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Snabbguide 
ANVÄNDNING SPISEC ADDON PLUS

Din spis har fått en spisvakt.
Den gör matlagningen säker och trygg.
Spisvakten bryter strömmen om du  
skulle råka glömma plattan på.

Moveum AB // Box 470 // 791 16 Falun 
info@moveum.se // tel 023-79 22 00



Användning
När du ska använda spisen trycker du först en gång på Spis Start*. 
Sedan kan du använda spisen och ugnen precis som vanligt.

Skulle det bli för varmt larmar spisvakten med ljud- och  
ljussignaler. Om det händer, trycker du bara på Spis Start igen. Då 
slutar den larma och du kan fortsätta använda spisen. Om du inte 
trycker på Spis Start bryts strömmen till spisen. 

Om strömmen brutits är det bara att trycka på startknappen för att 
kunna använda spisen igen.

Timer - tidsinställning
Din spisvakt har en inbyggd timer. 
Den inställda tiden räknas ned från det att du startar spisen. Om 
den inställda tiden tar slut bryts strömmen till spisen. Om strömmen 
brutits är det bara att trycka på Spis Start för att kunna använda 
spisen igen.

Ljus- och ljudsignaler i Värmevakten
Om Värmevakten ovanför spisen blinkar rött samtidigt som du hör 
en ljudsignal betyder det att spisen varit eller är för varm. 
Värmevaktens batterier håller i upp till 5 år. När det är dags att byta 
börjar batterisymbolen på ena sidan av värmevakten att blinka. Det 
sker i god tid innan batteriet är helt slut. 

* Om du vill slippa att trycka på Spis Start innan matlagning kan det 
väljas bort (se sid. 4 i denna Snabbguides baksida).
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Ljus- och ljudsignaler i Funktionsknappen
När du trycker på Spis Start hörs ett ”pip” och knappen  
blinkar en gång för att tala om att spisen är klar att användas.
När det är 2 min kvar av timerns inställda tid börjar knappen att 
blinka gult. Tryck på Spis Start igen för att fortsätta med din matlag-
ning, tiden räknas då om från början.

Funktionsknappens batteri
Funktionsknappens batterier håller i upp till 4 år. Det är dags att byta 
batterier när batterisymbolen blinkar då du trycker på Spis Start. Det 
sker i god tid innan batteriet är helt slut.

Batteribyte Funktionsknapp 
-Lossa Funktionsknappen genom att 
klämma ihop enligt pilarna och bänd 
uppåt. Det går även att ta en bordskniv 
och bända försiktigt under långsidan. 
-Byt batterierna.  
Använd bara alkaliska batterier. Duracell 
Ultra Power rekommenderas.

Passa på att byta batterierna i 
Värmevakten samtidigt som du byter 
batterierna i Funktionsknappen.

Batteribyte Värmevakt 
-Lossa Värmevakten genom att dra den 
rakt ut från den magnetiska Fästplattan. 
-Byt batterierna.  
Använd bara alkaliska batterier. 
Duracell Ultra Power rekommenderas.
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 0 Kodat Läge: 
  Häll och ugn helt låsta (Kan tillfälligt förbikopplas).
 1  Funktion A:
  10 min för häll och 12 timmar för ugn 
 2  Funktion B:  
  30 min för spis och 12 timmar för ugn 
 3  Funktion C:  
  45 min för häll och 12 timmar för ugn 
 4  Start-/återställningknapp:  
  3 timmar för häll och 12 timmar för ugn 
 5  Ljudindikator A: Ljudsignal var 16:e sek:   
  45 min för häll och 12 timmar för ugn 
 6  Ljudindikator B: Ljudsignal var 16:e sek:  
  3 timmar för häll och 12 timmar för ugn
 7  Diskret läge A (ingen ljud-/eller ljusindikation):
  15 min för häll och ugn
 8 Diskret läge B (ingen ljud-/eller ljusindikation):
  45 min för häll och ugn
 9 Diskret läge C (ingen ljud-/eller ljusindikation): 
  3 timmar för häll och 12 timmar för ugn 
 
Tryck Spis Start:
  Vid start av matlagning och för återställning 
  Endast för återställning

 

Datum:                                    Installatör:

Funktionsknappens inställningar 

Kryssmarkeringar visar vilken funktion som valts.
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