gemme indstilling.
Man kan til enhver tid ændre indstillingerne.

HUSK! At aktiver TIMER
funktion på knappen.
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Indstilling for periode timer
Den tredje Timer er en periode Timer. Det betyder man har en timer som kun er aktiv i et fastsat tidspunkt.
Tidspunktet for antal minutter mellem 1-180 (3 timer), sættes på slider.
Periode Timer start, aktiveres når brugeren Toucher på saWux fronten, altså tænder.
Funktionen er velegnet til kældere, trappeopgang, arkivrum og toiletter.
HUSK! At aktiver periode timer
på knappen.
På slider sættes antal minutter
der skal være tændt. Herefter
Slukker enheden automatisk.
Bemærk!
Timer 1+2 og 3 kan godt være aktive på samme tid.

For avanceret TIMERE og funktioner, kan man benytte funktionen Automation, som findes nederst i
billedet.
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Statistik
Fanebladet ”Statistics ”viser en oversigt af enhedens forbrug.

Current Watt
Viser aktuel watt forbrug den seneste time, baseret på den
værdi du indtastede under System.

Current CO2
Viser aktuel omregnet CO2 forbrug baseret på Watt forbruget.

Periode Watt
Viser grafisk hvornår enheden har været aktiv.
Grafen er opdelt i forskellige visninger. Du kan vælge mellem
15 min. - 1 time - 1 dag - 1 uge - 1 måned - 3 måneder - 1 år.
Den lille ikon efter 1Y

viser grafen i landskab mode.

Total KWH
Her viser en summering af periodens forbrug i kWh.

Total cost
Her vises periodens summeret kost i kr. baseret på den kostpris du indtastede under System.

Total CO2 kg.
Her vises periodens totale CO2 forbrug i kg.
Bemærk! CO2 beregningen er et gennemsnitlig tal for CO2 udledning pr. kWh. Den gennemsnitlige CO2 pr.
kWh i Danmark er 0.1kg pr. kWh, j.f SEAS.

Nulstil periode
Hvis du ønsker at starte på ny periode, kan du nulstille periodens tal
for alle TOTALER.
Knappen for nulstil finder du under System fanebladet, nederst i bunden
af skærmen. Du skal scrolle billedet hvis du ikke ser knappen.
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System
Under fanebladet System, finder du nyttige oplysninger
samt diverse indstillinger.

WiFi signal
Styrken på WiFi signalet vises grafisk, hvor signalet bør
Være mere end 70dB. saWux virker fint ved -90dB.
Ligegr enheden med en værdi på -80 til -90dB bør du nok
tænke at investere i en WiFi extender, som øger signalstyrken.

Temperature
saWux enheden er internt beskyttet mod overophedning.
Man kan aflæse den interne temperatur, som typisk vil
være mellem 40-50 grader. Stiger temperaturen over 55°,
vil systemet afbryde tilsluttet udstyr og sende en alarm.

SSID
I dette felt kan man aflæse hvilken Router enheden er
koblet til. Navnet skulle gerne afspejle det man valgte.

IP Address
Her vises den IP-adresse saWux enheden har fået tildelt.

Touch
Funktionen Touch er uafhængig af WiFi og virker ved
let berøring på fronten af enheden.
TOUCH ON: Touch er aktiv og kan benyttes for tænd/Sluk af tilsluttet udstyr.
TOUCH OFF: Touch funktion er afbrudt. Velegnet til udstyr der ikke må slukkes eller tændes manuelt.

Prise pr. kWh
Denne version har ikke indbygget elektronisk Watt måler.
Ønskes en statistik over forbrug, skal prisen pr. kWh indtastes
her. Bemærk decimal er et punktum. Brug evt. +/- eller blot
indtast værdien ved klik i feltet.
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Connected Watt
Her kan man indtaste det Watt forbrug som er tilsluttet
enheden.
Måden at finde ud af forbruget, kan dels aflæses på tilkoblet
udstyr eller ved at tilslutte en forbrugsmåler. Den kan man
låne gennem sit energiselskab. Bemærk, værdien indtastes
i Watt og ikke i kWh. 76W svarer til 0,076kWh.
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Information
I skærmbilledet Information, som åbnes ved at trykke på
ikonen
kan man foretage ændringer på enhedens
navn og placering, samt se status og tidszone.

Ændre enhedens navn
Her kan du ændre enhedens navn, f.eks. ”LYS I GANG”.
Du kan også tilføje en ikon til enheden. Klik på ikonen yderst til
Højre for at ændre symbol. En liste med valgfrie symboler
fremkommer.

Status
Her kan du se status på enheden, om den er Online eller Offline.
En offline situation, kan opstå ved at din Router mister forbindelsen til Internettet.
Sker dette, vil saWux enheden forsøge at genstarte automatisk efter 12 sek.
Du kan stadigvæk benytte Touch for tænd/slukke udstyret, selv om du ikke er forbundet til Internettet.

Device owner
Her indtastes E-mail på ejeren af enheden.

Lokation
Det er muligt at indtaste en lokation hvor enheden er placeret.
Det har mange fordele f.eks. hvis man har flere enheder
placeret forskellige steder. Det kunne være på kontoret,
i sommerhuset og derhjemme. Funktionen Lokation er avanceret
i brug. Mere detaljeret oplysninger om placering kan her indtastes.
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Device Timezone
Det er vigtigt at du vælger en tidszone for ibrugtagning af Timere.
Hvis ikke, vil dine tidspunkter for Tænd/Sluk være ude af sync.
med dit eget ur.
Vælg GMT +2:00 / Copenhagen som zone. Du kan evt. benytte
søge feltet og skriv cop for Copenhagen.
Time Zone for enhed kan ændres under: Device – Information.
Åbn skærmbillede Functions og klik på
. Vælg Device Timezone.
Hvis du oplever at TIMER ikke virker (tænder på sat tidspunkt),
Hjælper det at du opdaterer Device Zone igen.
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Automation
I bunden af skærmen finder du Automation
. Automation er det samme som Scener. Her kan du
opsætte forskellige scener og afhængigheder for enhederne.

Opret automation
Klik på ikonen nederst af skærmbilledet
, herefter åbnes et nyt
skærmbillede hvor du kan oprette ny automation (scene).
Tryk på knappen Add automation for at oprette en ny.

Nu ser du et skærmbillede med tre muligheder:
a) Time of day
b) Sunset / Sunrise
c) Device state
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Time of Day
Betyder du kan sætte en ugedag og tidspunkt for en aktion
f.eks tænde lyset.
Først sætter du tidspunktet for handlingen der skal udføres:
Klik på pil til højre udfor tidspunkt for at ændre eller tildele.

Dernæst vælger du en handling der skal udføres:
Tryk på knappen +Add action.
Vælg derefter den Action du vil foretage på tidspunktet
du har sat.

Under Aktion kan du vælge:
a) Set device to: Tænde / slukke en enhed.
b) Send E-Mail til specifik adresse.
c) Send notification, popup på din Smartphone

Trigger enhed
Her kan du tænde / slukke en eller flere enheder.
F.eks kan du tænde lys i TV-stuen og TV’et kl. 18:00 samtidig.

Vælg enhed.

Vælg knap.

Vælg om
handling skal
tænde / slukke
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Astronomisk ur (Sunrise / Sunset)
Med denne funktion kan du tænde enheden afhængig
af solopgang og solnedgang. Funktionen er anvendelig
hvis du ønsker at tænde lys når det bliver mørkt og slukke
igen ved solopgang.
På de Danske breddegrader er det ikke mørkt på samme
tid hele året. Funktionen kan delvist erstatte skumringsrelæer.
Man kan indstille tidspunktet forskudt, både før og efter solopgang
Solnedgang.
Man kan kombinere denne funktion med andre enheder.
Eventuelt med oprettelse af GRUPPE eller oprette en Automation
med Action.

Klik på pil til øverst til venstre for at vende tilbage til Angivelse
af handling. På samme måde som under Device to, angiver du
hvilken enhed der skal aktiveres.
Husk at gemme automation (Save).
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Device to
Kun for Model SAW-13M.
Den nederste er lokal tænd / sluk, eks. lys over spisebord.
Touch øverst til venstre er option knap 1. øverst til højre er option
knap 2, med reference Left og Right button.
I System aktiveres Multi Touch for denne funktion.
Med knapperne Left og Right, kan du således, uden brug af Smartphone,
Tænde /slukke enheder. Et eksempel er du har soveværelse på 1. sal
og en kælder hvor børn har leget i løbet af dagen.
Du er du på 1. sal og skal sove. Din SmartPhone ligger i stuen til opladning.
Du kan da, touche på enten Left eller Right touch for at slukke.
Et andet eksempel vises nedenfor, hvor kontakten Kontor – Right touch, tænder i Bryggers.

Når der trykkes på
Right button, skal der
ske en handling på
kontakten Bryggers.
Den skal også tænde.
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Slette en handling
Du kan slette og oprette flere hændelser på samme enhed.
For at slette klik på det røde kryds.

Deaktiver Automation
Du kan også deaktivere en automation, hvis du f.eks har gæster,
skal lys og TV måske ikke tænde automatisk.

Klik her for at
deaktiver handling

Slette en automation
Du kan slette en Automation (scene) helt.
Åbn Automation og klik i automation billede.
Klik på de tre prikker øverste højre hjørne.
Vælg Delete Automation.
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Reset enhed
Hvis du ønsker at starte forfra med konfiguration eller enheden af en eller anden grund ikke fungerer med
appen. Så kan du nulstille hardware ved tryk på RESET knappen på fronten.
Afmonter toppen på enheden (løftes forsigtigt af). Brug en clips og tryk forsigtigt med clipsen på kontakten
i hullet (se side 6). Den grønne LED blinker kortvarigt.

Brug spidsen af en clips.
RESET

Opdateringer
Alle Sawux enheder kan opdateret uden brugere er involveret. Nye funktioner og rettelser opdateres
automatisk.

Manuel betjening
Som skrevet i indledningen, har Sawux enheder en Touch funktion.
Touch erstatter den traditionelle vippe afbryder, som kendes fra
Fuga kontakter.
Når du betjener en Touch enhed, er det vigtigt at du ikke trykker
med en finger på fronten. For korrekt betjening, skal du stryge
hånden over fronten. Derved detekterer elektronikken bevægelse bedst.
Manuel betjening er uafhængig af WiFi.
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Tekniske data
Produktnavn
Model
Formfaktor
Materiale
Tilslutningsspænding
Maksimal belastning ved 230V /AC
Egen forbrug i aktiv tilstand
Afbryderfunktion
Automatisk afbryderfunktion
Sikring
Overophedningsbeskyttet
Overspændingsbeskyttet primær via MOV
Overspændingsbeskyttet sekundær via TVS
Protokol
Frekvens
Godkendelses certifikater CE
Overholder CE-standarder

saWux
SAW-10M
1 modul FUGA
ABS 94UL-V0, Traffic White
230V AC
10A ~ (ca. 2.300W)
0,6W
Capacitive Touch, uafhængig af WiFi
Relæ
10A intern
Intern temperatursensor
1.2KV
6V DC
WiFi med SSL-certifikat
2.4GHz
WiFi modul FCC, Relæ UL
IEC60950 / UL60950 / EN60950

Producent
SCtronics ApS.
info@sctronics.dk
CVR: 35417338

Support
SaWux
support@sawux.com

Garanti
12 måneders garanti.
24 måneders reklamationsret
Forventet levetid er 8-10 år.
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Noter
Sawux enheder er udstyret med en intern 10A sikring, som ikke kan skiftes af bruger. Du skal derfor sikre, at
tilsluttet udstyr ikke er kortsluttet. En kortslutning i udstyret vil få sikringen til at afbryde. Garantien dækker
ikke ved forkert anvendelse, herunder forkert tilsluttet udstyr, med forbrug højere end 10A / 230V-AC.

Returret
Vi yder fuld returret, under forudsætning enheden ikke har været i brug.
Din Sawux enhed modtager du i forsejlet emballage. Dette er din sikkerhed for at enheden ikke har været i
brug. Brydes forseglingen kan enheden ikke returneres.
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