Kontrollp
panel

Funktioner
1 = belysning. 2 = på/av. 3 = temperraturinställning.

Tidsinställning

Aktivering
g/avaktivering av kod
dlås som förhindrar att
a

(Kontrollpanelen måste varra i avstängt läge)

inställning
garna ändras

Tryck
k på TIME (timsiffran blinkar) – ställ in antal timmar
t
tills du vill anvä
ända

Ställ först in de inställningar du ö
önskar. Tryck sedan på nedpilen (▼),

anläg
ggningen genom att an
nvända upp- eller nedp
pilarna (▲▼).

på TEMP och TIME. Ko
odlåset, som
håll in den, och tryck samtidigt p

Tryck
k på TIME (minutsiffrorrna blinkar) – ställ in antal minuter tills du villl

a inställningarna änd
dras, är nu aktiverat. För
F att avaktivera
förhindrar att

använ
nda anläggningen gen
nom att använda upp- eller nedpilarna (▲▼).

kodlåset, tryck på nedpilen (▼), håll in den, och tryck samtidigt på OFF.

(Viktig
gt: tim- eller minutsiffro
orna ska blinka innan du trycker på ON.)

ollpanelen är låst indike
eras detta genom att en
e prick visas efter
När kontro

Tryck
k på ON – starttiden ak
ktiveras och en röd LE
ED-lampa blinkar tills

temperaturrangivelsen på displayyen. Det är fortfarande
e möjligt att ändra

anläg
ggningen startar autom
matiskt efter den inställda tiden. Aggregatet stängs
s

inställninga
arna för belysningen.

av automatiskt efter 1, 3, 12
2 eller 24 timmar bero
oende på vilket program
m som

Aktivering
g/avaktivering av kod
dlås som förhindrar att
a

använ
nds. Standardinställnin
ngen är 3 timmar.

temperatu
urinställningarna änd
dras

Du ka
an stänga av anläggningen manuellt när som
m helst genom att tryc
cka

Ställ först in de inställningar du ö
önskar. Tryck sedan på TIME, håll in

på OF
FF.

o tryck samtidigt på TEMP och LIGHT. Ko
odlåset, som
knappen, och

eratur/tid.
4 = tidsinställning. 5 = minska tempe
6 = öka temperatur/tid. 7 = display.
ar.
Kontrollpanelen styrs med touchknappa

förhindrar att
a temperaturinställningarna ändras, är nu aktiverat. För att
Ändra
a typ av kontrollpane
el (Fabriksinställning
gar = Test nr. 53)

avaktivera kodlåset, tryck på ned
dpilen (▼), håll in den
n, och tryck

1.

Använd
A
bastuaggrega
atets eller ånggenerato
orns huvudströmbrytarre

p OFF.
samtidigt på

2.

Håll
H in ▲▼ samtidigt i c:a 6 sekunder (max 60 sekunder efter att

s automatiskt när anlä
äggningen startas och stängs
Belysningen tänds
av automatiskt nä
är anläggningen stängs
s av. Du kan även slå på och

anläggningen
a
anslutits
s till eluttag).
3.

av belysningen manuellt
m
genom att tryc
cka på LIGHT-knappen
n.

bilden.
b
Godkänn valett genom att trycka på TEMP.
T
Endast S-versioner

Huvudströmbrytarren är placerad på sjä
älva bastuaggregatet o
och

med
m ånga upp till 55 °C ska användas tillsammans med en

ånggeneratorn. Den
D bryter/slår på ström
mförsörjningen till styrkkortet inne

ånggenerator.
å

i huvudmaskinen. Huvudströmbrytaren ska endast användass om

el
Typ av kontrollpane

er en längre
ånggeneratorn eller bastuaggregatet inte ska användas unde

-3B

50

Bastu
u 110 °C, 3 h drifttid

-12B

51 *

Bastu
u 110 °C, 12 h drifttid

Termometern i ångbastun bör vara plac
cerad så att den uppm
mätta

-3S

53

Ånga 55 °C, 3 h drifttid

akt motsvarar den temperatur som anges
temperaturen exa

-12S

54

Ånga 55 °C, 12 h drifttid

i kontrollpanelen. Lämplig höjd är c:a 17
70 cm över golvnivån..

-1S

15

Ånga 55 °C, 1 h drifttid

-1B

18

Bastu
u 110 °C, 1 h drifttid

-24B

58 *

Bastu
u 110 °C, 24 h drifttid

-0B

59 *

Bastu
u 110 °C, ON/OFF

Använd upp- ellerr nedpilarna (▲▼) för att ändra temperatur.

-24S

68

Ånga 55 °C, 24 h drifttid

Manuell kontroll på/av

-0S

69

Ånga 55 °C, ON/OFF

tid, som flera veck
kor. Minnesfunktionen måste återställas efte
er varje gång
som strömmen stä
ängts av.

Inställnin
ngar
Ställa in badtemperaturen
Tryck på TEMP fö
ör att visa den senast inställda
i
temperaturen
n.

a slå på anläggningen
n. Tryck på OFF för attt stänga av.
Tryck på ON för att
(LED-lamporna släcks). Om du glömme
er att stänga av generratorn

Installation

Ändra
Ä
typ av kontrollpanel med hjälp av ▲▼
▼-knapparna i enlighe
et med

Program

Beskrrivning

* Endast för profession
nell användning!

1.

Lossa
a skruven på kontrollpanelen och ta av skyd
ddslocket.

2.

Koppla in signalledning, tem
mperaturgivare, yttre strömbrytare
s
(If).
nvändarmanualer för å
ånggenerator eller bas
stuaggregat för
Se an

manuellt kommer den automatiskt att sttängas av efter 1, 3, 12 eller

kopplingsschema.

nde på vilket program som
s
körs. Standardinsställningen
24 timmar beroen
är 3 timmar.

3.

nd två självgängande skruvar och expansio
onsrör i plast
Använ
(ø 6 mm)
m för att installera b
bakplattan på väggen.

4.

Fäst skyddslocket
s
och skru
uva i den självgängand
de skruven.

Kopplingsschema för aggregat
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