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Detta levereras med ångbastun
Ångbastukabinen är vid leverans uppdelad i två eller tre kollin som innehåller följande saker:
• bruksanvisning
• bottendel:
• duschkar (modell 5010, 5009, 5011, 5050)
• badkar (modell 5020)
• främre väggen (glasväggen)
• 2 st täcklister
• bakre väggen
• tak
• 2 st glassskivor (modell 5050)
• 6 st lister (modell 5050)
• monteringspåse
• fotmassage
• handdusch med slang
• fjärrkontroll (modell 5010, 5009, 5011, 5020)

Förberedelser inför installation / anslutningar
1. Innan kabinen sätts på plats är det lämpligt att se till att ha dragit el, vatten samt eventuell telefonlinje, CD-anslutning och tv-antenn. Kabinerna kräver 1-fas 16 A, ånggeneratorn
är på 3200 W. Alt. fast anslutning eller med säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare. Monteras lämpligast på ca 1,70- 1,90 m höjd i hörnet eller ovanför kabinen på 2,15 m höjd.
2. För vattenanslutning finns 2 st 1 m flexibel slang med R ½" invändig gänga på baksidan
av ångbastukabinen.
3. Avloppet från ångbastukabinen sker genom en 70 cm
flexibel slang.
4. För elförsörjning till ångbastukabinen finns en 1,5 m kabel
på baksidan som ska anslutas till 230 V 1-fas, 16A.
5. Om utloppsluften från fläkten ska ledas bort använd slang
med 5 cm invändig diameter. Det är dock inte nödvändigt
att använda fläkten då man istället kan låta vattenånga
kondenseras i kabinen med stängda dörrar efter avslutad
användning.
6. Telefonanslutningen är en RJ11 (4/6) modular honkontakt
på baksidan av ångbastukabinen. Telefonen bör kopplas in i
första jacket.

Flexibel avloppsslang

7. Anslutning av yttre ljudkälla (CD, MD, dator) sker med 2 st RCA-kontakter (honor).
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Installationsanvisning
Montering av ångbastu (modell 5009, 5010, 5011, 5020)
1. Placera bottendelen på önskad plats. Justera fötterna tills bottendelen står plant och på
önskad höjd. Dra åt fötternas låsmuttrar.
2. Lägg en silikonsträng på bottendelen där den kommer att möta bakre väggen. Placera
duschväggen på bottendelen och fäst med M5x25-skruv och mutter. Vänta med att
slutdra skruvarna.
3. Lägg en silikonsträng där kar och glasfront ska placeras. Lägg en silikonsträng runt skruvhålen i karet. Placera glasfronten (med pilarna uppåt) på karet. Glasfronten fästes i karet
med självgängande skruv genom aluprofilen ner mot karen (ej 5011). Fäst ihop glasfronten med bakre väggen. Använd självgängande skruv.
4. Lägg en silkonsträng på glasfronten och bakre väggen där taket kommer att ligga. Lägg
på taket. Fäst glasfronten och tak underifrån genom aluprofilen med självgängande
skruvar (ej 5011). Fäst bakre väggen och tak med skruv och mutter. Glasfronten fästes
även med taket uppifrån med självgängande skruv mot aluprofilen. Montera de bifogade
gummilisterna i spåret på frontprofilerna nedtill och upptill. Gummilisterna kan ibland få
klippas till lämplig längd (ej 5011).
5. Dra åt alla skruvar som installerats hittills.
6. Anslut slangen från magnetventilen till takduschen. Anslut slangen från ånggeneratorn
till nippeln på avloppsventilen som sitter på undersidan av karet. Kan även göras innan
frontdel placeras på karet om arbetsytan är begränsad.
7. Anslut lampsladd från taket. Se markering på sladd. Eventuellt även ozongenerator i vissa
modeller.

Montering av ångbastu (modell 5050)
1. Placera bottendelen på önskad plats. Justera fötterna tills bottendelen står plant och på
önskad höjd. Dra åt fötternas låsmuttrar.
2. Lägg en silikonsträng på bottendelen där den kommer att möta bakre väggen. Lägg en
silikonsträng runt skruvhålen på karet. Placera duschväggen på bottendelen och fäst
med M5x25-skruv och mutter. Vänta med att slutdra skruvarna.
3. Montera 3 st lister på en av glassidorna. Den mjuka delen ska vara inåt. För in glassidan
i pelarens spår. Kontrollera så att den mjuka delen på listen inte är vikt för att förhindra
vattenläckage. Skruva fast glassidan i den bakre väggen. Gör om samma sak med den
andra glassidan.
4. Dra åt alla skruvar som installerats hittills.
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5. Anslut slangen från magnetventilen till takduschen och de 2 slangarna från frontpelarnas
kroppsduschar till magnetventilen. Anslut slangen från ånggeneratorn till nippeln på
avloppsventilen som sitter på undersidan av karet.
6. Anslut sladdar för kontrollpanel, högtalare, takbelysning, fläkt osv från kopplingsdosan till
motsvarande uttag. Se markeringar på respektive sladd.

Elektrisk installation
1. Den elektriska installationen ska utföras av behörig elektriker och följa allmänna regler
för elinstallation för denna typ av produkt.
2. Husets elsystem ska överensstämma med nationell standard och jordfelsbrytare ska finnas för att undvika överslag i fuktig miljö.
3. Som jordningsplint fungerar kabinens termostat. Om den ska användas som sådan,
måste den jordas av behörig elektriker till jord (kopparrör eller dylikt).
4. Användaren får av säkerhetsskäl inte modifiera någon del av produkten om garantin ska
gälla.
5. Elektriska specifikationer: Kabin: 12 V / 5 W / 0,4 A, Ånggenerator: 230 V / 3200 W / 16 A

Installation av vattentillförsel
1. Anslut de flexibla slangarna (R 1/2” inv. gänga) till husets varm- och kallvattenuttag. Röd
markering för varmvatten och blå markering för kallvatten. På termostaten är det graverat
C (kallt) och H (varmt).
2. Viktigt för termostatens funktion är varmvatten = rött (vänster intag,) kallvatten = blått
(höger intag). Vänster / höger ska ses från baksidan.
3. Vid kalkhaltigt vatten bör filter användas för att undvika funktionsproblem.

Anslutning av CD, MD eller annan musikkälla
1. För anslutning av extern musikkälla till kabinen finns två RCA-kontakter placerade till
vänster på undersidan av elektronikdosan på baksidan.
2. Lägg en silikonsträng där bottendelen och främre väggen kommer att mötas. Främre väggen fästes i bottendelen med 2 st ST4x45 självgängande skruv. Montera de 2 bifogade
listerna över skruvarna i öppningen. Montera en av de bifogade gummilisterna i spåret på
frontdelen.
3. Lägg en silikonsträng på glas- och duschväggen där taket kommer att ligga. I frontpelarna finns det duschslangar och elkablar. Se till att dessa dras genom motsvarande
hål när taket lyfts på plats. Fäst ihop främre väggen och taket med ST4x15 självgängande skruv uppifrån samt bakre väggen och taket med M5x25-skruv.
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Bruksanvisning
Kontrollpanelen
1

Fjärrkontroll

1
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Belysning
Fläkt
Kroppsduschar
Ånggenerator
Timer för ångbastu
Temperatur ångbastu
VOL (volym radio/CD)
TUN (radiofrekvens)
MEM (radiokanal)
På/Av radio/CD
På/Av ångbastukabin
+/–
Telefon
Display
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Grundfunktioner
1. Tryck på  POWER för att starta systemet. Takbelysningen tänds.  Displayen visar
aktuell rumstemperatur.
2. Lyft flödesreglagets handtag för att reglera vattentrycket till önskad duscheffekt. Med
termostaten ställs önskad temperatur in. Omkastaren styr vilka duschmunstycken som
används. På modell 5010, 5011, 5020 finns de tre lägena Av, Handdusch och Fotdusch.
3. Då ångbastukabinen är färdiganvänd ska den stängas av med  POWER-knappen.

Ånggenerator
1. Vid start av ånggeneratorn måste blandaren vara öppen för påfyllning av vatten.
Tryck på ➍ ånggeneratorknappen och systemets vattentank fylls. När tanken är fylld
kommer ångan efter ca 2 minuter.  Displayen visar ”E1” om påfyllning behövs samt ”E2”
om vattnet tar slut medan ånggeneratorn är igång. I det senare fallet, stängs ånggeneratorn av automatiskt och kan ej startas förrän vattennivån i tanken är återställd.
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2. Ånggeneratorn är vid start inställd på 45º C. Önskas annan temperatur, tryck på ➏ temperaturknappen och justera temperaturen mellan 25º och 50º C med  +/–.
3. Ångbastun stängs automatiskt av efter 60 minuter. Om du vill ändra denna tid, tryck på
➎ timer-knappen och ställ in önskad tid (1–120 min) med  +/–.
4. Ånggeneratorn töms automatiskt på vatten vid avstängning.

Kroppsduschar
1. För att använda ångbastukabinens kroppsduschar rekommenderas att omkastaren sätts i
läge Av. Reglera temperatur och vattentryck med termostat respektive flödeskontroll.
2. Tryck på ➌ kroppsduschknappen för att växla mellan de olika duschfunktionerna. Funktionerna kommer i denna ordning:
• Första trycket: takduschen
• Andra trycket: övre paret kroppsduschar
• Tredje trycket: mittenparet kroppsduschar
• Fjärde trycket: undre paret kroppsduschar
• Femte trycket: de olika paren av kroppsduschar varvas
• Sjätte trycket: duscharna stängs av

Radio
1. Tryck på ➓ FM/CD för att sätta på radion. Radion startar med den kanal som användes
senast. På  displayen visas den inställda radiokanalens frekvens.
2. För att byta radiokanal, tryck på ➑ TUN och använd  +/–. Håll  + eller – inne i två
sekunder för att starta automatisk sökning efter en radiokanal. För att lagra en radiokanal, tryck på ➒ MEM två gånger.  Displayen visar MEM. Tryck på valfri siffra 0 till 5 för
att lagra radiokanalen i minnet. Minnet klarar 6 kanaler.
3. Tryck på ➒ MEM en gång och sedan valfri siffra mellan 0 och 5 för att växla till en radiokanal som tidigare lagrats.
4. För att ändra volym, tryck på ➐ VOL och sedan  +/–.

Telefon
1. För att ringa från kabinen tryck på  telefonknappen och slå numret. Det uppringda
numret visas på  displayen. På vissa modeller finns en telefonknapp på fjärrkontrollen
för att svara på inkommande samtal. Det går inte att ringa från fjärrkontrollen.
2. För att svara på ett inkommande samtal, tryck på  telefonknappen. För att avsluta
samtalet, tryck på  telefonknappen igen.
3. Om ljudet från radio/CD är på vid inkommande samtal, stängs det automatiskt av. När
samtalet är slut, sätts det på igen.
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Belysning
1. Takbelysningen tänds automatiskt när kabinen sätts på. Tryck på ➊ lampknappen för att
växla mellan:
• Takbelysning
• Tak- och väggbelysning (blått ljus)
• Endast väggbelysning
• Av (ingen belysing)

Fläkt
1. Tryck på ➋ fläktknappen för att sätta på eller stänga av fläkten.

Doftkopp
På insidan av kabinen sitter ångutsläppet. I nedre delen av detta sitter en halvmåneformad
doftkopp för aromatiska oljor såsom eukalyptus och lavendel etc.
1. För att tillföra ny olja, dra ut doftkoppen.
2. Droppa i några droppar olja.
3. Sätt tillbaka koppen. En behaglig doft följer med ångan in i kabinen nästa gång den
används.

!
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Om ett barn ska använda ångbastun på egen hand, se
till att barnet är väl införstått med ångbastuns funktioner
och kan hantera den korrekt. Detta gäller särskilt
ånggeneratorn (sid 6-7) och ozongeneratorn (sid 9).
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Underhåll och rengöring
•

Ångbastukabinen är utrustad med ozongenerator. En minut efter avstängning börjar den
producera ozon som reducerar bakterier i kabinen. Den arbetar i tre minuter och under
den tiden ska duschdörrarna vara stängda.

•

Vid rengöring av kabinen bör mjuk trasa samt rengöringsmedel användas. För att inte
matta den glansiga ytan bör rengöringsmedel som innehåller slipmedel, aceton eller
ammoniak ej användas.

•

Kalkbeläggning kan lösas med kalklösande rengöringsmedel.

•

Avlopp och munstycken bör rengöras regelbundet för att förhindra igensättning.

•

Förkromade delar bör poleras med varsamhet.

Byte av lysrör
1. Skruva loss slangen från takduschen på taket. Skruva därefter loss den låsmutter som
håller fast takduschen.
2. Ta ner takduschen inifrån kabinen.
3. Ta därefter ner plastkåpan.
4. Lossa elkabeln från lysröret.
5. Ta ur lysröret från klämmorna och montera det nya lysröret.

Service
•

Vid eventuell service- och garantiåtagande måste kabinen vara lätt åtkomlig för reparatören både upptill och baktill.

•

Vid sevice- och garantiarbete som vi kallats till, och där vi konstaterar att fel eller skada
uppstått pga felmontering/felinstallation, kommer Arrow AB att fakturera faktisk material-, arbets- och resekostnad.
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Felsökning
Om problem uppstår med ångbastun bör användaren först försöka finna och avhjälpa felet med
nedanstående felsökningschema. Hittas ingen lösning, kontakta återförsäljaren eller Arrow AB.
FEL

ORSAK

ÅTGÄRD

Ingen ström i
kabinen

Ej ansluten till elnätet, trasig säkring

Anslut till elnätet eller kontrollera säkringen

Ingen ånga

Inget vattenflöde

Öppna blandaren

Ej ansluten till elnätet, dålig säkring

Anslut till elnätet eller kontrollera säkringen

Vatten slut i ånggeneratorn

Kontrollera magnetventilen och vattenflödet

Ånggeneratorns slang blockerad eller trasig

Lös proppen eller byt vattenslang

Ångmunstycket blockerat

Avlägsna hindret

Vattennivåkontrollen fungerar inte

Kontrollera vattennivåkontrollen

Otillräcklig uppvärmningstid

Vänta tills vattnet är varmt

Ångbastuns temperatur är redan över det
inställda värdet

Ställ in nytt temperaturvärde

Timern fungerar inte

Byt eller reparera timern

Kontrollpanelens knapp ”Ånggenerator” är
trasig

Kontakta återförsäljaren eller Arrow AB

Ånggeneratorns utflödesventil fungerar inte

Byt eller reparera utflödesventilen

Otillräckligt vattentryck

Kontrollera vattentrycket

Den elektromagnetiska ventilen fungerar inte

Kontrollera den elektromagnetiska ventilen

Vattenkranen ej öppnad

Sätt på vattnet

Anslutningsslangen är trasig

Byt slang

Duschmunstycket är igensatt

Rengör duschmunstycket

Ingen duschstråle

Vattenläckage vid
ångmunstycket
Läckage vid
slangarna

Inget ljus

Ingen ventilation
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Vattennivåkontrollen fungerar inte

Kontrollera vattennivåkontrollen

Ånggeneratorns inflödesventil fungerar inte

Kontrollera inflödesventilen

Otillräcklig tätning

Kontrollera tätning

Anslutningen är felaktigt utförd

Lossa slangen och anslut igen

Vattenslangen är trasig

Byt slang

Lampan är trasig

Byt lampa (Philips TLE 32W/54)

Brott på sladden

Byt eller reparera sladden

Kontrollpanelen är trasig

Byt eller reparera kontrollpanelen

Glas-säkring på elbox trasig

Byt glas-säkring

Fläkten är trasig

Byt eller reparera fläkten

Brott på sladden

Byt eller reparera sladden

Kontrollpanelen är trasig

Byt eller reparera kontrollpanellen
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Egna noteringar
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Kontaktuppgifter till Arrow AB
Arrow, Gårdstensvägen, 424 61 Angered
Telefon......... : 031-3300010
Fax................. : 031-3307282
E-post........... : info@arrowshower.com
Internet....... : www.arrowshower.com
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