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Kom igång med iClick

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

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

Välj om du vill styra via iPad, EnvirON eller SimplyWorks/trådbundna kontakter. Tryck på  
Mode-knappen [3] tills LED-lampan bredvid det läge du vill välja lyser. 
 
Styr via iPad 
Klicka på iClick-appen på din iPad och se till att den är ansluten (se nedan hur du gör för att 
ansluta). Använd appen för att göra dina inställningar. 
 
Styr via EnvirON 
Anslut enheten till iClick genom PAIR1 [5] och/eller PAIR2 [6]. 
 
Styr med trådbundna kontakter 
Anslut kontakterna till uttagen på sidan av iClick [9 / 10]. Använd Inställningsknappen [4] för 
att göra dina inställningar. 
 
Styr med SimplyWorks trådlösa kontakter 
Anslut kontakterna till iClick genom att klicka på PAIR1 [5] och/eller PAIR2 [6]. Använd Inställ-
ningsknappen [4] för att göra dina inställningar. 

3. Tryck på din kontakt eller klicka på din iPad för att aktivera din apparat.  

De kommande avsnitten beskriver mer i detalj de olika lägena och hur du kan använda iClick för 
att styra dina elektriska apparater.

iClick gör att du kan styra upp till två elektriska apparater exempelvis via en 
iPad. Du kan exempelvis sätta på och stänga av TV, radio, lampor eller vilken 
annan elektrisk apparat som helst som kan kopplas in i ett vanligt eluttag. 

Det finns sju olika lägen som styr apparaten på olika sätt. Tre lägen ger dig 
oberoende kontroll av två apparater; fyra lägen ger samtidig kontroll av båda 
apparaterna.

iClick kan styras med en gratisapp som du laddar ner till din iPad. Appen kan 
också kontaktstyras.

Introduktion till iClick



iClick kan anslutas till en iPad via appen iClick. På så vis kan du styra apparater genom att trycka 
på skärmen. Du behöver installera appen iClick på din iPad för att det ska fungera. 

iClick-appen kräver att din iPad har iOS 8.0 eller senare. Du behöver ha en iPad 3, iPad Mini, iPad 
Air, iPad Pro eller senare för att det ska fungera. Det fungerar inte med första generationen iPad 
eller iPad 2. 

Du laddar ner appen kostnadsfritt från AppStore på din iPad. Sök på ”iClick” eller ”Pretorian” i 
AppStore för att hitta rätt app. Språket i appen är engelska.

Styr via iPad

Kompatibilitet

Kontrollera först att iClick-enheten är inställd på iPad-läge genom att klicka på Mode [3] tills 
LED-lampan bredvid ”iPad” lyser. Om din enhet redan tidigare har parats med din iPad kommer 
anslutningen att återupprättas automatiskt. Du ser detta genom att LED-lampan då lyser med ett 
fast sken.

Om lysdioden blinkar finns ingen iPad ansluten. 

Gör så här för att ansluta till iPad:

1. Gå till iClick-appen på din iPad och klicka på Inställningar 

2.  Du kommer nu se om det redan finns en enhet ansluten till din iPad eller inte. 
 
Om ingen enhet finns ansluten ser det ut så här: 
 
 
 
 
 
 
Om det redan finns en iPad ansluten ser det ut så här: 
 
 
 
 
 
De fyra tecknen (1E17) är unika för varje enskild enhet så att du enkelt kan hålla isär anslutna 
enheter. Du hittar din unika kombination på en klisterlapp på din enhet. 

Anslut iClick till iPad



3. För att ansluta en viss iClick, leta upp dess unika kod (fyra tecken), leta upp rätt enhet på  
skärmen och klicka på den för att ansluta den.

 
4. LED-lampan för iPad på iClick kommer att lysa med fast sken när enheten är ansluten. Du kan 

nu styra dina apparater via din iPad.

Ikoner på skärmen
Längst upp på skärmen finns två ikoner som främst är avsedda att användas av vårdgivare eller 
anhörig.

   Tryck för att stänga av alla apparater om användaren får problem.

   Gör inställningar för knappen eller knapparna på skärmen.

Inställningar i appen iClick



Co-Operative Latched
Två användare samarbetar för att slå på och av appraten. Genom att trycka på knapparna sam-
tidigt sätta apparaten igång, för att stänga av den måste knapparna återigen tryckas på samtidigt. 
Ingenting händer om bara en av knapparna är nedtryckt. Båda uttagen aktiveras samtidigt i detta 
läge så länge som båda knapparna är aktiverade.

Co-Operative Timed
Två användare samarbetar för att sätta på apparaten. Apparaten går under en bestämd tid och 
stängs automatiskt av när tiden är ute. Om du vill stänga av apparaten innan tiden är slut kan du 
trycka på                 på skärmen. Tidsperioden kan sättas till mellan 1 och 250 sekunder eller 
mellan 1 och 250 minuter.  

On/Off
Knapp 1 (vänster sida av skärmen) slår på apparaten/apparaterna och knapp 2 (höger sida av 
skärmen) stänger av apparaten/apparaterna. Båda uttagen slås på eller av samtidigt. Detta läge 
kan användas av både en och två användare, beroende på situation. 

      En person med kognitiva svårigheter kan exempelvis ha 
      nytta av att se en bild på en lampa som lyser och en bild 
      på en lampa som är släckt.

      Är man två så kan den ena ha ansvar för att tända lampan 
      och den andre för att släcka den. 

Under BUTTON 1 MODE och BUTTON 2 MODE väljer du hur knapparna på skärmen ska styra 
apparaten som är ansluten till iClick. Du kan välja mellan sju olika lägen:

Direct
Apparaten aktiveras så länge som du trycker på knappen. När du släpper knappen stängs appara-
ten av. Detta läge är lämpligt för apparater som inte bör gå under en längre tid eller som inte får 
lämnas obevakade, till exempel matberedare.

Latched
Apparaten aktiveras när du trycker på knappen och är påslagen tills du rör vid knappen igen. 
Lämplig för apparater som ska stå på en längre tid, till exempel lampor eller fläktar. 

Timed
Apparaten är påslagen under en bestämd tid och stängs automatiskt av när tiden är ute. Om du 
vill stänga av apparaten innan tiden är slut kan du trycka på                 på skärmen. Tidsperioden 
kan sättas till mellan 1 och 250 sekunder eller mellan 1 och 250 minuter.  

Co-Operative Direct
Två användare kan hjälpas åt för att slå på apparaten/apparaterna. Var och en rör vid sin knapp 
och apparaten är påslagen så länge som båda trycker på sina knappar. Om en eller båda slutar 
trycka, stängs apparaten av. Båda uttagen aktiveras samtidigt i detta läge så länge som båda 
knapparna är aktiverade.

Driftsläge - hur ska apparaten slås på/av



Om du väljer Co-Operative Direct, Co-Operative Latched, Co-Operative Timed eller On/Off 
måste du använda båda knapparna. Det innebär att när du väljer detta alternativ för en av 
knapparna kommer inställningarna för den andra knappen att gråmarkeras så att du inte kan göra 
individuella inställningar för den knappen. Den kommer istället automatiskt att få rätt inställningar.

Om du vill göra individuella inställningar för varje knapp ska du välja något av lägena Direct, 
Latcehd eller Timed.

Välj tidsmängd för Timed
Klicka på Timer Period för att ställa in hur länge en apparat ska vara påslagen i lägena Timed och 
Co-Operative Timed. Du kan välja tidsmängd i en popup-meny på skärmen. Välj mellan 1-250 
sekunder eller 1-250 minuter. Tidsmängden kommer att gälla för båda uttagen. 



Knapparnas utseende - 2D / 3D
Under BUTTON APPEARANCE kan du välja mellan två- eller tredimensionella knappar. De tvådi-
mensionella knapparna kan upplevas som tydligare och kan därför vara lämpliga att använda för 
personer som har behov av enkelhet, exempelvis många personer med autism. 

Om du väljer att använda ett fotografi för en knapp kommer du inte längre att kunna välja två- 
eller tredimensionell, utan fotografiet kommer att visas som det är.

Tvådimensionell knapp      Tredimensionell knapp

Under BUTTON SUMMARY kan du välja färg på din knapp.

För att göra inställningar för en knapp klickar du på den lilla ikonen av knappen som finns under 
Button Summary i Inställningsmenyn. Du får då upp en ny meny där du kan göra dina val.

För att välja färg klickar du i menyn på den färg som du vill ha.

Knapparnas utseende - färg



Under BUTTON SUMMARY kan du välja att använda ett fotografi istället för en färg.

För att göra inställningar för en knapp klickar du på den lilla ikonen av knappen som finns under 
Button Summary i Inställningsmenyn. Du får då upp en ny meny där du kan göra dina val.

För att använda ett fotografi för din knapp klickar du på Tap to Choose Photo. Välj därefter om du 
vill använda ett foto från ditt galleri eller om du vill ta ett nytt foto med kameran. 

Knapparnas utseende - fotografi

I menyn under Button Summary kan du göra en rad inställningar.

TIPS!

Eftersom knappen i iClick är kvadratisk kan vissa bilder blir förvrängda om du väljer en bild 
från ditt galleri. För att undvika detta rekommenderar vi att du tar ett foto inifrån appen om du 
har möjlighet till det. 



Om du väljer att ta ett nytt foto kommer kameran automatisk att ta ett kvadratiskt foto. När du 
tagit ditt foto kommer du att få upp en kvadrat på skärmen som du kan flytta runt för att välja det 
område som du vill använda för fotografiet på knappen. 

När du är nöjd klickar du på Accept. Om du vill ta ett nytt foto klickar du istället på Cancel och 
börjar om.

Att använda fotografier för dina knappar kan både berika upplevelsen och ge en pedagogisk 
dimension, eftersom du kan använda bilder av apparaten som knapparna styr.

Om du till exempel använder iClick för att styra en matberedare kan du använda en bild på en 
matberedare. Du kan också använda en bild på en tårta om ingredienserna som blandas i mat-
beredaren ska användas för att göra en tårta. På så vis får du både en koppling mellan knappen 
och apparatens användning samtidigt som användaren kan uppleva en större entusiasm och 
intresse för att delta i tårtbaket. 



Du kan lägga till text på din knapp. Det fungerar oavsett om du använder en tvådimensionell eller 
tredimensionell knapp eller ett fotografi.

1. Se till att Show Text är aktiverad (grön).  

2. Under Message Text skriver du in den text du vill använda. Skärmskrivbordet dyker normalt 
sett upp automatiskt.* När du har skrivit klart din text gömmer du tangentbordet genom att 
klicka på längst ner till höger på tangentbordet.  
 
 
 
 
 
* Om du exempelvis använder en APPlicator kan du behöva trycka på en knapp på APPlicator 
för att visa tangentbordet. 

3. Välj storlek för din text under Text Size. Du kan välja mellan 36pt och 64 pk. 

4. Välj om du vill ha svart eller vit text under Text Colour. Oavsett vilken färg du väljer kommer 
du att få en ram runt din text i motsatt färg för att den ska synas bättre. Detta är särskilt värde-
fullt när du använder text ovanpå ett fotografi.

Knapparnas utseende - text



Om du använder läge Direct, Latched eller Timed kan du välja om du vill ha en eller två knappar 
på skärmen.

Om du exempelvis bara använder ena uttaget kan det vara bra att bara ha en knapp på skärmen. 
Se till att inaktivera Button 2 (grå).

Knapparnas utseende - antal knappar

Menyknapparna på startskärmen av iClick har designats för att vara så diskreta som möjligt för att 
inte verka distraherande för användaren.

För att hindra användare som brukar trycka på dessa ikoner att göra oavsiktliga ändringar kan du 
ge dessa knappar fördröjd åtkomst (Delayed). Det innebär att du måste trycka på ikonen under 
ca 2 sek innan ikonen reagerar. 

När Fördröjd åtkomst är aktiverad blir ikonerna mörkgrå för att göra de mindre iögonfallande.

OBS! Av säkerhetsskäl appliceras inte fördröjningen till                

Fördröjd åtkomst



EnvirON är en serie produkter för omgivningskontroll från Pretorian Technologies, läs er här:
https://www.pretorianuk.com/environmental-controls. 

Ställ iClick i läget EnvirON genom att klicka på Modeknappen [3] tills lampan bredvid EnvirON 
lyser.

Anslut din EnvirON-enhet till iClick genom att trycka på PAIR1-knappen [5] eller PAIR2-knappen 
[6] beroende på om du vill ansluta enheten till uttag 1 eller 2. LED-lampan kommer att blinka 
långsamt. Tryck nu på knappen Pair på din EnvirON-enhet. När LED-lampan på iClick lyser med 
ett fast sken i ca 5 sekunder är anslutningen klar. 

Inställningsknappen [4] fungerar inte i detta läge. För att göra inställningar, se bruksanvisningen 
för respektive EnvirON-enhet.

Styr via EnvirON

Välj driftsläge genom att trycka på Inställnings-knappen [4] tills LED-lampan vid rätt läge lyser. 
Du kan välja mellan dessa lägen:

Direct
Apparaten är påslagen under tiden kontakten är nedtryckt.

Latched
Tryck på kontakten för att sätta på apparaten, tryck igen för att stänga av apparaten.

Seconds
Apparaten är påslagen under ett bestämt antal sekunder, mellan 5-60 sekunder.

Minutes
Apparaten är påslagen under ett bestämt antal minuter, mellan 2-30 minuter.

Co-Copertive (kräver två kontakter)
Båda kontakterna måste vara nedtryckta samtidigt för att sätta på båda uttagen. Båda uttagen 
slås av om en eller båda kontakterna släpps.

On/Off (kräver två kontakter)
Kontakt 1 slår på båda apparaterna, kontakt 2 slår av båda apparaterna.

När du valt vilket läge du vill använda, kommer LED-lampan bredvid att slockna efter några sek-
under. Valt läge kommer också att sparas i enhetens minne och vara redo nästa gång enheten tas 
i bruk.

Styr via externa kontakter

Driftsläge - hur ska apparaten slås på/av

Tryck på Läges-knappen [3] tills lampan bredvid SOCKETS/SIMPLYWORKS tänds. 

https://www.pretorianuk.com/environmental-controls


Om du har valt Seconds eller Minutes, måste du även välja tidsmängd. Tryck och håll nedtryckt 
Inställnings-knappen [4]. Tidperioden står på vänster sida av LED-lamporna och den högsta 
LED-lampa som är tänd är den som gäller.

Om exempelvis alla LED-lampor upp till 5m är tänd i läge Minutes, kommer uttagen att aktivera 
appaten under 5 minuter när du trycker på kontakten. 

OBS! Du kan alltid avbryta tidperioden i förtid genom att trycka på PAIR1 (för uttag 1) och PAIR2 
(för uttag 2). 

Båda uttagen kommer alltid att ha samma funktion. 

Anslut dina trådbundna kontakter till uttagen på sidan av enheten [9, 10]. Se till att du har valt 
SOCKETS/SIMPLYWORKS. 

Använd trådbundna kontakter

Se till att du har valt SOCKETS/SIMPLYWORKS. 

Anslut först din SimplyWorks-kontakt till iClick genom att trycka på PAIR1-knappen [5] eller 
PAIR2-knappen [6] beroende på om du vill ansluta enheten till uttag 1 eller 2. LED-lampan 
kommer att blinka långsamt. Tryck nu på knappen Pair på din SimplyWorks-kontakt. När LED-
lampan på iClick lyser med ett fast sken i ca 5 sekunder är anslutningen klar. 

Alla sändande SimplyWorks produkter kan användas tillsammans med iClick. 

Använd SimplyWorks trådlösa kontakter

Om en kanal är inställd på en viss tidsinställd aktivering kan du avbryta aktiveringen i förtid 
genom att trycka på antingen PAIR1 eller PAIR2 [5, 6].

Avbryta tidsinställd aktivering i förtid

PAIR1 och PAIR2 [7, 8] visar vilket uttag som är aktiverat. Pair 1 LED [7] lyser när uttag 1 är 
aktiverat och Pair 2 LED [8] 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

Övriga funktioner



Dra alltid ur iClicks kontakt ur eluttaget innan rengöring. Rengör iClick med en torr trasa. Använd 
aldrig vatten eller andra vätskor för rengöring!

Rengöring

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

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

Miljöinformation

Säkerhetsinstruktioner

• 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. 

• 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. 

Enheten överensstämmer med följande standarder:

   EN60601-1   EN55022

iClick uppfyller även kraven för en Klass B digital enhet enligt del 15 i FCC-reglerna.
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