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1.  Om monterings- och bruksanvisningen
Läs noga igenom hela monterings- och bruksanvisningen och förvara den sedan 
i	närheten	av	pronet-webbservern.	Du	kan	då	när	som	helst	läsa	de	specifi	ka	
säkerhets- och användningsanvisningarna.

Symboler och varningar

I den här monterings- och bruksanvisningen används olika varningssymboler 
vid avsnitt som beskriver situationer som kan medföra fara eller risker av olika 
slag. Dessa varningar ska alltid beaktas. På så sätt undviker man sakskador och 
personskador, som i värsta fall kan ha dödlig utgång.

Följande signalord används:

FARA!
Om de här varningarna/anvisningarna inte följs kan det leda till allvarliga 
eller livsfarliga skador.

VARNING!
Om de här varningarna/anvisningarna inte följs kan det leda till allvarliga 
eller livsfarliga skador.

VAR FÖRSIKTIG!
Om de här varningarna/anvisningarna inte följs kan det leda till lindriga 
skador.

OBS!
Varnar för sakskador.

Övriga symboler

Används vid tips och nyttig information.

Den här monterings- och bruksanvisningen kan även laddas ner från vår 
webbsida, www.sentiotec.com/downloads.
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2.  Viktig säkerhetsinformation
Pronet-webbservern har konstruerats och tillverkats enligt vedertagna 
säkerhetstekniska regler. Det kan ända uppstå vissa risker under 
användningen. Följ alltid nedanstående säkerhetsanvisningar och 
observera de särskilda varningarna i resp. kapitel.

2.1. Ändamålsenlig användning
Med pronet-webbservern kan man använda sig av alla tillgängliga 
bastufunktioner via enheter som dator, smarttelefon, surfplatta osv. 
Uppkoppling	kan	ske	antingen	via	ett	lokalt	nätverk	(LAN,	WLAN)	
eller	via	Internet	(WEBB).	Det	är	möjligt	att	koppla	upp	till	2	bastu-
styrenheter till webbservern.

Pronet-webbservern får endast användas till att reglera ett bas-
tuaggregat som har klarat ett övertäckningstest enligt 19.101 
i EN 60335-2-53. Alternativt kan en säkerhetsavstängning instal-
leras ovanför eller i aggregatet.

All annan användning betraktas som ej ändamålsenlig. Ej ändamåls-
enlig användning kan leda till skador på produkten och innebära 
risk för allvarliga eller livsfarliga skador.

2.2. Säkerhetsanvisningar 
 ● Styrenheten får endast installeras och anslutas i spänningslöst 

tillstånd.
 ● Följ gällande lokala bestämmelser.
 ● Om det uppstår problem som inte beskrivs tillräckligt detaljerat i 

monteringsanvisningarna, vänd dig, för din egen säkerhets skull, 
till leverantören/återförsäljaren.
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 ● Barn under 8 år får inte använda utrustningen.
 ● Under följande förutsättningar får utrustningen användas av barn 

över 8 år, av personer med nedsatt psykisk, sensorisk eller mental 
förmåga och av personer som saknar erfarenhet och kunskap 
om liknande utrustningar:

 – under uppsikt.
 – när de har instruerats om säker användning och känner till 

vilka risker som kan uppstå.
 ● Utrustningen är ingen leksak. Barn får inte leka med den.
 ● Barn under 14 år får endast rengöra utrustningen under uppsikt.
 ● Av hälsoskäl bör man inte bada bastu när man är påverkad av 

alkohol, läkemedel eller droger. 
 ● Kontrollera	att	det	inte	fi	nns	några	brännbara	föremål	på	bastu-

aggregatet innan styrenheten slås på.

2.3. Juridisk information
 ● Företaget sentiotec GmbH förbehåller sig rätten att när som 

helst ta ut en avgift eller avbryta tjänsten som erbjuds utan att 
ange orsak. Sentiotec GmbH kan inte garantera att tjänsten är 
kompatibel med användarens tekniska utrustning.
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3.  Produktbeskrivning
3.1. Leveransomfattning

 ● pronet-webbserver
 ● 2 x nätverkskabel 1 m
 ● 1 x nätverkskabel 3 m
 ● Nätdel
 ● Monterings- och bruksanvisning 

3.2. Funktioner
Med pronet-webbservern kan man använda sig av alla tillgängliga bastufunktioner 
via enheter som dator, smarttelefon, surfplatta osv. Uppkoppling kan ske antingen 
via	ett	lokalt	nätverk	(LAN,	WLAN)	eller	via	Internet	(WEBB).	Det	är	möjligt	att	
koppla upp till 2 bastustyrenheter till webbservern.

Kompatibla bastustyrenheter:

 ● Pro B2
 ● Pro B3
 ● Pro C2
 ● Pro C3

Användning sker via en webbapplikation som nås via webbläsaren på din enhet 
(t.ex.	dator,	smarttelefon,	surfplatta	osv.).	Beroende	på	vilken	bastustyrenhet	som	
används	kan	fl	er	eller	färre	funktioner	användas	via	webbappen.
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4.  Kopplingsschema
Observera följande punkter vid elektrisk anslutning av styrenheten:

 ● Arbeten på styrenheten får endast genomföras i spänningslöst tillstånd.

1 2

3

4

5

Bild 1:  Anslutningar

6 7

1 anslutning bastu 1

2 anslutning bastu 2

3 nätingång 5 VDC

4 Ethernet

5 mini-USB

6 sändarkontrollampa

7 mottagarkontrollampa
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RJ45-uttag

RS485 ETHERNET

WEB

Anslutning (Bild 1: Anslutningar på sidan 7)

 ● Anslut	bastustyrenheten	till	webbservern	(anslutning	1 eller 2).	
 ► Använd nätverkskablarna som ingår i leveransen.

 ● Anslut	webbservern	till	ditt	LAN-nätverk	eller	din	WLAN-router	(Ethernet	4).	
 ► Använd nätverkskablarna som ingår i leveransen.

 ● Webbservern försörjs med spänning med hjälp av nätdelen som följer med 
vid	leverans	(nätingång	5	VDC	3).

Anslutningskontroll: (se Bild 1: Anslutningar på sidan 7)

När webbservern och bastustyrenheten kopplats till varandra börjar sän-
darkontrollampan 6 och mottagarkontrollampan 7 att blinka snabbt. 
Det betyder att webbservern skickar och tar emot data. Om detta inte är 
fallet måste följande kontrolleras:

 – Bastustyrenheten är på. 
 – Webbservern har försetts med spänning och är i drift.
 – Kabelanslutningen mellan bastustyrenheten och webbservern fungerar 

som den ska.
 – Programversion för bastustyrenhet V1.03 eller senare.

Bild 2: Funktionssätt
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5.  Driftstart
När alla kablar anslutits kan webbservern användas. 

Det	fi	nns	2	alternativ	som	du	kan	välja	mellan:

 ● Använd ett lokalt nätverk (WLAN/LAN):
– WLAN: Se 5.1. Installera ett nytt lokalt WLAN-nätverk på sidan 10

– LAN: Se 5.2.	Integrering	i	ett	befi	ntligt	lokalt	nätverk	(LAN)	på	sidan	11

 ● Använd ett nätverk med internetanslutning (WEBB/WAN):
– Se 5.3. Ansluta till WEB på sidan 12

Bild 3: Nätverksschema

WLAN
LAN

WAN
WEB
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5.1. Installera ett nytt lokalt WLAN-nätverk
När du installerar ett nytt lokalt WLAN-nätverk kan du använda dig av alla WLAN-
routrar som du hittar i handeln och som har en Ethernet-anslutning. pronet-webb-
servern kopplas direkt till WLAN-routern och registreras därför som oberoende 
deltagare i nätverket med en särskild IP-adress. 

Webbserverns fabriksinställda IP-adress kommer man åt på:

   192.168.0.110
 ● Skriv in IP-adressen i webbläsarens adressfält.

 ► Om det går att ansluta sig till webbservern öppnas ett inloggningsfönster 
där du anger användarnamn och lösenord.
Standardinställningarna är:

Användare: sauna

Lösenord: sentiotec

 ► Om det inte går att upprätta någon anslutning går du vidare till nästa punkt 
Installera WLAN-routern. Läs bruksanvisningen till routern.

Installera WLAN-routern.

1. Upprätta en WLAN-anslutning till routern med datorn, smarttelefonen eller 
dylikt.

 ► Om det inte går att upprätta någon anslutning kopplar du routern via en 
nätverkskabel till din dator och följer routertillverkarens anvisningar så 
att du får tillgång till enhetsinställningarna.

2. Skriv	in	IP-adressen	till	routern	i	adressfältet	i	webbläsaren	(se	bruksanvis-
ningen	för	routern).

 ► En sida med routerinställningar öppnas.
3. Ändra routerns IP-adress till 192.168.0.254 och vid behov delnätmasken 

till 255.255.255.0 
 ► Spara inställningarna och gör ett nytt försök att ansluta webbservern.
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5.2.  Integrering i ett befi ntligt lokalt nätverk (LAN)
Anslut	webbservern	till	ditt	befi	ntliga	lokala	nätverk	(LAN)	och	skriv	in	IP-adressen	
nedan i webbläsarens adressfält:

   192.168.0.110
 ► Om det går att ansluta sig till webbservern öppnas ett inloggningsfönster 
där du anger användarnamn och lösenord.
Standardinställningarna är:

Användare: sauna

Lösenord: sentiotec

 ►Om nätverksadressen till ditt nätverk avviker från IP-adressen till 
webbservern är det möjligt att ändra webbserverns IP-adress 
manuellt. 
Gör på följande sätt:

1.  Koppla ur alla kablar till webbservern förutom spänningsförsörjning-
en, och koppla servern till en dator med hjälp av en mini-USB-kabel. 

2. 	Datorn	identifi	erar	webbservern	som	ett	virtuellt	nätverkskort	och	det	
är nu möjligt att ansluta till servern via IP-adressen ”192.168.7.2”.

3.  Det är nu möjligt att ändra IP-adressen enligt dina önskemål via 
webbserverns inställningsmeny.

Om det inte går att starta webbservern kontrollerar du att kablarna är rätt 
placerade eller kontaktar nätverksadministratören.

 ► Om anslutningen lyckades öppnas huvudfönstret i webbappen. Gå vidare 
med punkt 6. Användning på sidan 13.
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5.3. Ansluta till WEB
Om webbservern ingår i ett nätverk med åtkomst till internet, så har du tillgång 
till bastustyrenheten via internet från hela världen. Det som krävs är en dator, 
smarttelefon, surfplatta eller dylikt som också är ansluten till internet.

Innan du ansluter webbservern till internet rekommenderar vi att du utför ett 
onlinetest. Öppna webbserverns systeminställningar via ditt lokala nätverk och 
gå vidare till punkten ”Online-test”.

 ► Om	testet	är	godkänt	betyder	det	att	det	finns	en	fullt	fungerande	anslut-
ning till internet och man kan gå vidare med inloggningen.

Med internetadressen nedan kommer du till inloggningssidan för din webbserver:

http://pronet.sentiotec.com

I nästa steg behöver du ange webbserverns serienummer och lösenordet till 
servern. Det fabriksinställda lösenordet är sentiotec.

 ► Du hittar serienumret på klistermärket som sitter på webbserverns baksida.

För att förhindra missbruk bör du ändra lösenordet efter den första in-
loggningen. Detta är bara möjligt via en lokal anslutning. Se 6.4. Syste-
minställningar på sidan 17.

 ► Om du lyckades ansluta så öppnas webbappens huvudfönster. Gå vidare 
med punkten 6. Användning på sidan 13.
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6.   Användning
Om du lyckades ansluta webbservern visas följande fönster i din webbläsare:

I nästa steg väljer du önskad bastustyrenhet genom att klicka på Bastu 1 eller 
Bastu 2:

 ► Du	får	nu	en	översikt	över	de	funktioner	som	är	tillgängliga	(se	6.1. Översikt 
huvudmeny på sidan 14).

Professionell funktionsöversikt:

Val bastu 1

Val bastu 2

Systeminställningar

Beroende på hur många styrenheter som anslutits kan avbildningen ovan 
över hur det ser ut i din webbläsare avvika.

Pro B2 Pro B3 Pro C2 Pro C3
Bastu Bastu Bastu Bastu

- Fukt - Fukt

- - Extrautgång Extrautgång

- - Belysning Belysning

- - Fläkt Fläkt

Förinställd tid Förinställd tid Förinställd tid Förinställd tid

Värmetid Värmetid Värmetid Värmetid

Sauna 1

Sauna 2

Logga ut

Inställningar 
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6.1.  Översikt huvudmeny

1 Tillbaka – tillbaka till val av bastu
2 All-Off-knapp	(gäller	Pro	C)	–	gör	att	alla	aktiva	funktioner	slås	

av med ett klick.
3 Användarprogram	(gäller	Pro	C)	–	här	kan	användarprogram-

met som sparats på styrenheten startas. Det är bara möjligt att 
skapa/ändra program på styrenheten.

4 Bastu/fukt – inställningsmeny för temperatur och fukt.
5 Mer	–	meny	för	användning	av	extra	utgångar,	belysning	och	fl	äkt.
6 Timer – meny där de förinställda tiderna och uppvärmningstiden 

ställs in
7 Info – här visas aktuell status och eventuella felmeddelanden 

gällande bastustyrenheten.

4

5

6

7

1

2

3

Exempel: Pro C3

Bastu / Ånga

Mer ...

Timer

Info

Användaprogram
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6.2. Exempel på användning 

Välj bastustyrenhet:

Välj funktion:

Gör inställningar:

VARNING!
Brandrisk!
Brännbara föremål som ligger på det varma bastuaggregatet kan antän-
das och orsaka eldsvåda.

 ● Lägg ALDRIG brännbara föremål på bastuaggregatet.
 ● Kontrollera	att	det	INTE	fi	nns	några	brännbara	föremål	på	bastuag-

gregatet innan styrenheten slås på.

1. Ställ in önskad temperatur/fuktighetsgrad via skjutreglaget eller textinmat-
ningsfältet.

2. Genom att trycka på PÅ slås funktionsbrytaren om.
 ► Bastuaggregatet/avdunstningsapparaten börjar värmas upp.

Sauna 1

Bastu / Ånga
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6.3. Ställa in förinställd tid

Om du vill att bastustyrenheten startar vid en senare tidpunkt eller vid en viss 
tidpunkt måste en förinställd tid ställas in under menypunkten Timer. Dessförin-
nan måste önskade funktioner vara aktiverade. Gör på följande sätt:

1. Via menyn Bastu/fukt ställer du in önskade inställningar för bastu och fuk-
tighetsgrad. 

2. Funktionen växlar till PÅ
 ► Bastuaggregatet värms snart upp.

3. När alla inställningar aktiverats växlar du till Timer-menyn.
4. Nu ställer du in önskad förinställd tid i timmar och minuter under punkten 

Förinställd tid	(observera	att	det	handlar	om	tiden	fram	tills	styrenheten	
slås	på).

5. Tryck på Start
 ► Alla funktioner som redan startats avbryts. Den förinställda tiden är nu 
aktiverad och resterande tid visas i huvudmenyn enligt bilden nedan:

 ► Exempel:

 ► När den indikerade tiden gått ut startas de funktioner som 
tidigare valdes.

 ►  När du trycker på det här fönstret kommer du automatiskt till 
Timer-menyn.

VARNING!
Brandrisk!
Brännbara föremål som ligger på det varma bastuaggregatet kan antän-
das och orsaka eldsvåda.

 ● Lägg ALDRIG brännbara föremål på bastuaggregatet.
 ● Kontrollera	att	det	INTE	fi	nns	några	brännbara	föremål	på	bastuag-

gregatet innan styrenheten slås på.

Forinställd ti d: 03h 08 min
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6.4.  Systeminställningar
Via fältet Inställningar	(se	6. Användning på sidan 13)	kommer	du	till	
Inställningsmenyn. Av säkerhetsskäl är det bara möjligt att komma till menyn via 
en	lokal	anslutning	(LAN/WLAN).	

Som första steg kan du ändra menyspråket i webbappen. Välj önskat språk 1 

och bekräfta ditt val genom att klicka på Acceptera 2.

Via menypunkten Systeminställningar 3 kommer du till Inställningsmenyn. 
Du får följande inställningsalternativ:

IP-adress
 ► Här kan du göra alla nätverksinställningar som t.ex. IP-adress, nätverks-
mask, standardgateway samt adressen till DNS-servern. Dessutom är 
det möjligt att aktivera DHCP, något som betyder att IP-adressen till 
webbservern kan tilldelas dynamiskt och inte statiskt.

Ändra namn på bastu 1/2 
 ► Här	kan	du	byta	namn	på	bastun.	(Obs!	Du	måste	ange	minst	3	tecken.)

1 2

3

Svensk Använd

Systeminställningar
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 Programuppdatering
 ► Här kan du uppdatera programmet till webbservern. Du kan välja mellan 
Manuell programuppdatering och Automatisk programuppdatering. 
En automatisk uppdatering innebär att det utförs en sökning efter ett upp-
daterat	program	på	nätet	(gäller	bara	om	internetanslutning	finns).	Om	du	
vill uppdatera programmet manuellt klickar du på Välj fil och väljer den 
sparade	uppdateringsfilen	(system.bin).	Du	hittar	aktuella	programvara	
i hämtningsdelen på vår hemsida www.sentiotec.com. Tryck sedan på 
Start upload	så	att	filen	laddas	upp	till	webbservern.	Ändringarna	träder	
inte i kraft förrän webbservern startas om. När uppdateringen är klar 
rekommenderar vi att webbläsarhistoriken raderas så att du omedelbart 
kan se alla ändringar.

 Logotyp
 ► Här kan du välja en egen logotyp och ladda upp den till webbservern. 
Logotypen visas bara om man har lokal internetanslutning. Beroende på 
webbläsare kan det dröja något innan logotypen visas. 

 Ändra lösenord
 ► Här kan du ändra lösenordet. 

 Inloggning online
 ► Här	kan	du	aktivera	och	inaktivera	åtkomst	till	internet	(VPN).

 Online-test
 ► Med testet kan du testa om du har tillgång till internet via internetanslut-
ningen.

 Versionsinformation
 ► Här visas uppgifter om webbserverns serienummer, licensnumret samt 
vilken programversion som gäller för din webbserver.

 Starta om
 ► När du trycker på Starta om styrenhet	startas	webbservern	om	(t.ex.	
när	inställningarna	har	ändrats	eller	vid	problem).	Den	här	processen	
kan ta upp till en minut.
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7.  Rengöring och underhåll
7.1. Rengöring

1. Doppa en trasa i mild tvållösning.
2. Vrid ur trasan ordentligt.
3. Torka försiktigt av webbserverns hölje.

7.2. Underhåll
pronet-webbservern behöver inte underhållas.

OBS!
Skador på apparaten 

 ● Doppa ALDRIG apparaten i vatten.
 ● Häll ALDRIG vatten över apparaten.
 ● Rengör inte apparaten med för mycket vatten.

8.  Problemlösning
 ● Om det inte går att starta bastustyrenheten går du till punkten Info	(se	6.1. Över-

sikt huvudmeny på sidan 14)	och	kontrollera	statusen.	Eventuellt	kan	du	
följa de anvisningar som ges och åtgärda problemet.

 ● Om ändringar som t.ex. logotyp eller namn på bastu inte accepteras på en 
gång, kan det hända att webbläsarhistoriken behöver raderas.

 ● Om det uppstår problem som har att göra med nätverket och nätverksinställ-
ningarna ska du kontakta din nätverksadministratör.

 ● Om det uppstår problem som inte beskrivs tillräckligt detaljerat i monte-
ringsanvisningarna, vänd dig, för din egen säkerhets skull, till leverantören/
återförsäljaren.
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 ● Ta hand om förpackningsmaterialet enligt gällande bestämmelser.
 ● Enheterna innehåller både återanvändbart material och skadliga 

ämnen. Släng inte enheten bland hushållssoporna utan lämna den 
till återvinning enligt gällande bestämmelser.

10.  Tekniska data
Omgivningsförhållanden

Förvaringstemperatur:  -25 °C till +70 °C
Omgivningstemperatur:  0 °C till +40 °C
Luftfuktighet:  Max. 90 % 

Webbserver
Mått:  95 x 77 x 45 mm
Drivspänning: 5 VDC
Märkström: 500 mA

Kompatibel webbläsare

 ● Webbläsare	som	baseras	på	WebKit	(t.ex.	Google	Chrome,	Safari)
 ● Opera från och med version 10.70
 ● Mozilla Firefox, från och med version 24.0
 ● Internet Explorer, från och med version 10.0

9.  Avfallshantering


