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SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Din säkerhet och säkerheten för människor runt omkring dig, är av största vikt. 

Läs dessa säkerhetsinstruktioner innan du tar enheten i bruk för att säkerställa att enheten 
och apparater som är anslutna till den fungerar på ett säkert sätt. Underlåtenhet att göra 
detta kan resultera i personskada.

• Använd inte enheten i närheten av vatten. 

• Enheten är avsedd för inomhusbruk. 

• Se regelbundet över enheten så att inga delar skadats. Var särskilt uppmärksam på kablar och 
eluttag. Använd inte enheten om du hittar skador. 

• Försök aldrig att tvinga in kontakter i eluttagen eller göra åverkan på skyddsluckor. 

• Enheten kan när som helst kopplas bort genom att dra ur strömförsörjningskabeln. Se till att 
kabeln är lättillgänglig så att detta kan ske snabbt i händelse av en nödsituation. 

• Behandla elektriska apparater som är anslutna till enheten som att de när som helst kan sättas 
igång, även oväntat. Se till att apparaten är frånkopplad från enheten innan någon åtgärd tas 
som kan utgöra en fara, även om apparaten inte är aktiverad. 

• En 8 Ampère säkring är monterad på baksidan av enheten. Säkringens dimensioner är 20 mm 
x 5 mm. Ersätt aldrig denna med en annan typ av säkring. 

• En 0,2 Ampère säkring är också monterad på kretskortet. I den osannolika händelsen att den 
behöver bytas, kontakta kvalificerad servicepersonal.

• Öppna aldrig enheten eller försök reparera den på egen hand. 

• Använd inte enheten i närheten av brandfarliga gaser eller i explosiva miljöer. 

• Se till att du är bekant med de apparater som du ansluter till Energise genom att läsa bruksan-
visningen för respektive produkt och/eller använda dem separat. 

• Om en apparat kan orsaka skada på grund av roterande delar, skarpa knivar eller liknande, 
koppla bort dem från Energise innan dessa delar exponeras. Dra till exempel alltid ur kontak-
ten till en matberedare innan du lyfter på locket. 

• Kom ihåg att lampor avger värme när de är tända. Se till att de inte är i närheten av brännbart 
material eller åtkomliga för beröring. 

• Håll golvet fritt från kablar som du eller någon i din närhet riskerar att snubbla på. Låt inte 
kablar hänga på ett sätt så att barn kan dra i dem. 

• Se till att apparater är avstängda när de inte används.



1. Anslut strömkabel på din Energise till ett vanligt eluttag. 

2. Anslut din apparat till uttag 1 eller 2 och slå på din apparat. 

3. Anslut en trådbunden kontakt (t.ex Big Red, Jelly Bean, Smoothie) till motsvarande uttag på 
sidan av Energise. Om du använder SimplyWorks trådlösa kontakter, para dessa till Energise. 

4. Tryck på din kontakt så kommer apparaten att aktiveras.

Kom igång med Energise

      Uttag 1    Uttag 2

      Uttag 2    Uttag 1 Här kopplar du 
in din kontakt

Här kopplar du 
in din apparat

• 6 valbara sätt att styra din apparat. 2 av dessa är lämpliga för samarbetsövningar. 

• Anslut upp till 3 trådlösa kontakter och 1 trådbunden kontakt till varje kanal. 

• 2 uttag för 3,5mm-kontakter. 

• Trådlösa kontakter kan användas upp till 10 meter från Energise. 

• Du kan kombinera trådlösa och trådbundna kontakter. 

• Energise har 2 st 230V eluttag. Du kan alltså koppla in 2 apparater. 

• Dina valda inställningar sparas även efter att du dragit ur kontakten.

Översikt av funktionerna i Energise



Placera din SimplyWorks trådlösa kontakt nära Energise. Tryck på knappen Pair 1 på Energise för 
att para kontaken till eluttag 1. LED-lampan ovanför knappen börjar nu blinka långsamt. Tryck nu 
på Pair-knappen på undersidan av kontakten. När kontakten är parad kommer LED-lampan på 
Energise att sluta blinka och istället lysa med ett fast sken under ca 5 sekunder. Klart!

Gör på samma sätt för att para kontakten till eluttag 2 genom att klicka på knappen Pair 2. 

Du kan para upp till tre trådlösa kontakter till varje eluttag på Energise, vilket gör att flera använ-
dare kan samverka. Om du redan har tre kontakter parade med Energise och försöker para en 
fjärde så kommer den kontakt som användes minst nyligen att bytas ut mot den nya. De två andra 
kontakterna påverkas inte. 

När Energise tar emot en trådlös signal kommer Pair 1 eller Pair 2 att blinka som bekräftelse. På 
så vis kan du enkelt se vilken kontakt som är kopplad till vilket eluttag.

Om du vill ta bort kopplingarna till ett eluttag trycker du och håller nere motsvarande Pair-knapp 
till dess att LED-lampan ovanför blinkar snabbt. Inga kontakter är nu längre parade till detta 
uttag.

Para trådlösa kontakter

Apparaten fungerar när minst en extern kontakt trycks in och avaktiveras när du släpper kontakten 
eller kontakterna.

DIRECT

Tryck på den ena kontakten för slå på apparaten, tryck på en annan kontakt för att stänga av ap-
paraten.

LATCHED

Apparaten fungerar under en förinställd tid mellan 4-40 sekunder. Ytterligare tryck på kontakten 
förlänger inte aktiveringstiden.

SEC

Apparaten fungerar under en förinställd tid mellan 1-15 minuter. Ytterligare tryck på kontakten 
förlänger inte aktiveringstiden.

MIN

Olika sätt att aktivera din apparat



(Kräver att åtminstone en kontakt paras/kopplas till varje kanal). Båda apparaterna fungerar när 
åtminstone en kontakt på varje kanal trycks ner samtidigt. Båda apparaterna stängs av när alla 
kontakter på vardera kanal släpps.

CO-OP

(Kräver att åtminstone en kontakt paras/kopplas till varje kanal). Båda apparaterna fungerar när 
åtminstone en kontakt på kanal 1 trycks ner. Båda apparaterna stängs av när åtminstone en kon-
takt på kanal 2 trycks ner.

ON / OFF

Tryck på knappen Mode för att visa de nuvarande inställningarna för uttag 1. LED-lampan för 
nuvarande läge och period kommer att tändas. Pair 1 LED-lampan indikerar att dessa inställningar 
gäller för uttag 1. Om inga ändringar görs inom 5 sekunder kommer lamporna att slockna.

För att se inställningarna för uttag 2 trycker du på knappen Period. Pair 2 LED-lampan lyser nu för 
att indikera att dessa inställningar gäller för uttag 2. 

För att ändra inställningarna tryck på antingen Mode eller Period under tiden som lamporna lyser. 

Om något av uttagen är satta till CO-OP eller ON / OFF kommer även det andra uttaget att få 
samma inställningar eftersom båda uttagen används i dessa lägen. När du ändrar från dessa lä-
gen kommer det andra uttaget automatiskt att återfå sina tidigare inställningar. 

Inställningarna är ändrade när LED-lamporna slocknar. De bevaras även om du slår av strömmen.

Välj sätt att aktivera din apparat

Om en kanal är inställd på SEC eller MIN kan du avbryta aktiveringen i förtid genom att trycka på 
antingen Mode-knappen eller Period-knappen.

Avbryta tidsinställd aktivering i förtid

LED-lampan ovanför Pair-knappen visar även vilket uttag som är aktiverat. Pair 1 LED lyser när 
uttag 1 är aktiverat och Pair 2 LED lyser när uttag 2 är aktiverat.

OBS! LED-lamporna kommer fortfarande att blinka kort när de tar emot en signal från en trådlös 
kontakt.

Se vilket uttag som är aktiverat
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Rengör Energise med en torr trasa. Använd aldrig vatten eller andra vätskor för rengöring!

Rekonditionering och rengöring

Precis som alla elektroniska enheter så innehåller Energise metaller. Metaller kan återrvinnas hur 
många gånger som helst och är därför extra viktiga att få tillbaka in i kretsloppet. Släng därför 
aldrig din Energise i soporna utan lämna in den till en miljöstation. Sorteras som elavfall. 

Du kan också skicka in din gamla Energise till oss på Funktionsverket så ser vi till att den återvinns 
på rätt sätt. 

Miljöinformation


