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Indledning
Tak fordi du valgte et saWux produkt. Denne manual henvender sig både til installatører og brugere.
Du må godt selv installere en saWux enhed, blot du følger vejledningen.
SaWux er et dansk udviklet produkt, som er et alternativ til FUGA 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 enheden. 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.
Når du har købt en saWux enhed skal du gennemløbe følgende faser:
1) Skifte den gamle FUGA kontakt.
2) Downloade appen.
3) Konfigurere saWux enheden til din Router. (ha’ Routerens kodeord parat)
4) Foretage diverse ændringer og tilføjelser i appen
Hele processen tager ca. 10 minutter fra start til slut.
Bemærk! Der er 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.
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: suppert@sawux.com.
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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.

Polsøger bruges til at lokalisere FASEN.
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Fjern FUGA afbryderen, og isæt saWux enheden i stedet.

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

saWux

FUGA udtag

N
N
L
M

N
N
L
L

Fra
måler

M = Mellemledning. En mellemledning kan være forskellig farve. Fælles er at det normalt er FASEN.
En Mellemledning føres typisk til et lampeudtag

Sawux enhed

Lampe
M
L
N
N

Fra måler
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Installation af app.
Når du har monteret din saWux kontakt, er det tid til at konfigurere enheden.
Hent +MORE appen
Android og Apple iOS.

fra der hvor du normalt henter app. til din SmartPhone. Appen virker både til

+MORE for Google Play Store:

+MORE for Apple app Store:

Sørg for at du kan koble din SmartPhone til din Routers WiFi, inden du begynder.
Start +MORE appen og opret en konto med E-mail og kodeord. Bemærk denne bruger bliver administrator.
Følg anvisningerne på skærmen.
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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.
Bemærk!
Hvis du ønsker andre end dig selv skal have adgang til +MORE
Appen. Er det vigtigt at du vælger en E-mail som du senere
kan give adgang til andre.
I forbindelse med Alarm notifikationer og andre informationer,
bliver disse sendt til den E-mail der er oprettet.
Ønsker du at andre skal have besked, eks. nabo ved alarm,
kan du senere videresende (forwarde) E-mail.

Indtast en valid E-mail adresse og acceptere betingelserne.
Tryk på knappen ”Continue” for at fortsætte.

8

Manual for SAW-PIR

Ver. 1.0.4

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-PIR, 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-PIR 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 en grøn
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
hvorefter
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

Enheden er offline

Bemærk! Du kan få besked når enheden er Offline, se Settings under Profil.
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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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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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Control
I dette skærmbillede kan man aktivere:





Timere for ugedage
Timer med nedtælling
Alarm
Sensor

For at komme tilbage til startbillede trykkes på pil
øverst til venstre.
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Day Timer
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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Periode Timer
Periode Timer funktionen virker som en
Timer, der efter en tid, slukker lyset igen.
Lyset kan være aktiveret enten via Sensor
eller knappen på Start skærmen (rød/grøn).
Bemærk! Sensor skal være ON hvis lyset skal
tænde ved bevægelse.
Antal minutter lyset skal være tændt, stilles
på Periode Slider. Vælges mellem 1-180
minutter.
Timer aktiveres ved knappen Periode Timer
og viser ON.

Sensor

Sensor knappen benyttes når PIR sensor skal
aktiveres. ON vises at PIR sensor er aktiveret.
Sensor knappen hænger sammen med valg
under System skærm ”
Knappen Sensor er også afhængig af valget
for knappen Always/Only under System.
Only betyder at lyset tænder kun mellem
solnedgang og solopgang.
Always betyder at lyset tænder ved
bevægelse, hvis Sensor er sat til ON.

Bemærk! Sensor funktion ophæver Alarm
funktion.

Alarm
Alarm ved bevægelse aktiveres på knappen der
skal vise TIL.
Ved bevægelse i rummet, sendes en
notifikation til SmartPhone og E-mail.
Bemærk! Alarm og Sensor kan ikke være aktiv
på samme tid.
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Statistik
Med statistik kan historisk se aktivitet for Sensor
og alarm.

Sensor garage

Nederst ses forskellige perioder hvor grafen kan
vises i.
15min er aktivitet indenfor 15 minutter.
1h, en time og 1w en uge osv.

15:10

Klikkes på ikonet

nederst til højre, skifter til visning i landscape.

Man kan rulle tid og dage med fingeren holdende på skærmen og rulle venstre eller højre
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System
Fanebladet SYSTEM viser tekniske detaljer
om enheden og dens tilslutninger.
Værdierne opdateres hver 10 sek.

WiFi signal
Med en WiFi indikator kan man se styrken på signalet hvor -40 er top signal og -100 er dårligst signal.

For bedst signal på WiFi skal bygningens Router være
placeret centralt.
Ved signal under -80 skal man eventuelt benytte en
såkaldt Range Extender.
De mest benyttede er af MESH typen, som kan forsyne
et hus på 300m2 med godt WiFi signal.
Alle SAWUX-produkter er kompatibelt med 2.4GHz
802.11 b/g/n WiFi og kan ikke benytte 5GHz.
Rækkevidden for hver enhed til Router er ca. 25m,
afhængig af vægge og placering af Router.
Temperatur
Alle SAWUX-enheder er forsynet med intern
temperaturmåler.
Temperaturen internt må ikke overstige 55 C°. Gør den
det, sendes en besked til ejer på telefonen, at enheden
er for varm. Ved gentagne overophedning (indenfor 5
min.) lukker enheden ned for udgang. Den ideelle
temperatur ligger typisk på 40 C°.
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IP-adresse

Man kan se hvilken IP-adresse enheden er blevet tildelt fra sin
Router.
Ofte er dette en værdifuld oplysning, som fortæller at enheden er
koblet på et hjemme-netværk, hvis IP-adressen starter med
192.168.
Er feltet tomt, kan det skyldes at din Router ikke tildeler IPadresser automatisk (DHCP=TIL).

SSID
En anden god oplysning er SSID, som er din Routers navn. I en
bygning er der forskellige Routere, har du ikke adgang til disse,
kobler Enheden ikke op til disse.
Hvis du ikke ser et navn, så kan det skyldes at Router ikke tillader at
Sende SSID (Broadcast = FRA).

Touch
Touch funktion kan slås ON og OFF.
Ved OFF kan brugeren ikke aktivere funktionen
tænd/sluk manuelt.
Funktionen er velegnet hvor udstyr tilsluttet kontakten
ikke må slukkes f.eks. fryseskabe.

Front LED
Frontlyset, på enheden kan slås ON og OFF.
Frontlyset lyser rødt når Sensoren er aktiv.

Always - Only

Denne funktion hænger sammen med Sensor funktionen
under Control.
ALWAYS betyder Sensor er aktiv altid.
ONLY betyder Sensor er kun aktiv mellem solnedgang og
solopgang.
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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.

27

Manual for SAW-PIR

Ver. 1.0.4

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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Automation
Automation er en avanceret feature som giver brugeren mulighed for at teste på forskellige betingelser og
efterfølgende agere på hændelsen.
For SAW-PIR er det relevant at oprette en Automation der giver notifikation om hændelsen Alarm.
Nedenfor gennemgås denne situation.
Åben Automation

og tryk på + tegnet øverst til højre.

Vælg Device state.

Herefter vælges SAW-PIR.

Herefter vises hvilken funktioner man kan vælge.
I dette tilfælde vælges Alarm Pin. Tryk på Continue.

I næste skærmbillede vælges hvad der skal trigge hændelsen.
Vælg is on. Tryk på Continue.
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Nu skal man fortælle aktionen når hændelsen er sket.
Tryk på Add action.
Her vil vi gerne have besked på Smartphonen med en
popup besked når hændelsen (alarm) er aktiv.
Indtast eks. i feltet titel ”ALARM! Og i Message feltet
”Alarm noteret i stuen!”. Tryk på til tilbage <-.
Du kan tilføje endnu en Action eks. Send E-mail.

Bemærk! Du kan kun sende E-mail til den mailadresse som har konto adgang. Skal du sende til flere, eks.
nabo, skal du forwarde din E-mail til naboens E-mail.
Derfor er det vigtigt under oprettelse af konto, at du benytter en fælles E-mail til familien eller andre kan få
adgang til.

Giv nu den oprettede Automation et navn.
Tryk på billedet New Automation og skriv i feltet ”Alarm i stuen”
og tryk på pil tilbage <-.

Som det sidste gemmer du oprettelsen ved at trykke på Save automation.
Du skulle nu se følgende billede med besked
”NOT TRIGGERED YET”.
Du kan slå denne Automation til & fra ved at
flytte knappen hhv. til venstre og højre.
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Slet en Automation
Du kan til enhver tid slette en Automation.
Åbn den Automation der skal slettes og klik på de tre prikker
øverst til højre.
Vælg derefter Delete Automation.

31

Manual for SAW-PIR

Ver. 1.0.4

Tekniske data
Forsyningsspænding:

230 V/ AC, 50 Hz

Belastningsstrøm:

Relæudgang max. 2.300 W

Forsikring:

Indbygget 10A træg

Overspændingsbeskyttelse:

1.2Kv

Egetforbrug:

Maks. 0,7 W

Omgivelsestemperatur (drift):

-5 - +45 °C

Omgivelsesfugtighed (drift):

5 – 95% RH

Terminaler:

Min. 2 x1,5 mm² og maks. 2 x 2,5 mm² pr. terminal, stiv leder

Tilslutninger:

Fase, nul, mellemledning

Rækkevidde for sensor:

PIR -sensor maks. 5m x 4m

Timerfunktion:

To individuelle Timere med valg af ugedag og tid.

Formfaktor:

Fuga 1 modul

Temperaturmåler:

Indbygget til intern brug.

Kommunikation:

WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz

App.:

Android og iOS

Anvendelse:
•
•
•
•
•
•

•

arkivrum
kælderrum
vaskekælder
depotrum
toiletter
kopirum
møderum
rengøringsrum

Producent
SCtronics ApS, Danmark
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