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I. Säkerhet

II. Snabbintroduktion

Varningssymboler

1. Elspecfikation och elboxspecifikation
Spänning: AC220V

Varningssymbol som anger förekomsten av stark
strömstyrka.

Ånggenerator: AC220V/3000W

Varningssymbol som upplyser om viktig drift- och
underhållsinformation.

Frekvens: 50Hz/60Hz

Bruksspänning: AC198V ~ AC242V

Energiförbrukning:
<10W (i standby)
Arbetstemperatur:
+5 °C ~ +40 °C
Känslighet för radio
störningar: 20 dB µ V

Strömstyrka: Max 23A

Step-down-transformatorn följer IEC-standard (1500V högspänningstest).

Varning

1. Inuti kontrollpanelen finns elektriska komponenter med hög strömstyrka. Reparation av kontrollpanelen bör enbart utföras av personer
med kvalificerade och professionella elkunskaper. För att undvika
eldsvåda och elektriska stötar, får kontrollpanelen endast öppnas i
torr miljö och när kabinen är bortkopplad från elnätet.

2. LCD-skärmens innehåll

2. Ånggeneratorn och andra fuktiga metalldelar kan uppnå höga
temperaturer. För att undvika brännskador, stäng av kabinens huvudström och avvakta 30 minuter innan ånggeneratorn eller metalldelarna vidrörs.
3. Modifikationer av elektrisk apparatur utan tillverkarens godkännande kan ge upphov till fara för personer som använder kabinen.
4. Barn bör endast använda kabinen under övervakning av vuxen.

Viktigt om denna bruksanvisning

1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder kabinen
och kontrollpanelen.
2. Spara denna bruksanvisning för framtida behov. Vid reparation,
kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.

Viktigt om användning av kabinen och
kontrollpanelen

Skärmlås

Belysning

Fläkt

Ånga

3. Kontrollpanelens utseende

1. Den vita slangen under ånggeneratorn ska lossas och riktas ner
mot golvbrunnen.
2. Om kabinen och kontrollpanelen inte ska användas under en
längre tid bör kabinen kopplas bort från elnätet.
3. Innan kabinen ansluts till elnätet, se till att alla kablar och sladdar
är korrekt anslutna.
4. Strömkällans styrka måste stämma överens med spänningstalet
som anges på elektronikboxen, annars kommer den inte att fungera
alternativt ta skada.
5. Stäng av kabinen via kontrollpanelen när den inte längre ska
användas.
6. Om kontrollpanelen låst sig, koppla bort kabinen från elnätet under
cirka tio sekunder. Starta därefter om kabinen.
7. Genom att inte sätta på och stänga av kabinen med tätare mellanrum än 30 sekunder förlängs kabinens livslängd.
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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.
Om kontrollpanelen låser sig, bryt strömmen
tillfälligt genom att dra ut elkontakten.

Bluetooth

III. Bruksanvisning för kontrollpanel
1. PÅ/AV

Tryck på knappen Power för att sätta på systemet. Belysningen
tänds. Skärmen visar som standard lufttemperaturen inne i kabinen.
Tryck på Power igen för att stänga av.

2. Skärmlås

Skärmlåset aktiveras när kontrollpanelen inte har använts på ett par
minuter. Nyckelsymbolen tänds och alla knappar inaktiveras. Håll
inne valfri knapp i 3 sekunder för att låsa upp skärmen.

3. Belysning

Tryck en eller flera gånger på knappen Lamp för att tända lamporna.
Du kan välja mellan: Taklampan lyser, bakgrundslampan lyser,
båda lyser och båda är släckta. Taklampan tänds automatiskt när
systemets sätts på.

4. Fläkt

Tryck på knappen Fan för att sätta på fläkten. Tryck igen för att
stänga av. Fläktsymbolen lyser på skärmen när fläkten är i gång.

5. Ångbastu

5.1 Innan du startar ångbastun
Vrid stråltypsreglaget till ”Off”-läget och engreppsblandaren till full
styrka. Ange sedan temperatur och timer enligt nedan.
5.2 Temperatur
Tryck på knappen Set tills temperaturangivelsen blinkar på skärmen.
Tryck på eller håll inne knappen < eller > för att minska eller öka
temperaturen. Förvalda temperaturen är 45 °C. Valbar temperatur är
25 °C till 47 °C. Välj temperatur och vänta 5 sekunder.
5.3 Timer
Tryck på knappen Set tills tidsangivelsen blinkar på skärmen. Tryck
på eller håll inne knappen < eller > för att minska eller öka tiden.
Standardtiden är 45 minuter. Valbar tid är 10 till 60 minuter. Välj tid
och vänta 5 sekunder.
5.4 Starta ångbastun
Tryck på knappen Steam för att starta ångbastun. Ångsymbolen
lyser på skärmen.
Ventilen för vattenintag öppnas automatiskt och ånggeneratorns
vattenbehållare fylls. När den är fylld startar ångfunktionen.
Behållaren fylls automatiskt på med mer vatten vid behov.
5.5 Stänga av ångbastun
Ångbastun stängs automatiskt av när tiden på timern är slut. För att
stänga av ångbastufunktionen manuellt, tryck på knappen Steam.
Kom ihåg att stänga vattnet vid engreppsblandaren och vrid
stråltypsreglaget till exempelvis handduschläget.
Ånggeneratorns vattenbehållare töms automatiskt vid avstängning.
Det kan ta flera minuter.

6. Media: FM-radio
6.1 PÅ/AV

Tryck på knappen Media tills radiofrekvensen visas på skärmen. För
att stänga av radion, tryck på Media igen tills temperaturen visas på
skärmen.
6.2 Ändra frekvens
Tryck på < eller > för att minska eller öka frekvensen (87,5 –
108,0 MHz). Håll inne < eller > i cirka 2 sekunder för att söka efter
nästa radiokanal. Den aktuella radiofrekvensen visas på skärmen.
6.3 Spara en kanal
Spara den aktuella kanalens frekvens på en lagringsplats genom
att hålla inne Set-knappen tills texten “CH” blinkar på skärmen. Välj
lagringsplats med < eller > och tryck på Set-knappen för att spara.

6.4 Zappa mellan sparade kanaler
När radion är aktiv, håll inne Set-knappen tills texten “CH” lyser med
fast sken på skärmen och välj därefter kanal med < eller >.

7. Media: Bluetooth
7.1 PÅ/AV

Tryck på knappen Media tills Bluetooth-symbolen tänds och
skärmen visar texten “btC” (“bluetooth connection”). Dessa lyser
med ett fast sken om en Bluetooth-enhet är ansluten till kabinen.
Om de blinkar, är ingen Bluetooth-enhet ansluten. För att stänga av
Bluetooth, tryck på Media igen tills temperaturen visas på skärmen.
7.2 Bluetooth-sammankoppling
För att koppla samman kabinen med en annan Bluetooth-enhet, sök
efter Bluetooth-enheter via din smartphone, surfplatta eller liknande
(följ instruktionerna som medföljer denna enhet). Välj att koppla
samman med kabinen.
Om sammankopplingen lyckas, lyser Bluetooth-symbolen och
texten “btC” med fast sken. Om sammankopplingen misslyckas,
blinkar Bluetooth-symbolen och texten “btC”.
7.3 Spela upp musik via Bluetooth
När kabinen är sammankopplad med en annan Bluetooth-enhet,
håll inne knappen Media i 3 sekunder för att starta uppspelningen.
Hoppa mellan låtar genom att trycka på < och >. Håll inne Media i 3
sekunder igen för att stoppa uppspelningen.

8. Volym

Håll inne knappen Set tills texten “Vol” blinkar på skärmen. Tryck på
< eller > för att minska eller öka volymen.

IV. Rengöring
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.

V. Automatisk felsökning
E1: Fel på temperatursensorn: Om sensorn är sönder eller en kortslutning inträffar, visar LCD-skärmen texten ”E1” och systemet piper
två gånger. Knapparna på kontrollpanelen slutar att fungera. Koppla
bort kabinen från elnätet och åtgärda felet.
E2: Fel på vattennivåmätare: Ånggeneratorn är påslagen och vattennivåmätaren fungerar inte. Om vattennivån är lägre än vad mätaren
avläser, fylls inget vatten på. Det kan bero på skada eller kalkavlagring. LCD-skärmen visar texten ”E2” och systemet piper två gånger.
Stäng av ångfunktionen och vänta tills vattennivån är normal och
texten ”E2” försvinner från LCD-skärmen.
E3: Vattennivåmätningen blir fördröjd: När vattennivåmätaren signalerar felet ”E2” i över två minuter utan att strömmen bryts och felet
åtgärdas, visar LCD-skärmen texten ”E3” och systemet piper två
gånger. Bryt då strömmen till systemet och åtgärda felet.
E5: Överhettning på grund av för lite vatten: Om vattennivåmätaren
inte fungerar och ånggeneratorn fortsätter att värma upp den tomma
vattenbehållaren till över 108 °C, visas texten ”E5” och systemet
piper två gånger. Bryt då strömmen till systemet, vänta tills vattenbehållaren kallnat och åtgärda felet.

