Tak fordi du valgte en SAWUX-enhed.
Denne Quick-guide gennemgår de mest
nødvendige indstillinger, så du hurtigt kan
komme i gang, med styring og kontrol af
dine elektriske apparater.
Bemærk! Den maksimale strøm du kan
tilslutte en SAWUX-enhed er 10A ved 230V.
Husk! At slukke for EL-gruppen eller HFIrelæet, inden du starter monteringen.
a) Start med at afmontere den gamle
FUGA afbryder.
b) Monter ledninger på SAWUX som
angivet. (brun/hvid=FASE) (blå/sort =NUL)
M1 til udtagets
FASE.

Hent appen +MORE fra vores
hjemmeside til Android eller iOS.
Inden du starter installationen, skal du have
din Routers password klar.
Bemærk! SAWUX-enheden kan kun benytte
2.4GHz WiFi netværk. Vælg ikke 5GHz.

Indtast den ønskede E-mail som skal
være administrator og klik på accept.
Fortsæt med klik på knappen Continue.

Efter indtastning af E-mail, modtager
du en bekræftelse i din mailboks. Kontroller
at E-mail ikke er havnet i Spam boksen.
Modtager du ikke en E-mail kan du foretage
en Resend.
Åbn E-mail og bekræft.

Start +MORE appen
og Sign UP for at
oprette en konto.
Android

Apple iOS

NUL til udtagets
NUL.
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Efter modtagelse af E-mail, som du har
bekræftet, vælges et kodeord der skal
bruges for at få adgang til Appen. Du kan
vælge at kodeordet skal huskes, så du ikke
skal indtaste det hver gang.
Det er også muligt at få et nyt, hvis du har
glemt det.

Vigtigt! Inden du kan starte, skal du
ændre Tids Zone til København.
Klik på ikonen
som åbner Settings.
Vælg My Profile og Time Zone.
Indtast i søgefeltet Cop og vælg hermed
Copenhagen.
Her kan du også indtaste dit navn.
Klik på X yderst til venstre for at vende
tilbage.

Du er nu klar til at opsætte WiFi.
Klik på pil-ned for at se aktuelle netværk.
Vælg det du ønsker dine SAWUX-enheder
skal forbindes til. Indtast det aktuelle
kodeord til netværket (Router).
Giv adgang til position og tryk på knappen
Grant permission.

Vælg det WiFi netværk som har
bedste sendestyrke og indtast kodeordet.
Klik på Remember. for at huske netværket til
andre enheder.

Tilslut strøm til enheden (tænd for
gruppen eller HFI-relæ) og vent ca. 30 sek.
Når enheden blinker langsomt (1.sek. interval)
med blåt lys. Tryk på knappen Ready.

Er alt gået godt, ser du dette
skærmbillede. Kontroller alt er OK og tryk på
Done knappen. Du kan evt. ændre på det
indtastede, ved at trykke på pilen ud for
linjen.

Tryk på Finish. Din første SAWUXenhed er tilsluttet og du kan begynde at
benytte enheden, Luk appen og åben igen.
Den røde knap er Sluk og grøn er Tænd. Klik
på teksten over den røde knap og vælg
faneblad System.

Enheden skal nu konfigureres. Følg
anvisningerne på skærmen og tryk
henholdsvis på Next og Continue knapperne
for at gå til næste skridt.
I feltet Device Name: kan du navngive
enheden eks. Kontor.

Indtast Connected Watt samt Price pr. kWh.
Vigtigt! Klik på i og vælg Tids Zone, for
Copenhagen, ellers virker dine TIMERE ikke.
Du kan få det fulde udbytte af SAWUX ved at
læse manualen.

Du er næsten klar. Her kan du indtaste
en E-mail hvor du ønsker alarmer og
notifikationer sendt til.
Klik på knappen ”Next” for at gå videre.

Har du brug for hjælp til opsætning,
kan du kontakte vores support på følgende
E-mail: support@sawux.com
Producent:

SCtronics ApS.
DK4295 Stenlille
CVR.: 35417338
Tlf. 42751407

Den fulde manual kan downloades fra vores
hjemmeside: sawux.com/products/manuals
Sawux er et dansk udviklet produkt, som
passer i en FUGA ramme og kan erstatte en
afbryder.
Der ydes garanti i henhold til dansk købelov.
Produktet overholder specifikationerne for
CE-mærkning.
Maks. Spænding 230V/AC
Maks. Forbrug 10A/AC
Intern 10A sikring.

